




2020
Faaliyet Raporu





Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.

Mustafa Kemal ATATÜRK





BAKANIMIZDAN

 
   

Dünyanın önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri kendi doğal kaynak ve hammadde 
yönetimi planlarını geliştirip uygulamaktadır. Bu durum ülkemizin de, doğal kaynak ve hammadde 
yönetimi planlamasını geliştirmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. Önemli potansiyele sahip 
olduğumuz yer altı kaynaklarımızın daha yüksek katma değer yaratacak şekilde ekonomiye 
kazandırılması, yerli kaynaklara dayalı enerji politikası çerçevesinde enerji hammaddesi 
aramalarına ağırlık verilmesi önem arz etmektedir. Ülkemiz sanayisinin kalkınması için gerekli 
olan yeraltı kaynaklarının araştırılması ve değerlendirilmesi amacıyla kurulmuş olan Maden Tetkik 
ve Arama Genel Müdürlüğü burada önemli rol almaktadır. 

Bu amaçla MTA Genel Müdürlüğü; kurulduğu 1935’ten günümüze kadar yaptığı sondajların yanı 
sıra 2020 yılında 921.880 metre olmak üzere son dört yılda 4,5 milyon metre sondaj yapmıştır.

Değişen dünya koşullarında sadece ülke sınırları içerisinde bilgi üretmekle yetinmemiş, yurt 
dışında da ihtiyacımız olan hammadde tedarik güvenliği ve çeşitliliğini sağlamak amacı ile üç 
ülkede (Sudan Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti ve Nijer Cumhuriyeti) daha arama projelerini 
gerçekleştirmiştir. Bu çalışmalar neticesinde Türkiye’ye madencilik sektöründe uluslararası bir 
rol sağlayacaktır.

Ülkemizin yetki alanları başta olmak üzere tüm denizlerde yapılacak araştırma faaliyetlerinde 
kullanılmak üzere tamamen yerli ve milli imkânlarla inşa edilen Oruç Reis Araştırma Gemimiz ile 
sismik etütlere tüm hızıyla devam edilmiştir.

MTA Genel Müdürlüğü için özel tasarlanan iki adet uçakla gerçekleştirilmekte olan havadan 
jeofizik çalışmaları ile ülkemizin örtülü yer altı kaynaklarının ortaya çıkarılması amacıyla 2020 
yılında 447.176 km’lik uçuş ile havadan jeofizik veriler toplanmıştır. 

Ülkemizin hammadde ihtiyacını karşılamak ve geleceğimize katma değer sağlamak amacı ile bilgi 
ve hizmet üreten Kurumumuz 2020 yılında yaptığı bu çalışmalar ile ülke ve dünya madenciliğine 
önemli katkılar sağlamıştır.

Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı Kurumumuz 
yöneticilerine ve çalışanlarına teşekkür ederim.

 Fatih DÖNMEZ
	 Enerji	ve	Tabii	Kaynaklar	Bakanı





GENEL MÜDÜRÜMÜZDEN

MTA Genel Müdürlüğü yapmakta olduğu jeolojik araştırmalarla karadaki ve denizlerdeki doğal 
kaynaklarımızın bulunmasını ve ülkemiz yer kabuğunun tanınmasını sağlamaktadır. Ülkemizde 
madencilik ve madenlere dayalı sanayinin gelişebilmesi, her şeyden önce kullanılacak hammadde 
güvencesinin sağlanmasına, yeterli miktarda ve nitelikte maden ya da hammadde kaynaklarının 
ortaya konulmasına bağlıdır. Maden arama stratejisi, gelişen teknoloji, bilgi birikimi, yatak 
modellemelerindeki yenilikler, sanayinin ihtiyaçları, bölgesel kalkınma ve yatırım öncelikleri 
gibi birçok faktörle yakından ilişkilidir. Arama faaliyetleri, sanayimizin sürekli artan ve 
çeşitlenen ihtiyaçları, ülkemiz jeolojisinin sunduğu imkan ve avantajları, iç ve dış pazarlardaki 
gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler göz önüne alınarak zaman zaman yenilenen önceliklere göre 
yönlendirilmektedir. Bu amaca yönelik olarak Kurumumuz, ülkemizin maden potansiyelinin, 
kaynak ve rezervlerinin belirlenmesi, madenciliğe dayalı sanayinin ihtiyaçlarının karşılanması, 
ihracat olanakları olan madenlerin araştırılması, bilimsel gelişmeler ve ortaya konulan yeni yatak 
oluşum modelleri ışığında, yeni yatakların keşfedilmesi, ilave rezervlerin ortaya konulması, bilinen 
yatakların yeniden değerlendirilmesi, ülkemizin madencilik bilgi alt yapısı için veri üretilmesi, 
uzman teknik personel yetiştirilmesi konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Kurumumuz, özverili olarak yürüttüğü yer bilimleri çalışmaları doğrultusunda kazanmış olduğu 
bilgi birikimi ve deneyimi ile ülkemizin madencilik sektörüne yön vermektedir. Tüm dünya 
olarak zorlu bir süreç içerisinde bulunduğumuz 2020 yılında da ülkemize hizmet için tüm gayreti 
gösteren Kurumumuz, içinde bulunduğumuz pandemi koşularına rağmen hedeflerinin çoğunu 
başarıyla tamamlayarak, yıl sonu itibariyle; maden arama ve araştırmaları kapsamında toplam 
921.880 metre sondaj ve 34.001 km2 detay etüt, karadan ulaşılması imkansız alanlar da dahil 
olmak üzere 447.176 km havadan jeofizik çalışması yapılmış olup laboratuvarlarımızda 585.911 adet 
numunenin test/analizi gerçekleştirmiştir.

Kurumumuz, arama araştırma çalışmalarını enerji ve madencilik sektörlerine ilişkin politika, tedbir 
ve hedefler doğrultusunda planlamış olup, bu kapsamda projeler oluşturmuştur. Sanayileşen 
dünyada giderek artan metalik maden, endüstriyel ve enerji hammadde gereksiniminin 
karşılanabilmesi, diğer yandan sanayileşmeye bağlı olarak yaşanan hızlı kentleşme sürecinde 



başta deprem, heyelan, çevre olmak üzere çözüm bekleyen pek çok sorunun gündemi işgal etmesi, 
jeoloji çalışmalarının kesintiye uğratılmadan sürdürülmesinin gerekliliğini zorunlu kılmaktadır. 
Ülkemizin işletmeye elverişli madenlerini aramak, bulunanların kalite ve rezervlerini tespit etmek 
ve ayrıca madencilik sektörüne hizmet verecek altyapı çalışmaları için karada jeolojik ve jeofizik 
araştırmalar yürütmüştür. Yapılan çalışmalar ile yer altı yapısına yönelik güncel bilgiler ve veriler 
üretilerek en az maliyet ve en kısa sürede doğal kaynakların bulunmasına katkıda bulunulmuştur. 
Ayrıca, elde edilecek jeolojik ve jeofizik bulgular ışığında, Türkiye'nin yerkabuğu özelliklerinin 
anlaşılması sağlanmıştır.

Kara alanlarımızda yer altı potansiyelimizin tespit edilmesi için havadan jeofizik ve sondajlı 
arama-araştırma faaliyetleri yoğunlaştırılarak; özellikle 2017 yılında başlayan yoğun daha sık ve 
daha derin sondajlı arama-araştırma programı yapılmıştır. Doğru ve güvenilir veriler elde edilip 
tabii kaynaklar potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacı ile çalışmalar sürdürülmüştür. 
Yerli kaynaklarımızın daha etkin kullanımı için atılan adımlarla, bir yandan cari açığın ekonomi 
üzerindeki etkisinin azaltılması diğer yandan istihdam artışı sağlanması, yerli kömür kaynaklarını 
azami ölçüde ekonomiye kazandırarak bu kaynakların elektrik üretimindeki payının artırılması, 
kamu uhdesindeki ruhsat sahalarının milli ekonomiye kazandırılmasını teminen çalışmalar tüm 
hızıyla devam etmiştir. 

Kurumumuz, Oruç Reis Araştırma Gemisi ile başta deniz yetki alanlarımız olmak üzere tüm 
denizlerde stratejik öneme haiz yerbilimleri araştırmalarının gerçekleştirilmesi ve doğal 
kaynakların tespiti ve değerlendirilmesine yönelik olarak 2020 yılında da faaliyetlerine devam 
etmiştir.

Tamamlanma aşamasında olan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası projesiyle;  maden 
arama, araştırma ve işletmesi sırasında üretilen veri ve numunelerin, modern ortamda arşivlenerek 
kullanıma sunulması ve bu sayede ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşmanın kolaylaşması, aynı bölgede 
yapılacak sondaj tekrarlarının önüne geçilmesi, araştırmalara üçüncü boyut kazandırılması ve 
kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılması sağlanarak bölgesel kalkınmaya 
ve ülke ekonomisine katkıda bulunulacaktır. 

Ülkemiz madencilik sektörü ve yerbilimleri açısından önemli olan, akredite olarak ulusal ve 
uluslararası saygınlık kazanan laboratuvarlarımızda gerek madencilik sektöründen gerekse 
Kurum bünyesinde yürütülen projelerden elde edilen her türlü numuneye yönelik analizler 
yerbilimleri alanında veri üretmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yurt dışına analiz için numune 
gönderilmesinin en aza indirilmesi amacına uygun olarak çalışmalar yürütülmüştür. Kurumumuz 
bünyesinde sürdürülen maden arama çalışmaları, laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen analizlerin 
sonuçlarına bağlı olarak daha sağlıklı ve güvenli şekilde yönlendirilebilmektedir. 

Ülkemizin ihtiyacı olan hammaddelere yönelik tedarik güvenliği ve çeşitliliğini sağlamak amacıyla 
yurt dışında maden arama faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Hazırlanan Faaliyet Raporunda sunulan tüm çalışmalarda emeği geçen Kurumumuz çalışanlarına 
teşekkürü bir borç bilirim. 

 Doç.	Dr.	Yasin	ERDOĞAN
 Genel Müdür V.
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YÖNETİCİ ÖZETİ

Ülkemiz yer altı kaynakları bakımından dünya madenciliğinde faaliyet gösteren 132 ülke 
arasında toplam üretim değeri itibarıyla 27’nci, maden çeşitliliği itibarıyla 10’uncu sırada 
bulunmaktadır. Günümüzde ticareti yapılan 90 çeşit madenden 80’inin ülkemizde varlığı tespit 
edilmiştir. Ülkemizde halihazırda üretimi yapılmakta olan 60 maden ve mineral bulunmakta 
olup, hayata geçirilmekte olan politikalar ile birlikte bu potansiyel azami ölçüde ekonomimize 
kazandırılmaktadır.

Ülkemiz her yıl demir, bakır, kurşun, çinko gibi metallerin ithalatına yaklaşık 30 milyar dolar 
para harcamaktadır. Maden ithalatı cari açıkta enerji sektöründen sonra en önemli kalemi 
teşkil etmektedir. Ayrıca gelişen sanayimizin ihtiyacı olacak stratejik madenlerin de ülkemizde 
mevcudiyetinin araştırılıp, arz güvenliğinin sağlanması gerekmekte olup bu kapsamda sanayi 
hammaddeleri ile kritik ve stratejik madenler için eylem planı oluşturularak bu madenlerin 
aranması, araştırılması ve ekonomiye kazandırılması için projeler oluşturulmuştur.

Kara alanlarımızda yer altı potansiyelimizin tespit edilmesi için sismik, sondajlı ve havadan 
arama- araştırma faaliyetleri yoğunlaştırılarak; özellikle 2017 yılında başlayan yoğun daha sık ve 
daha derin sondajlı arama-araştırma programı yapılmıştır. Doğru ve güvenilir veriler elde edilip 
tabii kaynaklar potansiyelinin ekonomiye kazandırılması amacı ile Bakanlığımız ‘Milli Enerji ve 
Maden Politikası’, YEP, Cumhurbaşkanlığı 180 günlük icraat programları ve diğer üst politikalar 
kapsamında çalışmalar devam etmekte olup, bulunan katma değeri yüksek madenlerin ekonomiye 
kazandırılması amacıyla ekonomik değeri yüksek olan demir, bakır, altın gibi yerli kaynaklarımızın 
daha etkin kullanımı için bu yönde atılan adımlarla, bir yandan cari açığın ekonomi üzerindeki 
etkisinin azaltılması diğer yandan istihdam artışı sağlanması, yerli kömür kaynaklarını azami 
ölçüde ekonomiye kazandırarak bu kaynakların elektrik üretimindeki payının artırılması, kamu 
uhdesindeki ruhsat sahalarının milli ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, Afrika ve Asya’da yaklaşık 3.500 km2 alana sahip 8 adet maden ruhsat sahası alınarak 
yurt dışında ilk defa maden sahası sahibi olunmuştur. Bu sahalarda detay etüt çalışmaları devam 
edilmekte olup sondajlı arama- araştırma çalışmaları yapılmaktadır.

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 raporu 
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 raporu 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.

Genel Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Planında; 5 adet stratejik amaç ve 14 adet stratejik hedef 
doğrultusunda belirlenen toplam 58 adet performans göstergesi yer almaktadır.
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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.

Misyon
“Yer bilimleri ve madencilik alanında arama, araştırma, analiz 

ve altyapı çalışmaları yapmak, bilgi üretmek, ülke refahına 
katkıda bulunmak”

Vizyon

“Yer bilimleri konusunda kendini sürekli yenileyerek küresel 
alanda öncü olmak”
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      I. GENEL BİLGİLER

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 enerji, radyoaktif, 
metalik ve endüstriyel yer altı zenginliklerimizi arayan ve bulan Kurumumuz, bu kaynakları 
işletenler ise çeşitli kamu kurumları ya da özel/tüzel şirketlerdir.
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C-İDAREYE	İLİŞKİN	BİLGİLER
1-Fiziksel Yapı 

Binalar

Kurumumuz önce Ankara Adliye Sarayı karşısında bir apartman katında, Muhasebe, Laboratuvar, 
Kömür, Petrol ve Diğer Metaller olmak üzere beş üniteli küçük bir Kuruluş olarak göreve başlamış 
bir süre sonra da Akköprü Tesislerine taşınmış olup,  1967 yılından itibaren; 20 hizmet binası, 5 
atölye, 15 sosyal tesis, 14 laboratuvar, 11 ambar, 5 adet hizmet tesisi ve 10 adet depo vb. (Tablo 1) 
bulunduran merkez yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 

20 hizmet binası, 5 atölye, 15 sosyal tesis, 14 laboratuvar, 11 ambar, 5 adet hizmet tesisi ve 10 
adet depo vb. (Tablo 1) ile toplantı ve sergi alanları (Tablo 2) merkez yerleşkesinde faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

Kurumumuzda,  merkez teşkilatında görev tahsisli olarak dağıtımı yapılan 2 adet binada 11 adet, 
Bölge Müdürlüklerimizde görev ve sıra tahsisli (Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğünde-Konya, 
5 adet binada 43 adet, Ege Bölge Müdürlüğünde-İzmir, 7 adet binada 43 adet) 12 adet binada 
86 adet olmak üzere toplamda 14 adet binada 97 adet lojman bulunmaktadır. Lojmanlarla ilgili 
işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığınca çıkartılan Tebliğler ve Yönetmelikler doğrultusunda 
yürütülmektedir. 

Merkez yerleşkede bulunan sosyal tesislerimiz; lokal binası, kreş binası, misafirhane ile spor 
tesislerinden oluşmaktadır. Ayrıca mülkiyeti Kurumumuza ait olmak üzere Düzce’de Akçakoca 
Eğitim ve Dinlenme Tesisleri 2014 yılı itibariyle 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
tahsis edilmiştir. Bunun dışında Sivas’ta Sıcak Çermik depo-ambar, İzmir’de 1 adet misafirhane, 
İstanbul’da 1 adet misafirhane-irtibat bürosu bulunmaktadır. Dinlenme Tesisleri, Konya’da 1 adet 
misafirhane, Trabzon’da 1 adet misafirhane, Bölge Müdürlüklerimiz uhdesinde ise 18 hizmet binası, 
1 laboratuvar, 2 atölye ve 5 adet ambar binası ile 6 adet depo vb. bulunmaktadır. 

Ayrıca Manisa ili, Köprübaşı ilçesi ve Muğla ili Marmaris ilçesinde 2 adet tarla ile Van ili, Şemsibey 
ve Bardakçı mahallelerinde biri AFAD Başkanlığına tahsisli olmak üzere 7 adet arsa ile birlikte 
mülkiyeti Kurumumuza ait toplamda 9 adet arsa ve arazi bulunmaktadır. 
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Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) oluşturulması kapsamında Temelli- 
Malıköy Mevkiinde bulunan ve tahsisi yapılan arsa üzerinde Türkiye Yerbilimleri ve Karot Bilgi 
Bankası binalarının yapımı 03.01.2020 tarihinde yer teslimi yapılarak başlanılmış olup, 1. Etap 
uygulamaları tamamlanmıştır.

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

Sergi Alanı (Açık Alan) 600 -
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Makine Parkı

Kurumumuza ait 237 sayılı Taşıt Kanunu’na tabi muhtelif cins, marka ve modeldeki taşıtların 
listesi verilmiştir (Tablo 3). 

Merkez ve taşra teşkilatlarımızda arazi çalışmaları ve diğer hizmetlerin aksatılmadan 
yürütülebilmesi için taşıt filomuzda yenileme çalışmaları devam etmektedir.

Ekonomik ömrünü doldurmuş bulunan 27 adet taşıt 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 
ihale edilerek satışa çıkarılmış ve gerçekleşen ihale neticesinde 23 adedinin alıcılara devir işlemleri 
tamamlanmıştır. 

2020 yılında Jeofizik Kuyu Log Ölçüm Sistemi çalışması kapsamında, 1 adet üzerine vinç monteli 
jeofizik log aracı Kurumumuzca satın alınmıştır.

Tablo 3. Araç Parkı

Araç	cinsi

0-10	Yaş
Miktar	(Adet)

11-15	Yaş
Miktar	(Adet)

16-20	Yaş
Miktar	(Adet)

20	Yaş	Üstü
Miktar	(Adet)

Toplam

Merkez Bölge Merkez Bölge Merkez Bölge Merkez Bölge

Binek 3 11 - 1 2 - - - 17

Arazi	Binek 4 1 1 - - - 38 13 57

Minibüs-Otobüs 3 - 1 - 1 - - - 5

Panel 4 - 1 - 1 - - - 6

Kamyon 1 - 4 - 2 1 6 3 17

Kamyonet 8 8 - - 1 1 - - 18

Treyler 1 - - - 2 - - - 3

Diğer	Taşıtlar 3 - - - 3 - - - 6

TOPLAM 27 20 7 1 12 2 44 16 129

Sondaj Makine Parkı

Kurumumuz envanterinde kayıtlı 36 adet sondaj makinesi bulunmaktadır (Tablo 4). Mevcut sondaj 
makinelerinin 25 adedi elmaslı sondaj, 11 adedi rotary sondaj makinesidir. 

Ülkemizde kamu kurumları içerisinde en yüksek jeotermal ve karotlu sondaj yapma kapasitesine 
sahip olan Kurumumuz, sondaj makine parkı yenileme çalışmalarına devam ederken ekonomik 
ömrünü tamamlamış sondaj makinelerinin bir plan dahilinde elden çıkarılması çalışmalarını da 
sürdürmektedir.

Sondaj makine parkının yenilenmesinin yanı sıra sondaj operasyonlarında kullanılan ekipman 
yenileme çalışmaları da planlı olarak yürütülmektedir. Jeotermal sondaj makinesi ile Erzincan-
Çayırlı sahasında 3.088,59 metre derinliğinde jeolojik araştırma sondaj kuyusu açılmış olup, bu 
kuyu Kurumumuzun açtığı en derin sondaj kuyusudur.
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Tablo 4. Sondaj Makine Parkı

ROTARY	SONDAJ	MAKİNELERİ

Markası Tipi Adet Kapasitesi Modeli Kullanım	
amacı

Failing F-1500 1 450 m 1976 Maden ve 
Hidrojeoloji 

Gefco 40 KDH 4 600 m 2002 Maden ve 
Hidrojeoloji 

Failing F-2500 1 750 m 1976 Jeotermal

Gardner 
Denver

GD-3000 1 1.500 m 1967 Jeotermal

Wichtex WR-6 1 1.500 m 1999 Jeotermal

National NOV-750 1 2.750 m 2009 Jeotermal

Drillmec MR-6000 2 2.200 m 2009 Jeotermal

TOPLAM																																																																							11

ELMASLI	SONDAJ	MAKİNELERİ

Markası Tipi Adet Kapasitesi Modeli Kullanım	
amacı

Longyear HD-55 1 2.000 m 1990 Maden

Atalay MS-1000 2 1.000 m 2008 Maden

Delta MS-700 7 700 m 2009 Maden

Son-Mak MS-1000 3 1.000 m 2009 Maden

Son-Mak MS-1500 2 1.500 m 2009 Maden

Metason MSH-230 1 2.000 m 2009 Maden

Son-Mak MS-1500 9 1.500 m 2018 Maden

TOPLAM																																																																						25

GENEL	TOPLAM																																																								36

“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/piston,karot 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.
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Oruç Reis Araştırma Gemisi

Ülkemizin açık denizlerdeki etkinliğinin artırılması amacıyla yerli tasarım ve işçilikle inşa edilen 
ORUÇ REİS araştırma gemisi 2B/3B sismik araştırma kapasitesine sahip olmasının yanı sıra deniz 
araştırmaları alanında çeşitli ölçüm, örnekleme, veri toplama ve işleme açısından dünyada benzeri 
az olan tam donanımlı araştırma gemilerinden birisidir. Araştırma gemisi, uzaktan kumandalı su 
altı aracı (ROV) başta olmak üzere, çeşitli hidrografi, oşinografi cihaz ve sistemleri ile donatılmış 
olup, okyanuslar dahil tüm denizlerde denizaltı 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.



www.mta.gov.tr I Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü I  9

Şehit Cuma DAĞ Tabiat Tarihi Müzesi

Türkiye’nin ulusal anlamda ilk Tabiat Tarihi Müzesi, MTA Genel Müdürlüğü 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 5.000’i 
aşkın örnek bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde hizmet vermekte olan Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesinin 
giriş katında; "Güneş Sistemi", "Uzay Terazisi", küresel görüntüleme sistemi “Bilim Küresi”, kubbe 
şeklindeki ekranda üç boyutlu görüntüleme sistemi “Planetaryum”, “Çocuk Eğitim ve Uygulama 
Alanı”, “Geçici Sergi Alanı”, “Konferans Salonu”, “Hediyelik Eşya Satış Bölümü” ve “Görme Engelliler 
Bölümü” yer almaktadır. Görme engelli ziyaretçilerimiz için özel hazırlanan bölümde, açık 
vitrinlerde sergilenen örnekler Braille alfabesi ile yazılmış etiketlerle tanıtılmaktadır.  

Güneş Sistemi

Birinci katta omurgalı ve omurgasız fosillere ait çok sayıda örnek sergilenmektedir. Ayrıca, 
Manisa-Kula’da yaşamış insanlara ait ayak izleri, Prehistorik Dönemlere ait taş aletler, mağara 
sanatına ait alçı kopyalar, Karstik Mağara Modeli ve Çökelme Ortamları Maketi ve 2019 yılında 
açılan akvaryum ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görmektedir. Yine bu katta aralarında 1974 
yılında Ankara-Beypazarı’nda bulunmuş olan Anadolu panterinin (Panthera pardus tulliana) yer 
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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 23-28 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. 

Doğal Karstik Mağara Modeli

Uzun Balina (Balaeonoptera physalus)
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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. Yine ikinci katta “Türkiye Madencilik Tarihi 
Bölümü’nde” insanın sosyal ve kültürel gelişimiyle paralel madenciliğin gelişmesine tanıklık eden 
buluntular ile “Küpelasyon” ve “Sementasyon” alanları ve “Tunç Çağında Madencilik Maketi” yer 
almaktadır. 

Türkiye’nin Süstaşları Teşhir Bölümü

Üçüncü katta, açılışı 2017 yılında yapılan "Bilim Tüneli" bulunmaktadır. Bilim Tüneli’nde, ülkemizin 
jeolojik miras alanları, Güney Afrika’nın safari parkları, deniz altındaki resiflerde gözlenen biyolojik 
çeşitlilik ve çiçeklerin göz alıcı renkli dünyası izlenebilmektedir.

Müzemizde ayrıca, Paleontoloji, Mineraloji-Petrografi (Gemoloji) Laboratuvarları ve 100.000’e 
yakın örneğin saklandığı “Arşivler” de yer almaktadır. Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi 
mevcut veriler ışığında Dünyanın jeolojik geçmişini örneklerle topluma tanıtmak, doğa koruma 
bilincini oluşturmak amacıyla eğitim görevi çerçevesinde “Gezici Müze Faaliyetleri”, eğitim 
amaçlı hazırlanan ve Türkiye’nin dört bir yanındaki okullara gönderilen mineral ve kayaç setleri 
ve “Bilimsel Araştırma Projeleri” ile de çalışmalarını sürdürmektedir. 

Modern müzecilik anlayışı ile halkımızın sanal müzecilikle de gündemi takip etmesi sağlanmaktadır. 
Kurumumuz internet sayfasında (http://www.mta.gov.tr/v3.0/muze/anasayfa) yer alan sanal 
müze turu modern müzecilik profilini en iyi şekilde yansıtmaktadır. 

Müzemiz, dünyanın en popüler seyahat sitelerinden birisi olan ve merkezi ABD’de yer alan 
“TripAdvisor” da ziyaretçilerin yorumlarına göre yapılan değerlendirmede 2016- 2020 yılları 
arasında 5 yıl boyunca üst üste “Mükemmellik Sertifikası” kazanarak “İftihar Listesinde (Tripadvisor 
Hall of Fame)” yer almaya hak kazanmıştır. 
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Müzemiz 23 Temmuz 2020 tarihi itibariyle Ankara’da gerçekleştirilebilecek 249 sosyal etkinlik 
arasında ilk 8’e girmeyi başarmış ve tüm dünyadaki ziyaretçi yorumları esas alınarak yapılan 
değerlendirmeye istinaden “2020 Yılı Mükemmellik Sertifikası (Travellers’ Choice Ödülünü)” 
almaya hak kazanmıştır.

Şehit Mehmet Alan Enerji Parkı

Genel Müdürlüğümüz kampüsü içerisinde bulunan Şehit Mehmet Alan Enerji Parkı 2013 yılından 
beri Tabiat Tarihi Müzesine bağlı olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’na bağlı kurumların tanıtım bölümlerinin yer aldığı Enerji Parkı'nda yenilenebilir enerji 
kaynaklarının ve fosil yakıtların çeşitleri, enerji üretim şekillerinin maketler ve bilgi panolarıyla 
anlatıldığı bölümler, bahçe alanında ise kömür galerileri ve petrol kuyusu maketi yer almaktadır. 
2017 yılı Ekim ayında Rüzgar Türbini ve Güneş Paneli hizmete açılarak; ülkemizde kullanım sayısı 
oldukça az olan “Hibrit Teknoloji” olarak adlandırılan rüzgar enerjisi ve güneş enerjisinin bir arada 
çalıştığı bu sistemle 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.

İhsan Ketin Jeoloji Parkı

İhsan Ketin Türkiye Jeoloji Parkımız  150x60 m boyutlarında olup, 1/10.000 ölçekli Türkiye haritası 
şeklinde tasarlanmıştır. Ülkemizin önemli jeolojik yapıları, kayaçları, ekonomik öneme sahip 
maden, endüstriyel ve enerji hammadde örnekleri, önemli yer altı kaynakları, belli başlı volkanlar 
ve fay hatlarını bölgesel olarak gösteren açıklayıcı bilgi panolarıyla anlatmaktadır.

İhsan Ketin Türkiye Jeoloji Parkı 
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İhsan Ketin Türkiye Jeoloji Parkı

Karot Bilgi Bankası

Karot bilgi bankası, 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 
inceleme ve numune verme işlemlerini gerçekleştirmektedir. 

Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK)

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda ve Kurumumuz bünyesinde; 
maden arama, araştırma ve üretimi sırasında kamu ve özel sektör tarafından üretilen yer bilimleri 
verileri ile sondajlara ait karot, kırıntı, el örneği ve benzeri numuneler, harita, kesit, stratigrafi 
ve benzeri dokümanları arşivlemek, yayımlamak, kullanıcıların hizmetine sunmak ve yurt dışına 
çıkarılacak numunelere ait beyanlarla ilgili iş ve işlemleri yapmak amacıyla Türkiye Yerbilimleri 
Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) kurularak TÜVEK Bilişim Sistemi (TÜVEKBS) adı altında WEB 
tabanlı özel bir yazılım hazırlanmıştır. Bu yazılımla sistemdeki veriler ulaşılabilir, sorgulanabilir ve 
raporlanabilir hale getirilmiştir. Yapılan düzenleme ile kurulan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot 
Bilgi Bankası (TÜVEK) sayesinde ülkemizdeki madencilik faaliyetleri konusunda önemli bir ihtiyaç 
giderilmiş olacaktır. TÜVEK sayesinde bilgiye ulaşma kolaylığı, aynı bölgedeki sondaj tekrarlarının 
önüne geçilmesi, yüzeyden yapılan her türlü jeolojik çalışmaya üçüncü boyut kazandırılması 
ve arşivlenen sondaj karot ve kırıntı örnekleri ile el örneklerinden daha sonra yararlanılması 
sağlanarak, ekonomik ve zamansal olarak büyük tasarruflar elde edileceği gibi benzer çalışmaların 
yeniden yapılmasının önüne geçileceğinden çevrenin korunmasına da hizmet edilmiş olacaktır.



 14 I Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü I www.mta.gov.tr

Sistematik karot depolama üniteleri

MTA Kütüphanesi

Kurumumuz kütüphanesi yer bilimleri ve madencilik konularında tüm araştırmacılara yardımcı 
olmak amacı ile gerekli bilgi ve belge gereksinimini karşılamak için, yurt içi ve yurt dışı süreli 
yayın, kitap, veri tabanı, tez, harita vb. dokümanları sağlamak ve sağlanan bu bilgileri sistematik 
bir şekilde düzenleyerek araştırmacıların kullanımına hazır bulundurmaktadır. Kütüphanemiz yer 
bilimleri ve madencilik alanında koleksiyon zenginliği açısından Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en 
büyük kütüphanelerinden biri olma özelliğine sahiptir. Kütüphanemizde; yer bilimleri, madencilik, 
kimya, jeofizik, paleontoloji vb. konularında 47.969 kitap, ayrıca abonelik, bağış ve değişim yoluyla 
sağlanan 2.325 başlık altında yaklaşık 200.000 adet süreli yayın mevcuttur. Derleme Servisi 
arşivimizde; toplam 13.944 adet etüt raporu bulunmakta olup, raporlar e-Ticaret portalı ve 
e-Devlet üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. 

Kurumumuzca 2020 yılı içerisinde hizmete sunulan yayınlar tablo 5’te verilmektedir.
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Kütüphaneden görünüm

Tablo 5. 2020 Yılı İçerisinde Hizmete Sunulan Yayınlar

BASILAN	YAYIN ADET

MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni - 28 500

MTA Dergisi sayı-161
500 (Türkçe)

400 (İngilizce)

MTA Dergisi sayı-162
500 (Türkçe)

400 (İngilizce)

MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteni - 29 500

Türkiye Sölestin Envanteri (Envanter Serisi - 209) 250

Türkiye Krom Envanteri Cilt – 3 (Envanter Serisi - 210) 400

Yeryuvarının Zonlu İçyapısı Ekonomik Zenginleşme Potansiyeli Yeraltı 
Zenginliklerinin Arama Yöntemleri ve Geleceğin Enerji Kaynaklarına Yönelik 
Yaklaşımlar (Arapça Tercümesi) (Eğitim Serisi - 52)

100

MTA Dergisi sayı-163
500 (Türkçe)

400 (İngilizce)
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2- Teşkilat Yapısı

GENEL MÜDÜR

Genel Müdürlük
Şube Müdürlüğü

Ana Hizmet
Birimleri

Enerji Hammadde Etüt
ve Arama Dairesi

Başkanlığı

Maden Etüt ve Arama
Dairesi Başkanlığı

Maden Analizleri ve
Teknolojisi Dairesi

Başkanlığı

Jeofizik Etütleri Dairesi
Başkanlığı

Sondaj Dairesi
Başkanlığı

Fizibilite Etütleri Daire
Başkanlığı

Deniz Araştırmaları
Dairesi Başkanlığı

Çevre Araştırmaları
Dairesi Başkanlığı

Jeoloji Etütleri Dairesi
Başkanlığı

Hukuk
Müşavirliği

İç Denetim Birim
Başkanlığı

Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı

Redaksiyon Kurulu
Başkanlığı

Personel ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı

Bilimsel Dokümantasyon
ve Tanıtma Dairesi

Başkanlığı

Makine İkmal Dairesi
Başkanlığı

İdari ve Mali İşler
Dairesi Başkanlığı

Şehit Cuma DAĞ
Tabiat Tarihi Müze

Müdürlüğü

Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğü

Yönetim Sistemleri
Koordinatörlüğü

Orta Anadolu
I. Bölge Müdürlüğü

- SİVAS -

Orta Anadolu
II.  Bölge Müdürlüğü

- KONYA-

Orta Anadolu
III. Bölge Müdürlüğü
- KIZILCAHAMAM -

Orta Anadolu
IV. Bölge Müdürlüğü

- MALATYA -

Ege Bölge
Müdürlüğü
- İZMİR -

Kuzey Batı Anadolu
Bölge Müdürlüğü
- BALIKESİR -

Batı Karadeniz
Bölge Müdürlüğü
- ZONGULDAK-

Marmara Bölge
Müdürlüğü

- KOCAELİ -

Doğu Akdeniz
Bölge Müdürlüğü

- ADANA -

Doğu Anadolu
Bölge Müdürlüğü

- VAN -

Doğu Karadeniz
Bölge Müdürlüğü

- TRABZON -

Güneydoğu Anadolu
Bölge Müdürlüğü
-  DİYARBAKIR -

Yardımcı Hizmet
Birimleri

Danışma ve Denetim
Birimleri

YÖNETİM ENCÜMENİ

GENEL MÜDÜR
YARDIMCISI

MERKEZ BİRİMLERİ TAŞRA BİRİMLERİ

Bölge Müdürlükleri

(4)

Teftiş Kurulu
Başkanlığı



www.mta.gov.tr I Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü I  17

3-Teknoloji ve Bilişim Altyapısı

Bilişim ve Diğer Teknolojik Altyapı

Kurumumuz, yaptığı arama ve araştırma çalışmaları ile ülkemizin madencilik sektörüne yön veren 
en önemli kurumlardan biridir. Bu çalışmalar sonucunda üretilen verilerin, günümüz bilişim 
teknolojileri üzerinden elektronik ortama aktarılması yayınlanması, arşivlenmesi ve güvenliğinin 
sağlanması işlemleri yapılmaktadır. Kurumun ürettiği verilerin güncel teknolojiler kullanarak, 
e-Devlet kapsamında sektör, akademisyenler, kurum kullanıcıları, dış kullanıcılar ve paydaşlar 
ile paylaşılması için gerekli çalışmalar titizlikle yapılmakta ve bilişim teknolojisi yakından takip 
edilmektedir. 

Kişilerin Kurumumuz laboratuvarlarında yaptırmış oldukları böbrek taşı analizlerinin 
e-Devlet kapısı üzerinden başvuru, takip ve sonucunun sorgulandığı yapıya geçilmiştir. Ayrıca 
Kurumumuzun ürettiği derleme raporlarının, haritaların satış hizmetinin, kültür salonları 
kullanım başvurularının ve etüt, danışmanlık vb. çeşitli hizmet başvuru ve takibinin e-Devlet 
kapısına entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.

Kurumumuzda “Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (NATT)”, “Sondaj Yönetim Sistemi”, “İnsan 
Kaynakları Bilgi Yönetim Sistemi”, “Yer Bilimleri CBS Portalı”, “e-Ticaret Portalı”, “Elektronik Belge 
Yönetim Sistemi” vb. yazılımlar kullanılmakta olup, bu yazılımlar gelen yeni talepler ve ihtiyaçlar 
doğrultusunda sürekli güncellenmekte ve aktif kullanımları için gerekli tedbirler alınmaktadır. 

 
e-Devlet Hizmetlerimiz
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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 üst yönetim tarafından onaylanmıştır. Bu 
kapsamda “Bilgi Güvenliği Kurulu (BGK)” 2018 yılında oluşturulmuş, 2019 ve 2020 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 yılında 1. gözden geçirme denetimleri gerçekleştirilerek belge güncellenmiştir. 
2020 yılında farklı çalışmalarla farkındalığın arttırılması planlanmış buna uygun olarak 15 günde 
bir tüm kullanıcılara farkındalık artırıcı e-postalar atılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede farkındalık 
için farklı afişler hazırlanarak kurum binalarına asılması planlanmıştır. 2020 yılında tüm dünyada 
ve ülkemizde yaşanan pandemi nedeniyle farkındalık eğitimleri online olarak düzenlenmiştir. 
“Bilgi Güvenliği El Kitabı” hazırlanmış ve merkez ve taşra birimlerine dağıtımı yapılmıştır. Hassas 
bilgi içeren yazılı evrakların uygun imha edilebilmesi için ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılmak 
üzere “evrak imha makineleri” alınmış ve kullanımına başlanmıştır. 

Kurumumuzun temel çalışma süreçlerinin 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 yapılmış ve “Sanal Küre Uygulaması” üzerinde Kurumumuz verilerinin yetki 
dahilinde görüntülenmesi sağlanarak kullanıcılara açılmıştır. Sondaj çalışmalarına ait verilerin 
web tabanlı bir uygulama ile takibi için “Sondaj Yönetim Sistemi Yazılım” çalışmaları tamamlanmış 
olup Merkez ve arazi kamplarının kullanımına açılmıştır. Talepler doğrultusunda geliştirme ve 
güncelleme çalışmaları devam etmektedir. 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) yazılımının 2018 yılı içerisinde 
altyapısı oluşturulmuş ve 2019 yılında devreye alınmış olup, ihtiyaçlar doğrultusunda bakım ve 
güncellemeler devam etmektedir. 

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 (Tablo 6). 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 yedeği alınmış ve kurulum/konfigürasyon 
işlemleri tamamlanmıştır. SGOM projesi kapsamında siber güvenlik ile ilgili önlemler için 
gerekenler Bakanlığımız ile koordineli olarak yürütülmeye devam edilmektedir. Bu kapsamda 
alınan siber güvenlik uygulamalarının kurulumları yapılmakta, kritik bulgular bu uygulamalar 
yoluyla Bakanlığımız sunucularına gönderilmektedir. 

Kurumsal veri sözlüğünün güncellenmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 
kapsamında kurumsal gereksinimlerimizin uygulamaya konulması hususlarındaki çalışmalar 
Bakanlığımız koordinasyonunda yapılmış, KVKK Kurumsal Veri envanteri hazırlanarak VERBİS’e 
aktarımı yapılmıştır.
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ve kurulum/konfigürasyon işlemleri tamamlanmıştır. Bakanlığın SGOM projesi kapsamında 
siber güvenlik ile ilgili önlemler için gerekenler Bakanlık ile koordineli olarak yürütülmeye 
devam edilmektedir. Bu kapsamda Bakanlığın aldığı siber güvenlik uygulamalarının 
kurulumları yapılmaktadır. Kritik bulgular bu uygulamalar yoluyla Bakanlık sunucularına 
gönderilmektedir.

Kurumsal veri sözlüğünün güncellenmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
kapsamında kurumsal gereksinimlerimizin uygulamaya konulması hususlarındaki çalışmalar 
Bakanlık koordinasyonunda yapılmış, KVKK Kurumsal Veri envanteri hazırlanarak VERBİS’e 
aktarımı yapılmıştır. 
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Tablo 6. Bilişim ve Diğer Teknolojik Kaynaklar

Donanım	Araçları Merkez Bölge Toplam

Bilgisayarlar

Masaüstü 1.664 450 2.114

Dizüstü 766 308 1.074

Çevre Birimleri

Yazıcı 546 203 749

Tarayıcı 56 35 91

Belge Geçer 12 7 19

Yansı Cihazı 40 13 53

Televizyon 37 14 51

Fotokopi Makinesi 55 24 79

Plotter 4 1 5

Bilgi	İşlem	Sistem	
Odası

Sunucular 28 14 42

Kesintisiz Güç Kaynağı 66 38 104

Kabinler 29 16 45

Kenar Anahtarı 59 27 86

Diğer	Donanım	ve	
Teknolojik	Araçlar

Matbaa Baskı Makinesi 6 0 6

Ozalit Makinesi 3 0 3

Elektronik Yazı Makinesi 0 1 1

Klima 174 147 321

Santral 4 16 20

Fotoğraf Makinesi 130 15 145

Kağıt Öğütme Makinesi 65 1 66

Smartboard 2 0 2
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Kurumumuzun  yapmış olduğu çalışmalar sonucu üretilen Derleme Raporları ve Haritaların 
satışının internet üzerinden yapılabilmesi için “e-Ticaret Portalı” (e-ticaret) 2014 yılından bugüne 
hizmet vermektedir. 

e-Ticaret Portalı’ndan 2020 yılında 2.270 adet ürün satışı yapılmıştır.

 
e-Ticaret Portalı (http://eticaret.mta.gov.tr)

Uzaktan Algılama Merkezi

Uzaktan Algılama Merkezinde; jeolojik özelliklerin tespiti, maden aramacılığı, enerji hammadde 
aramacılığı, doğal afet ve çevre kirliliği ve buna benzer Kurumumuz görev tanımlarını kapsayan 
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, özgün uzaktan algılama projeleri 
yürütülmekte ve sektörün talepleri doğrultusunda ücretli işler kapsamında hizmet verilmektedir.

Merkezimizde 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 
kullanılması sağlanacaktır.

Farklı çalışma konularına yönelik olarak litolojik ve mineralojik haritalar, alterasyon haritaları, yüzey 
sıcaklık dağılım haritaları gibi enerji, maden ve doğal kaynak aramalarına ve jeolojik özelliklerin 
tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar yapılırken merkez bünyesinde 
çeşitli uydu verilerini işleme kapasitesine sahip ERDAS IMAGINE, ENVI, PCI GEOMATICA, GLOBAL 
MAPPER, ARCGIS yazılımları kullanılmaktadır. 
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Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) 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.

CBS Uygulamaları kapsamında farklı ölçeklerde (1/25.000, 1/100.00 gibi) üretilen jeoloji haritalarını 
sayısallaştırmakta, sayısallaştırılan 1/25.000 ölçekli jeoloji haritaları “Türkiye Jeoloji Veri Tabanı 
(TJVT)” adı altında sayısal veri olarak arşivlemektedir. 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.

 
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. CBS Genel Müdürlüğü 
tarafından Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı kurulması ve kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlu 
oldukları coğrafi bilgileri ortak altyapı üzerinden kullanıcılara sunmak amacı ile bir web portalı 
oluşturulmuştur. Kurumların veri sunumu ve paylaşımı bu portal üzerinden yönetilmektedir.  
Kurumumuz tarafından 11 adet veri katmanı Merkezi Coğrafi Bilgi Sistemi (MCBS) üzerinden bu 
portala entegre edilmiştir.

INSPIRE Direktifi ve TUCBS’ye uygun olarak “Türkiye Jeoloji Veri Standartlarının Belirlenmesi ve 
Jeoloji Temasının Hazırlanması” amacıyla Kurumumuz ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü 
(CBSGM) arasında çalışmalar yürütülmüş ve “Türkiye Jeoloji Veri Standartlarının Belirlenmesi 
ve Jeoloji Temasının Hazırlanması” çalışmaları kapsamında “Ulusal Jeoloji Veri Standartları 
Sonuç Raporu” yayınlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda TSE’ nin kabul ettiği jeoloji haritaları 
ve kesitlerinde kullanılan sembolojiler değerlendirilmiş, Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu yeni 
sembolojiler belirlenerek TSE’ ye sunulmuş olup,  bu sembolojiler TSE tarafından Milli Ek olarak 
kabul edilmiştir. Kurumumuz Jeoloji Standartları Kitabı hazırlanması çalışmalarında yer almıştır.
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Havadan Jeofizik Araştırmalar Veri İşlem Merkezi

Tüm jeofizik çalışmalarda olduğu gibi havadan jeofizik çalışmalarda da toplanan veri kümesinin 
doğru algoritmalar takip edilerek işlenmesi ve sonuç ürünleri olan haritaların oluşturulup bunların 
yorumlanması büyük önem taşımaktadır. Toplanan veriler ile oluşturulan haritalar  yardımıyla 
ülkemiz genelinde pek  çok alanda metalik maden, radyoaktif mineral, nadir toprak elementleri 
araştırmalarına yönelik potansiyel alanlar tespit edilmektedir.

Havadan toplanacak olan yüksek duyarlıkta ve kalitedeki jeofizik manyetik ve radyometrik 
veriler ve frekans ortamı analizler ile değerlendirilecek ve türetilen yeni veriler farklı ölçeklerde 
haritalanacaktır. Bu bağlamda, bugüne kadar bu kalitede kurulamamış bir jeofizik veri altyapısı 
kurulacaktır. Bu sayede; yerbilimleri ve maden arama alanında harita üretimine yönelik jeofizik 
verilerinin belirli bir düzende toplanarak, yüksek maliyet gerektiren veri toplama çalışmalarında 
mükerrerliğin önüne geçilmesi sağlanmış olacaktır. Bu veri kümelerinin yorumu ile henüz 
aydınlatılamamış birçok jeolojik problem çözülebilecektir.
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Sismolojik Görüntüleme Merkezi

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 
gerçekleştirilmiş olup, “Türkiye Yerkabuğu Özellikleri ve Jeodinamiğinin Araştırılması Çalışmaları” 
kapsamında, 2018 yılından itibaren Kurumumuz tarafından yürütülecek olan sismolojik 
görüntüleme çalışmaları için Sismolojik Görüntüleme Merkezi kurulmuştur.

MTA Deprem Gözlem İstasyonlarının Türkiye Diri Fay Haritası’ndaki konumları

Deniz Araştırmaları Sismik Veri İşlem Merkezi

ORUÇ REİS ve MTA SELEN araştırma gemileri ile deniz alanlarından toplanan 2B/3B sismik 
verilerin Veri İşleminin (Seismic Processing) Kurumumuz personeli tarafından yapılabilmesi amacı 
ile “Sismik Veri İşlem Merkezi” kurulmuştur. 2019 yılında başlanan bir yıl süreli sismik veri işlem 
eğitimi 2020 yılında tamamlanmış ve Kurumumuz personeli 2B/3B sismik verilerin uluslararası 
standartlarda veri işlemini yapabilme hususunda yetkinlik kazanmıştır.

2B/3B Sismik Veri Yorumlama Merkezi

ORUÇ REİS araştırma gemisinde mevcut sismik sistem ile toplanan 2 ve 3 boyutlu (2B/3B) sismik 
veriler ile MTA SELEN araştırma gemisi ile toplanan 2 boyutlu (2B) sismik verilerin veri işlem 
aşamasından geçmesine müteakip sismik, stratigrafik, yapısal ve petro-fizik yorumlamalarının 
gerçekleşebilmesi için Deniz Araştırmaları Laboratuvarında “2B/3B Sismik Veri Yorumlama 
Merkezi” kurulmuştur. Bahse konu merkezde 2B/3B sismik veri yorumlama yazılımı olarak dünya 
ölçeğinde yaygın olarak kullanılan “Petrel Yazılımı” kullanılmaktadır.
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Teknolojik ve Analiz Çalışmalarının Yapıldığı Laboratuvarlar İle Pilot Tesisler

Analiz/Test Laboratuvarları, 04 Ekim 2010 tarihli ve AB-0394-T numaralı Akreditasyon Belgesi’ne, 
Kalibrasyon Laboratuvarları ise 14 Ağustos 2018 tarihli ve AB-0219-K numaralı Akreditasyon 
Belgesine sahiptir. 

TS EN ISO/IEC 17025 Standardı’na göre kurulan Kalite Yönetim Sistemi kapsamında akreditasyon 
faaliyetlerini sürdürmekte olan Analiz/Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarında uluslararası geçerli 
analiz/test/kalibrasyonlar yapılmaktadır. 

Jeokimya Birimi: Jeokimyasal amaçla yapılan maden aramalarında kullanılmak üzere jeokimyasal 
analizler, cevher ve kayaçlarda kıymetli metal (soymetal) analizleri, alaşım, anot çamuru, kuyumcu 
cürufu analizleri, metal-çelik ve alaşım analizleri, X Işını Floresans Spektrometre (XRF) analizleri, 
İndüktif Eşleşmiş Plazma-Optik Emisyon Spektrometresi (ICP-OES), İndüktif Eşleşmiş Plazma-
Kütle Spektrometresi (ICP-MS) ve Lazer Ablasyon İndüktif Eşleşmiş Plazma-Kütle Spektrometresi 
(LA-ICP-MS) ile kantitatif eser element tayini yapılmaktadır. 

• ICP-	OES	Laboratuvarları:	Bu laboratuvarlarda üçlü asit çözme, kral suyu çözme ve dörtlü 
asit çözme yöntemleri kullanılır. Toprak, sediman, kayaç ve cevher numuneleri ICP-OES ve 
AAS cihazları kullanılarak analizlenir. 

• ICP-MS	 Laboratuvarları:	 ICP-MS laboratuvarlarında üçlü asit çözme, kral suyu çözme ve 
dörtlü asit çözme yöntemleri kullanılarak altın ve son yıllarda ekonomik ve stratejik önemi 
oldukça artan nadir toprak elementlerinin (NTE) analizleri düşük dedeksiyon limitlerinde 
gerçekleştirilmektedir. 

• LA-ICP-MS	 Laboratuvarları: ICP-MS cihazına bağlanan laser ablation cihazı kullanılarak 
çözme işlemi uygulanmadan pelet haline getirilmiş toz numunelerin (homojen numune analizi) 
veya kesiti alınmış kayaç numunelerinin (numunenin farklı bölgelerinin analizi haritalama) 
analizleri yapılabilmektedir. Numuneler lazer ile aşındırıldıktan sonra ICPMS cihazında 
analizlenir. 

• XRF	Laboratuvarı:	XRF cihazlarında analiz için bilyeli değirmen sonrası presleme veya eritiş 
metodu ile numune hazırlanmaktadır. XRF cihazları ile toprak, sediman, kayaç, metal, cevher 
ve doğaltaş numunelerinin özellikle yüzde seviyesinde analizleri yapılmaktadır. Doğal taşlarda 
“CaO, Al2O3 , MgO, Fe2O3, SiO2” bileşiklerinin ve krom cevherinde “Cr2

 O3 ve Fe2O3 ” bileşiklerinin 
tayininde akredite analiz yapılmaktadır. 

• Küpelasyon	Laboratuvarı: Jeolojik örneklerde (kayaç, toprak ve kumlarda) yüksek sıcaklıkta 
eritiş (Fire Assay) yapılarak altın, gümüş, platin, paladyum, iridyum, rutentum ve rodyum 
analizleri yapılmaktadır. Yöntemin esası; numuneler yüksek sıcaklıkta eritilerek değerli 
metallerin (Au, Ag, Pt, Pd, Ir, Ru, Rh ) kurşun tarafından absorbe edilmesi, daha sonra da 
kurşunun buharlaştırılarak inci elde edilmesi temeline dayanmaktadır. Bu elde edilen inci 
çözülerek gravimetrik olarak altın ve gümüş analiz edilir, platin ve paladyum, iridyum, rutenyum 
ve rodyum analizleri için ICP-MS cihazı kullanılır. Laboatuvarımız jeolojik örneklerde (kayaç, 
toprak ve kumlarda) gümüşün ve altının Fire Assay Yöntemi kullanılarak Gravimetrik tayininde 
jeolojik örneklerde ICP-MS cihazında altın tayini için inci hazırlama kısmında ve yine ICP-
MS cihazında platin ve paladyum tayini analizi için Fire Assay Yöntemi ile inci hazırlama 
yöntemlerinde akreditedir. 

Kömür	Analizleri	Birimi:	Kömür Analizleri Birimi’nin öncelikli görevi, ülkemizde bulunan kömür 
rezervlerine yönelik yapılan arama çalışmalarından alınan kömür numunelerinin fiziksel ve 
kimyasal analizlerinin yapılmasıdır. Bunun yanında birim laboratuvarlarında başlıca, yakıt amaçlı 
kullanılan ithal kömürler, sanayi kömürleri (ithal linyit toz kömürü, petrokok, antrasit, metalurjik 
kok) ve yerli kömürlerin (taş kömürü, linyit, turba, asfaltit) uluslararası standartlarda (ISO-TSE 
ve/veya ASTM) analizleri yapılmaktadır. Kömür Analizleri Birimi Laboratuvarlarında kömürlerin 
yoğunluk, nem gibi fiziksel özelliklerinin yanı sıra, ısıl değer tayini, elementel analizler gibi 
kimyasal özellikleri de belirlenmektedir. Birim laboratuvarları, hakem laboratuvar konumunda 
olduğundan, mahkemelik analizler, termik santral, çimento, şeker, tuğla fabrikaları gibi kamu 
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ve özel kurum/kuruluşlar ile vatandaşların gönderdiği numuneler için verilen rapor, Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kalitesini belirleyici rapor olarak kabul edilmektedir. Birim 
laboratuvarları 14 parametrede akreditedir. 

• Kömür	Numune	Hazırlama	Laboratuvarı:	Analize gönderilen kömür numuneleri kurutma, 
boyut küçültme, ayırma ve öğütme işlemleri yapılarak ASTM D2013 standardına uygun olarak 
analize hazır hale getirilmektedir. 

• Enstrümental	Kömür	Analiz	Laboratuvarı: Laboratuvarlarda ısıl değer tayini (ASTM D5865 
Standardı), kükürt tayini (ASTM D4239 Standardı), nem, kül ve uçucu madde tayini (ASTM 
D7582 Standardı), yoğunluk analizi kurum içi metod), cıva analizi, elementer analiz (ASTM 
D5373 Standardı), kül ergime analizi (ASTM D 1857 Standardı) ve inorganik karbon analizi 
(kurum içi metot) yapılmaktadır. 

• Yaş	 Kömür	 Analiz	 Laboratuvarı:	Yaş Analiz Laboratuvarında, kömürün yapısında bulunan 
kükürtün formları; piridik kükürt, sülfat kükürdü ve organik kükürt analizi ve kömür 
yapısında bulunan klor miktarının tespiti yapılmaktadır. Kükürt formlarının analizleri TS 329 
ISO 157 standardına uygun olarak ve klor analizleri TS 644 ISO587 standardına uygun olarak 
gerçekleştirilmektedir. 

Analitik	 Kimya	 Birimi:	 Laboratuvarlarda maddenin hacim özelliklerine dayanan volumetrik 
ve gravimetrik gibi klasik analiz metotlarının yanı sıra; ICP-OES, ICPMS, İyon Kromotografi ve 
Karbon Kükürt Analiz (LECO) cihazı gibi modern cihazlarla analizler yapılmaktadır. 

• Su	Analizleri	 Laboratuvarı:	Çoğunluğu jeotermal sular olmak üzere; göl, dere, baraj gölü, 
deniz suyu, akarsu vb. yüzey sularında 42 adet farklı analiz yapılmaktadır. Bu analizlerin 23 
adedi akreditedir. Su Analizleri Laboratuvarları, metal analizlerinde ICP-MS cihazı ile çok 
düşük tayin limitlerine inebilmektedir. Su örneklerinde pH, iletkenlik ve bulanıklık, karbonat, 
bikarbonat tayini, hesap yöntemine dayanan geçici, kalıcı ve toplam sertlik, asidite ve alkalinite 
tayini yapılmaktadır. 

• Yaş	 Analiz	 Laboratuvarları: Gravimetrik ve volumetrik analizler gibi klasik yöntemler 
kullanılarak silikat ve endüstriyel hammadde, kireçtaşı, kireç, alçıtaşı, dolomit ve manyezit 
örneklerinde SiO2 , Fe2O3 , Al2O3 , MgO, CaO, SO3 , CO2 , Na²O, K2O, TiO2 , B2O3, Fe (toplam), 
Fe+2, Fe+3, Fe (metalik demir), S, pH, C, S, Cu, Pb, Zn, ateş zayiatı, rutubet, kristal suyu  
(225 oC’de), asitte ve suda çözünmeyen ya da çözünen madde miktarı analizleri yapılmaktadır. 
Laboratuvar; Fe (toplam), Fe+2, Fe+3, CaO, SO3 , kristal suyu, SiO2 ve ateş zayiatı analizlerinde 
akreditedir. 

Numune	Hazırlama	Birimi:	Doğru veriler doğru analizle, doğru analiz ise doğru numuneler ile 
yapılır. Numunenin gerek fiziksel özellik, gerekse kimyasal bileşim yönünden esas numuneyi tam 
olarak temsil etmesi gerekir. Ayrıca, esas numunenin her tanesinin, temsili alınacak numuneye 
girme şansının eşit olması sağlanmalıdır. Bu kapsamda uluslararası geçerliliği olan numune 
hazırlama yöntemleri ile numuneler hazırlanmaktadır. 

Cevher	 Zenginleştirme	 Birimi:	 Cevher numunesi içerisindeki değerli mineralleri fiziksel, 
kimyasal ve fizikokimyasal yöntemlerle zenginleştirip, endüstrinin gereksinimine uygun 
konsantrelerin üretilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Cevher Zenginleştirme Birimi’ne 
bağlı laboratuvarlar, bu alanda Türkiye’nin en büyük laboratuvar ve pilot tesis ünitelerindendir. 

• Metalik,	Endüstriyel	Hammadde	ve	Kömür	Hazırlama	Laboratuvarı:	Cevherin türüne göre 
farklı kırıcılar kullanılarak boyut küçültme işleminin yapıldığı laboratuvardır. 

• Kömür	 Yıkama	 Laboratuvarı:	 Kömür numuneleri için, çinko klorür ile hazırlanmış farklı 
yoğunluktaki tanklarda yüzme-batma deneyleri yapılmaktadır. 

• Eleme	 Laboratuvarı: Farklı boyutta elekler kullanılarak kuru veya yaş numunelerin tane 
boyutuna göre sınıflandırılmasının yapıldığı laboratuvardır. 

• Soba	 Isıl	 Verim	 Laboratuvarı: Kömür numunelerinin test sobasında yakılması sonucunda 
bacadan çıkan uçucu maddelerin ölçümleri yapılır. 
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• Metalografi	 Laboratuvarı: Metal ve alaşımların metalografik incelemeye hazırlanması için 
gerekli kesme, parlatma ve kalıba alma işlemleri yapılır. 

• Hidrometalurji	Laboratuvarları:	Siyanür ve diğer yöntemlerle altın ve gümüş kazanımı, katı-
sıvı ve sıvı-sıvı özütlemesinin yapıldığı laboratuvarlardır. 

• Pirometalurji	Laboratuvarı: Temel ısıl işlemlerinin yapıldığı yüksek sıcaklık fırınları içeren 
laboratuvardır. 

• Gravite	Laboratuvarı: Cevher numunesi içerisinde minerallerin, özgül ağırlık farklılıklarından 
faydalanılarak zenginleştirme çalışmalarının yapıldığı laboratuvardır. 

• Manyetik	 Zenginleştirme	 Laboratuvarı:	 Minerallerin manyetik duyarlılıklarındaki 
farklılıklarına göre birbirinden ayırımı prensibi doğrultusunda zenginleştirmelerin yapıldığı 
laboratuvardır. 

• Flotasyon	 Laboratuvarı: Metal ve alaşımların metalografik incelemeye hazırlanması için 
gerekli kesme, parlatma ve kalıba alma işlemleri yapılır. 

• Proses	Holl	Laboratuvarı: İndirgenme, kavurma ve ergitme gibi yüksek sıcaklık işlemlerinin 
uygulandığı laboratuvardır. 

• Demir Pilot Tesisi: Demir cevherlerinin demir-çelik sektöründe değerlendirilmesi amacıyla 
pelet, sinter deneyleri ve metalürjik testler yapılmaktadır. 

• Cevher Pilot Tesisi: Laboratuvar ölçekte yapılmış işlerin, pilot ölçekli olarak denenmesi 
gerekiyorsa veya talep ediliyorsa bu laboratuvarda çalışmalar yapılmaktadır.

Endüstriyel	Hammadde	Malzemeleri	Araştırmaları	Birimi: Gerek mermer ve doğaltaş sektörüne 
yönelik gerekse seramik ve refrakter killer, barit, bentonit, talk, diatomit, feldspat, kuvars, dolomit 
genleşen killer, manyezit, kalsit, zeolit, sepiyolit, pomza, mermer, tuğla-kiremit toprakları, tras, 
alçı, jips v.b. endüstriyel hammaddelerin kullanım alanlarına yönelik araştırmalar yürütülmekte ve 
yüksek teknoloji sanayi ihtiyaçlarının yerli kaynaklardan sağlanması amacıyla teknolojik araştırma 
projeleri geliştirilmektedir. Endüstriyel hammadde sektörlerine yönelik 100’ün üzerinde teknolojik 
test; TS, ASTM, DIN, BS vs. gibi Türk ve dünya standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 

• Akredite	Doğal	Taş	Laboratuvarı: Mermer ve doğal taş konularında hali hazırda 17 parametre ile 
Türkiye’nin en çok akredite test yapılan laboratuvarıdır. Akredite Doğal Taş Laboratuvarımızda 
her türlü doğal taş ve ürünlerinin fiziksel ve mekanik testleri ulusal ve uluslararası standartlara 
uygun olarak gerçekleştirilmektedir. 

• Mermer Pilot Tesisi: Blok halinde getirilen doğal taş numunelerinin teknolojik testlerinin 
yapılabilmesi için standartlara uygun boyutlarda kesme, yüzey silme ve cilalama işlemleri ile 
diğer doğal taş testleri bu tesiste yapılmaktadır. 

• Fiziko	Kimya	Laboratuvarı: Seramik ve refrakter killer, barit, bentonit, talk, diatomit, feldspat, 
kuvars, dolomit, genleşen killer, manyezit, kalsit, zeolit, sepiyolit, pomza, tuğlakiremit 
toprakları, tras, alçı, jips v.b. endüstriyel hammaddelerin teknolojik testlerinin yapıldığı 
laboratuvardır. 

• DTA-TG	Laboratuvarı: Lazerli tane iriliği ölçümlerinin, yüzey alanı tayinlerinin, beyazlık ve 
renk ölçümlerinin ve DTA-TG analizlerinin yapıldığı laboratuvardır.

• Kırma,	Öğütme	ve	Eleme	Laboratuvarı: Endüstriyel hammadde numunelerinin standartlarda 
belirtilen boyutlarda kırma, öğütme ve eleme işlemlerinin yapıldığı laboratuvardır.

• Çimento	 Fiziksel	 Test	 Laboratuvarı:	 ASTM D-5550 standardına göre yapılan akredite 
yoğunluk ölçümlerinin yapıldığı laboratuvardır. Tras numunelerinin kırıldığı basma presi ve 
ısıl iletkenlik tayin cihazı da bulunmaktadır. 

• Karbon	Laboratuvarı:	Laboratuvarda malzeme karıştırma, şekillendirme ve pişirme işlemleri 
yapılmaktadır. 
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Mineraloji	 Petrografi	Araştırmaları	 Birimi: Genel olarak, kayaçları ve bu kayaçları oluşturan 
minerallerin bileşimlerini, yapı ve doku özelliklerini, birbirleri ile olan ilişkilerini; Mineralojik-
Petrografik analizlerle ve aletsel teknikler kullanarak, ortaya koymak için faaliyet göstermektedir. 
Laboratuvarlarlarda jeolojik, jeofizik araştırmalar, maden aramaları, enerji kaynaklarının 
araştırılması ve cevher zenginleştirme teknolojileri konularında çalışmalar yürüten Kurumumuz 
bünyesindeki diğer birimlere ve kurum dışı konu ile ilgili faaliyet gösteren kamu kuruluşları, 
üniversiteler ve özel sektör ile şahıslara da ücreti karşılığı analiz hizmeti vermektedir. Bunun 
yanı sıra, sağlık sorunu olan insanlardan gelen safra, mesane ve böbrek taşlarının analizini de 
gerçekleştirmekte ve bu sayede sağlık sektörüne de hizmet verilmektedir. Alttan aydınlatmalı 
polarizan mikroskoplar ile üstten-alttan aydınlatmalı polarizan mikroskoplar kullanılarak kayaç 
petrografisi ve cevher mikroskopisi çalışmaları yapılmaktadır. 

• Organik	(Kömür)	Petrografisi	Analizleri	Laboratuvarı: Bu laboratuvarda üstten aydınlatmalı 
polarize ışık kaynaklı mikroskopta turba, kömür, grafit kok, bitümlü şeyl , petrol şeyli, ozokerit, 
asfaltit gibi malzemelerin türü ve tespiti ile vitrinit, Rmax ve diğer reflektans ölçümleri 
yapılmaktadır. 

• X	 Işını	 Difraktometre	 (XRD)	 Analiz	 Laboratuvarı:	X-Işını Difraktometresi analiz cihazları 
yardımıyla kalitatif ve kantitatif mineral ve detay kil analizleri ile safra, mesane ve böbrek 
taşı tanımlamaları yapılmaktadır. Fourier Dönüşümlü İnfrared Spektroskopi (FT-IR) cihazı 
kullanılarak organik ve inorganik yapıdaki öğütülmüş örnekler, orta infrared bölgede 
doğrudan ATR ataçmanı kullanılarak veya KBr ile karışımlarından yapılan 13mm lik pelletler 
ile kalitatif olarak analiz edilmektedir. Enerji Dağılımlı XRF (ED-XRF) cihazı ile, He atmosferde 
Na-U elementleri arasında % veya ppm mertebesinde standartlı veya standartsız elementel 
analizler yapılabilmektedir. 

• Sıvı	 Kapanım	 Analiz	 Laboratuvarı:	 Sıvı kapanım analizleri, mineraller içerisinde akışkan 
(sıvı ve gaz) ve bazı durumlarda bir ya da birden fazla katı fazın farklı büyüklüklerde kapanım 
halinde bulunduğu yapılar üzerinde gerçekleştirilir. Analizler ile sıvıların kapanım sıcaklığı, 
sıvı sisteminin basıncı/derinliği, yoğunluğu, tuzluluğu, kimyasal yapısı, basınç sıcaklık geçmişi 
ve kapanımın gaz kompozisyonu gibi konular hakkında önemli bilgiler elde edilir. Analizlerin 
yapılabildiği en elverişli mineraller kuvars, florit, kalsit, barit, sölestin gibi ışık geçirgenliği 
olan minerallerdir. Bununla birlikte, laboratuvarımızda kızılötesi kameralar yardımıyla kromit, 
sfalerit, pirit, enarjit gibi opak minerallerde de sıvı kapanım analizleri yapılmaktadır. 

• SEM-MLA	 Laboratuvarı: Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) analizleri ile her türlü katı 
malzeme üzerinde yüzey görüntüsü alınmakta, malzemeler üzerinde noktasal mikrokimyasal 
analiz yapılmakta, ayrıca metalik cevher numunelerinde minerallerin Mineral Serbestleşme 
Derecesi ve Parçacık Parametreleri Analizleri (MLA) yapılmaktadır. 

• Kalibrasyon	 Laboratuvarları: Laboratuvarda, kullanılan terazi, otomatik pipet, etüv, fırın, 
kumpas gibi cihaz/malzemelerin doğrulamaları, ara kontrolleri ve kalibrasyon işlemleri yıllık 
planlara göre gerçekleştirilmekte, izlenmekte ve Kalibrasyon Sertifikaları düzenlenmektedir. 
Kalibrasyonlar yetkili personeller tarafından yapılmaktadır. Terazi ve sıcaklık kalibrasyon 
işlemleri 2018 yılında TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir.
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MAT Dairesi Laboratuvarlarının Akreditasyon Sertifikası
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MTA Kalibrasyon Laboratuvarlarının Akreditasyon Sertifikası
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Kaya ve Zemin Mekaniği Laboratuvarları

Bu laboratuvarda, Kurumumuz tarafından yürütülen maden, enerji hammadde arama ve 
araştırmaları sürecinde yer alan fizibilite etütleri projelerinde yapılan jeoteknik amaçlı  
sondajlardan alınan örselenmiş/örselenmemiş numuneler üzerinde gerekli jeomekanik 
parametreleri belirlemek amacıyla kaya ve zemin mekaniği testleri yapılmaktadır. Ayrıca, kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel sektörden gelen taleplere dayalı olarak ücreti karşılığı yürütülen 
açık ocak veya yer altı işletmelerinde ihtiyaç duyulan jeomekanik parametrelerin belirlenmesine 
yönelik sondajlı etütlerde ve organize sanayi bölgelerinin jeoteknik etütleri vb. çalışmalarda 
gerekli olan kaya ve zemin mekaniği testleri gerçekleştirilmektedir. 

Bu kapsamda, kaya ve zemin numuneleri üzerinde, Kurumumuz internet sitesi “Ücretli İş Birim 
Fiyatları, Test ve Analizler, Kaya ve Zemin Mekaniği” bölümünde tanımlanan testlerin tamamı 
TS, ASTM, BSI vb. ulusal/uluslararası standartlara veya saygın bir teknik kuruluş tarafından 
yayımlanmış metotlara uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvar hizmetleri “TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi” standardında belirtilen 
gereklilikleri sağlayarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, analiz/test hizmetlerinin “TS EN ISO/
IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel Gereklilikler” 
standardının ek gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla, akreditasyon belgelendirme işlemleri 
için Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) başvuru yapılarak akreditasyon çalışmaları 
sürdürülmektedir.

Deniz Araştırmaları Laboratuvarı 

Kurumumuzca yürütülen proje faaliyetleri kapsamında ORUÇ REİS ve MTA SELEN araştırma 
gemilerimizle ya da üniversiteler ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından denizlerden toplanan 
deniz tabanı çökellerine ilişkin karotların “Multi-Sensor Core Loggers (MSCL)” ve “Core Scanner 
(ITRAX)” analiz cihazları kullanılarak fiziksel ve kimyasal özellikleri (Karotların P Dalgası, Gama ve 
Yoğunluk, Manyetik Alınganlık, Elektrik Geçirgenliği, Element Analiz vb.) belirlenmektedir.

Deniz Araştırmaları Laboratuvarı

Paleontoloji ve 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 yapılmaktadır. 
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Paleontoloji ve Petrografi Araştırmaları kapsamında 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, 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 Laboratuvarı
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4- İnsan Kaynakları
İnsan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve planların oluşturulması sürecinde ilgili birim 
yöneticilerinin talep ve görüşleri değerlendirilmektedir. Personelin işe alınması ile işe ve Kuruma 
adaptasyonunu sağlamaya yönelik olarak hizmet öncesi eğitim ile başlayan eğitim faaliyetleri, 
hizmet içi eğitim programları kapsamında personelin çalışma hayatı boyunca mesleki, bilimsel ve 
teknik gelişimini sağlamaya yönelik olarak aldığı teorik ve pratik eğitimler ile devam etmektedir. 
Eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak gerektiğinde uzmanlık alanlarına bağlı olarak üniversitelerden, 
işveren sendikalarından ve sivil toplum kuruluşlarından da destek alınmaktadır. 

Personel alımı; memur kadroları için, Kurumumuzun 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 Kurumu’nca 
(İş-Kur) açıklanan ilan çerçevesinde başvuran ve anılan Kurumca gönderilen adaylar arasından 
yapılmaktadır. 

Ayrıca mevzuat çerçevesinde kurumlar arası nakil yoluyla üniversite ve diğer kamu kurumlarından 
Kuruluşumuza personel nakli olabilmektedir. Naklen tayin yoluyla gelen personel niteliklerine 
göre ilgili birimlerde görevlendirilmektedir. 

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında gelen ve 
özelleştirilen kurumlardan veya tüzel kişiliği sona eren belediyelerden gelen personel ise ihtiyaç 
duyulan birimlerde görevlendirilmektedir. 

Diğer taraftan yatırıma yönelik hizmetlerin bir bölümündeki geçici (belirli süreli) destek hizmetleri, 
alt işveren aracılığı ile hizmet alımı kapsamında yaptırılmaktadır. Ayrıca Kurumumuz personel 
ihtiyacı ile ilgili olarak kadrolu 256 işçi personel ve merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 
400 sözleşmeli personel pozisyonu için girişimde bulunulmuştur. 

Kurumumuz personelinin kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla gerekli imkan ve 
kolaylıklar sunulmakta; çalışanların mesleki, bilimsel, teknik, hukuki vb. değişiklik ve gelişmeleri 
takip etmeleri amacıyla kurultay, kongre, seminer, sempozyum, çalıştay vb. faaliyetlere katılımları 
teşvik edilmektedir. 

Ayrıca 1416 sayılı “Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun” kapsamında yurt 
dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programı çerçevesinde Kurumumuz adına Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından yurt dışına gönderilen 231 yüksek lisans öğrencisi çeşitli ülkelerde lisansüstü öğrenim 
görmekte olup, halihazırda öğrenimini tamamlayan 50 kişi ise Kurumumuzda göreve başlamıştır. 

Kurumumuz 2020 yılı sonu itibarıyla toplam 2.735 personel ile hizmet vermektedir. Personel 
hakkında genel bilgiler şekil 1, şekil 2 ve şekil 3 ile tablo 7, tablo 8, tablo 9 ve tablo 10'da 
gösterilmektedir.
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Şekil 1. Merkez Birimleri ve Bölge 
Müdürlükleri Personel Dağılımı

Şekil 2. Personelin Kadro 
Durumuna Göre Dağılımı
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Tablo 7. Personelin Hizmet Sınıfı Dağılımı

Hizmet	Sınıfı Merkez Bölge Genel
M

em
ur

Teknik Hizmetler Sınıfı 1.056 398 1.454

Genel İdare Hizmetleri 
Sınıfı

269 223 492

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 9 - 9

Sağlık Hizmetleri Sınıfı 12 - 12

Yardımcı Hizmetler Sınıfı 18 3 21

Toplam 1.364 624 1.988

Kadrolu İşçi 495 248 743

Sözleşmeli Personel 2 2 4

Genel Toplam 1.861 874 2.735

Tablo 8. Personelin Cinsiyet Dağılımı

Erkek Kadın Toplam

Memur 1.364 624 1.988

Kadrolu İşçi 611 132 743

Sözleşmeli Personel 3 1 4

Genel Toplam 1.978 757 2.735
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Erkek Kadın

Şekil 3. Personelin Cinsiyet Dağılım
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Tablo 9. Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Öğrenim	Durumu Memur Kadrolu	İşçi Sözleşmeli	Personel Toplam

İlkokul 7 169 - 176

Ortaokul 35 112 - 147

Lise 168 382 2 552

Önlisans 225 42 - 267

Yüksek Öğr.(4 Yıl) 960 36 2 998

Yüksek Öğr.(5 Yıl) 6 - - 6

Yüksek Öğr.(6 Yıl) 2 - - 2

Yüksek Lisans 446 2 - 448

Doktora 129 - - 129

Doçent 10 - - 10

Toplam 1.988 743 4 2.735

Tablo 10. Personelin Katıldığı Eğitim Etkinlikleri

MTA	Tarafından	Düzenlenen Kişi

- Kurslara Katılan Personel Sayısı 1.210

- Seminer, Sempozyum, Konferans, Toplantı vb. Katılan Personel Sayısı 1.692

Toplam 2.902

Diğer	Kurumlar	Tarafından	Yurt	İçinde	Düzenlenen

- Kurslara Katılan Personel Sayısı 27

- Seminer, Sempozyum, Konferans, Toplantı vb. Katılan Personel Sayısı 92

Toplam 119

Diğer	Kurumlar	Tarafından	Yurt	Dışında	Düzenlenen

- Seminer, Sempozyum, Konferans, Toplantı vb. Katılan Personel Sayısı 0

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

6

- Teknik Yardımlardan Yararlanılarak Eğitim Maksadıyla Yurt Dışına Gönderilen  
   Personel Sayısı

0

Toplam 6

Genel Toplam 3.027
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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.

Sunulan hizmetlerimiz ve çalışma başlıklarımız;

1-Maden	ve	Enerji	Hammadde	Arama	Faaliyetleri
	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
	Maden Sondajları
	Jeotermal Sondajları
	Jeotermal Kuyu Testleri ve Temizliği
	Jeoteknik Sondajlar
	Jeolojik Araştırma Sondajları
	Hidrojeoloji Sondajları

3-Laboratuvar	ve	Raporlama	Çalışmaları
	Mineraloji-Petrografi Laboratuvarları: XRD, Kömür Petrografisi, Sıvı Kapanım, SEM, Mineral 

Serbestleşme (MLA), FT-IR Analizleri
	Analiz/Test Laboratuvarları (Kimyasal, Jeokimyasal, Su ve Kömür Analizleri
	Kalibrasyon Laboratuvarları
	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)
	Fizibilite ve Jeoteknik Araştırma Çalışmaları
	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 4- Fizibilite ve Jeoteknik Araştırma Çalışmaları

4-Fizibilite	ve	Jeoteknik	Araştırma	Çalışmaları
	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
	Havza ve Kuşak Bazında Jeolojik Etütler
	Jeolojik Haritaların Hazırlanması ve Güncellenmesi
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	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
	Havadan Jeofizik Araştırmalar
	Jeoelektrik ve Elektromanyetik Çalışmalar
	Gravite, Manyetik ve Radyometrik Çalışmalar
	Sismik Çalışmalar
	Kuyu Logu Ölçümleri
	Çeşitli Jeofizik Haritaların Hazırlanması ve Basımı

7-Deniz	Çalışmaları
	Jeoloji Çalışmaları
	Jeofizik Çalışmaları
	Hidrografi/Oşinografi Çalışmaları

8-Çevre	Çalışmaları
	Çevre Etütleri ve Teknoloji Uygulamaları
	Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Belgesi ile İlgili İşlemler
	Çevresel Etki Değerlendirme ve Kurum 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
	Yurt Dışında Enerji Kaynaklarının Araştırılması ve İşletilmesi
	Yurt Dışında Enerji Dışı Kaynakların Araştırılması ve İşletilmesi

10-Tabiat Tarihi Müzesi Faaliyetleri
	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
	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
	Yerbilimleri Konusunda Hizmet Veren Kuruluş/Kurumlarla İş Birliği Olanaklarının 

Geliştirilmesi
	Uluslararası Projelerin Oluşturulması ve Yürütülmesi
	Uluslararası Eğitim Programlarının Düzenlenmesi

13-Jeokimya	Çalışmaları
	Türkiye Global Jeokimya Haritalarının Hazırlanması
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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.

	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 en yüksek 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.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

TS ISO EN 9001 kuruluşların hizmet ve performans yönetimi konusunda kalitelerini artırmaya ve 
sürekliliğin sağlanmasına olanak tanımaktadır. Kurumumuzda kalite anlayışının yerleştirilmesi, 
verimliliğin artırılması, etkin bir yönetim sisteminin geliştirilmesi, faaliyetlerin izlenmesi, 
kontrolü ve iyileştirilmesi, hizmet alanları açısından memnuniyetin artırılması amacıyla TS EN 
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin (KYS) kurulmasına yönelik çalışmalar 2018 yılı Ekim 
ayında başlatılmıştır. 

Bu kapsamda eğitim, doküman hazırlığı, anket, iç tetkik vb. TS EN ISO 9001:2015 “Kalite Yönetim 
Sistemi” standardı şartlarına uyum çalışmaları tamamlanarak, Kurumumuz Merkez ve Taşra 
Birimleri, Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen belgelendirme denetiminden 
başarı ile geçmiş olup, 02 Temmuz 2019 tarihinde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 
alınarak tescillenmiştir. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bilgilerin yer aldığı Kalite El Kitabı, 
Prosedür, Proses, Talimat, Plan, Liste, Form vb. dokümanlar 04 Nisan 2019 tarihinden itibaren 
yürürlüğe konmuş olup sürekli güncelliği sağlanmaktadır. 



www.mta.gov.tr I Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü I  39

Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen 1. Gözetim Tetkiki 31 Ağustos-04 Eylül 
2020 tarihleri arasında yapılmış ve Üst Yönetimin Kalite Yönetim Sistemine vermiş oldukları 
destek, stratejik planın uygulama faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesi, uygulamaya yönelik 
yazılımların etkin kullanımı ve kurumsal bilginin muhafazası olumlu bulunmuştur. Kalite Yönetim 
Sistemi ve Prosesleri Standardın şartlarına uygun olarak, ihtiyaç duyulan prosesler ve bunların 
birbiri ile etkileşimini kapsayan bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş ve bu sistemin sürekli 
iyileştirilmesi sağlanmaktadır. 
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ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi 

Kurumumuzun 2019 yılı hedefleri arasında yer alan “ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 50001 belgeleri 
için hazırlıklar tamamlanarak başvuruda bulunulacaktır”; hedefi kapsamında 2019 yılı içerisinde 
ISO 14001 çalışmaları başlamıştır. Söz konusu çalışmalar kapsamında Kurumumuz Merkez 
kampüsü içerisinde eğitim, iç tetkik, dış denetleme süreçler başarıyla tamamlanmış olup 
Kurumumuz, merkez kampüs içerisinde çevresel etkilerin yönetilebilmesi için “Çevre Yönetim 
Sistemini” kurarak “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi” 28.12.2019 tarihi itibariyle almıştır. 

Tüm süreç ve planlamalarda çevresel etkileri belirlemek, mevzuat ve uyumluluk yükümlülüklerini 
yerine getirmek, sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla gerekli altyapıyı oluşturmak, çevre 
performansının arttırılması ve sürekli iyileştirilmesi amacıyla çevre dostu teknolojiler kullanmak, 
nihai atıkların mevzuata uygun biçimde bertarafını ve geri dönüşümünü sağlayarak çevresel 
kirlenmeyi önlemek olan Çevre Yönetim Sistemi politikası ile çalışmalara devam edilmektedir. 



www.mta.gov.tr I Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü I  41

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 

Ülkemizin sahip olduğu yer altı kaynaklarının araştırılması ve belirlenmesinde öncü kuruluş 
olan Kurumumuz Merkez birimlerinde belgelendirme denetimlerinden başarı ile geçmiş olup, 
27.12.2019 tarihinde TS ISO 45001:2018 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi”ni almıştır. 

İş sağlığı ve güvenliğinin en önemli husus olduğu bilincini tüm çalışanlara kazandırarak, sıfır 
iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmak için belirlenen tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve 
riskleri azaltmayı, sürekli iyileştirme ilkesi doğrultusunda teknik ve yasal gerekliliklere uymayı, 
çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımını sağlayarak “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi”ni etkin ve sürekli uygulamayı hedefleyen Kurumumuz, hizmetlerini daha ileriye, en iyiye 
taşıma gayreti ve azmiyle çalışmalarına devam etmektedir. 
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ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 

Kurumumuz, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda belirtildiği üzere; enerjinin etkin kullanılması, 
israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, çevrenin 
korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması konularında 
sistematik bir yaklaşım gerçekleştirmek amacıyla standart gerekliliklerini yerine getirmiş ve 
Belgelendirme Kuruluşu denetimlerinden geçerek 16.12.2019 tarihinde ISO 50001:2018 “Enerji 
Yönetim Sistemi Belgesi”ni almıştır. 

Çalışanlarımızın ve diğer paydaşlarımızın katılımı ve desteği ile “Enerji Yönetim Sistemi” şartlarına 
uyarak, enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılması, amaçların ve enerji hedeflerinin 
gerçekleştirilmesi için gerekli olan bilgi ve kaynakların varlığının sağlanması, enerji performansının 
sürekli ve sürdürebilir şekilde geliştirilmesi, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetlerin tedarik 
edilmesi, enerji yönetim sisteminin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi, yasal ve diğer gerekliliklere 
uyulması politikası ile çalışmalara devam etmektedir.

This is to Certify that the

Energy Management System

of

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ISO 50001:2018

has been independently assessed and is compliant

with the requirements of

This Certificate is applicable to the following product or service ranges:

:: Certificate No :: TR51420G

IT INVOLVES MANAGEMENT, PLANNING AND ORGANIZATION OF RESEARCH AND
EXPLORATION ACTIVITIES OF GENERAL DIRECTORATE OF MINERAL RESEARCH AND

EXPLORATION ON MINING AND EARTH SCIENCES ALONG WITH LABORATORY,
PURCHASING AND SUPPORT SERVICES

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN MADENCİLİK VE YER BİLİMLERİNE
YÖNELİK ARAMA VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNİN İDARE, PLANLAMA VE

ORGANİZASYONU İLE LABORATUVAR, SATIN ALMA VE DESTEK
HİZMETLERİNİ KAPSAMAKTADIR

Director

ÜNİVERSİTELER MAHALLESİ DUMLUPINAR BULVARI NO:139
/ TÜRKİYEÇANKAYA / ANKARA

Date of initial registration 16 December 2019

Date of this Certificate 16 December 2019

Surveillance audit on or before

Recertification Due / Certificate expiry
This Certificate is property of Staunchly Management & System Services Ltd. and remains valid

subject to satisfactory surveillance audits.

15 December 2020

15 December 2022
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Merkez Kampüs Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi 

Merkez Kampüs Atık Yönetimi kapsamında Kurumumuz laboratuvarları, atölyeleri ve birimlerinden 
çıkan tehlikeli atıklar her yıl tespit edilmekte ve bu atıkların  atık türlerine göre lisanslı firmalar ile 
sözleşmeler yapılarak bertaraf/geri dönüşüme gönderilmesi sağlanmaktadır. Sözleşme yapılan 
firmalarca atık sahibi Kurumumuz Birimlerine her yıl çevre bilinci ve atık mevzuatı (toplama, 
taşıma, biriktirme vb. konularda) kapsamında eğitim verilmesi sağlanmaktadır. 

Tehlikeli atıklara yönelik geri dönüşüm/bertaraf işlemleri sözleşme yapılan lisanslı firma tarafından 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çevrimiçi Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden Kurumumuzca 
yapılan atık bildirimlerine göre yapılmaktadır. 

Sıfır Atık projesi kapsamında; merkez kampüs binalarından ve kampüs içinde belirlenen 
noktalaradan personelden kaynaklanan atıkların türlerine göre ayrıştırılması, geri dönüşüme 
gönderilmesi amacıyla toplanan ambalaj atıkları, sağlık hizmetlerinden kaynaklı tıbbi atıklar, 
yemekhane, sosyal tesisler ve personelin evlerinden getirdikleri yağ atıkları ve atık piller, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilmiş firmalarca düzenli olarak toplatılmakta ve/veya 
yetkili derneklere (Petder, Tap, vb.) ulaştırılmaktadır. 

Merkez kampüs yemekhanesinde 2018 yılından itibaren kullanılmaya başlanan “Yemek Atıkları 
Ayrıştırma Ünitesi"nden çıkan artık/atıkların düzenli olarak ayrıştırılması sağlanmaktadır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kurumumuza bedelsiz temin edilen Kompost Makinası 
mevcut Atık Geçici Depolama Alanına yerleştirilmiştir. Yemekhane mutfak bölümünden çıkan çiğ 
sebze meyve artıkları ve çay ocaklarından çıkan çay posası kompost makinesinde kullanılmak üzere 
toplanmakta ve toprak kalitesi iyileştirici kompost malzemenin üretimine devam edilmektedir. 

Ayrıca Genel Müdürlüğümüz merkez kampüsünde gerçekleştirilen çalışmalar esnasında açığa 
çıkan motor yağların geçici depolanması, taşınması, bertaraf edilmesi vb. ilişkin iş ve işlemlerin 
yapılabilmesi için 21/12/2019 tarihli ve 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında izin belgesi başvurusunda bulunulmuştur.

 

 





AMAÇ ve
HEDEFLER
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       II.AMAÇLAR ve HEDEFLER

A-İDARENİN	STRATEJİK	PLANINDA	YER	ALAN	AMAÇLAR	VE 
    HEDEFLER

STRATEJİK	AMAÇLAR STRATEJİK	HEDEFLER

1. Yer Bilimleri Alanında Karadan, Havadan ve 
Denizlerden Veri Üretimini Artırmak 

Hedef  1. Yerkabuğunun yapısını ortaya çıkarmak için 
havza ve kuşak bazında araştırmalar 
gerçekleştirilecektir.

Hedef  2. Yer bilimleri alanında altyapı çalışmalarının 
nitelik ve niceliği artırılacaktır.

Hedef  3. Yer bilimleri alanında hizmete sunulan 
çalışmaların sayısı artırılacaktır.

Hedef  4. Yer bilimleri ve madencilik sektörüne 
yönelik veri paylaşımının ve toplumsal farkındalığın 
artırılması sağlanacaktır.

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

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.

3. Yer Bilimleri Konusunda Dünyada Uygulanan 
İleri Teknolojileri Takip Etmek, Uygulamak ve 
Geliştirmek 

Hedef  1. Maden ve enerji kaynak güvenilirliğine 
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Hedef  2. Uluslararası standartlarda veri üretimi 
gerçekleştirilecektir.

4. Analiz ve Zenginleştirme Yöntemlerini Belirlemek, 
Uygulamak ve Geliştirmek

Hedef  1. Laboratuvar hizmet kalitesi artırılacak ve 
geliştirilecektir.

Hedef  2. Madenlerin kazanımına yönelik teknolojik 
çalışmalar yapılacak, veri üretilecektir.

5. Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilirliği 
Sağlamak

Hedef  1. Personelin sürekli gelişimi sağlanacaktır.

Hedef  2. Uluslararası alanda çalışmalar yapılacaktır.

Hedef  3. Kurumun bilgi teknolojileri altyapısı ve veri 
paylaşımı bilgi güvenliği sağlanacaktır.
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       II.AMAÇLAR ve HEDEFLER
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A-MALİ	BİLGİLER
1.Bütçe	Uygulama	Sonuçları
MTA Genel Müdürlüğünün 2020 yılı bütçesi, 247.660.000,00 TL öz gelirlerden, 393.241.000,00 TL 
Hazine yardımı ve 5.000.000,00 TL net finansman olmak üzere toplam 645.901.000,00 TL gelir ve 
645.901.000,00 TL gider ödeneği olarak programlanmıştır. 2020 yılına devredilen likit tutarı ise 
105.889.611,57 TL’dir (Tablo 11).

2020 yılı başlangıç bütçemizde öngörülen 247.660.000,00 TL öz gelirimiz 345.919.163,53 TL, 
393.241.000,00 TL öngörülen Hazine yardımı ise 610.176.000,00 TL olarak gerçekleşmiş, yıl 
sonunda gelir toplamı 956.095.163,53 TL olmuştur.  

2020 yılı başlangıç ödeneği 329.223.000,000 TL olan cari giderler bütçesine; 7197 sayılı Merkezi 
Yönetim Bütçe Kanununun 6'ncı maddesinin 5'inci bendi kapsamında mal ve hizmet alım giderlerine 
1.369.828,00 TL likit karşılığı ödenek ekleme, 10.407.172,00 TL gelir fazlası ödenek ekleme işlemi, 
6'ncı maddesinin 1 inci bendi kapsamında mal ve hizmet alım giderlerine 6.420.000,00 TL kurumlar 
arası aktarma işlemi, 5'inci maddesinin 1 inci bendi kapsamında personel giderlerine 24.350.000,00 
TL (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 21'inci maddesi kapsamında kurum 
içi aktarma işlemi ile personel giderlerinden 530.600,00 TL ödenek düşme, prim giderlerine 
530.600,00 TL ödenek ekleme işlemi) mal ve hizmet alım giderlerine 13.500.000,00 TL olmak 
üzere toplam 37.850.000,00 TL yedek ödenekten aktarma işlemi yapılarak cari giderler bütçesi 
385.270.000,00 TL olmuştur. 2020 yılında cari giderler 342.024.110,89 TL olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca 2804 sayılı Kuruluş Kanunu’muzun Ek 1'inci maddesi kapsamında MTA Uluslararası 
Madencilik AŞ (MTAIC)’nin sermaye artırımı için yeni açılan borç verme ödenek kalemine 
2.250.000,00 TL gelir fazlası ödenek ekleme işlemi yapılmıştır.

Yatırım Programı kapsamında başlangıç ödeneği 316.678.000,00 TL olan sermaye giderlerine 
5018 Sayılı “Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 35'inci maddesi ve 2020 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 212.827,93 TL akreditif artığı ödenek ekleme işlemi, 101.949.000,00 TL likit 
karşılığı ödenek ekleme, 109.495.172,07 TL gelir fazlası ödenek ekleme ve 172.665.000,00 TL yedek 
ödenekten ekleme işlemi ile toplam 384.322.000,00 TL ödenek eklenerek 06-Sermaye Giderleri 
bütçesi 701.000.000,00 TL olmuştur. 2020 yılı 06-Sermaye Giderleri 665.047.262,97 TL olarak 
gerçekleşmiştir (Tablo 11). Kurumumuz 2018-2020 yılları gelirler gerçekleşmeleri tablo 12'de 
verilmiştir. 

Ayrıca, Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 
“Afet Riskinin Azaltılması ve Acil Müdahalenin Geliştirilmesi için Türkiye’de Volkanik Riskin 
Belirlenmesi” başlıklı ve 116Y480 özel kod numaralı proje kapsamında yapılan çalışmalar için 
kullanılacak olan 213.983,23 TL Kurumumuz özel hesaplarında yer almaktadır.

Genel Müdürlüğümüz Sosyal Tesislerinin 2020 yılı açılış bütçesi 1.737.884,99 TL’dir. Yıl içinde 
1.665.056,60 TL gelir elde edilmesine karşılık 1.969.070,91 TL gider gerçekleşmiş olup, 2021 yılına 
1.433.870,68 TL devredilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 49 uncu maddesi gereğince genel yönetim 
kapsamındaki kamu idarelerinde uygulanacak muhasebe ve raporlama standartları, uluslararası 
standartlara uygun olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde; Sayıştay Başkanlığı, Hazine 
ve Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kuruluş temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak olan Devlet 

   III. FAALİYETLERE İLİŞKİN
   BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
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   III. FAALİYETLERE İLİŞKİN
   BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER

Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla genel yönetim 
kapsamında olan Genel Müdürlüğümüz, Muhasebe ve Raporlama Standartları Kurulu tarafından 
belirlenen kurallara tabidir. 

Genel Müdürlüğümüz Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ndeki muhasebe ilkeleri ile hesap 
planını kullanmakta, mali tabloları hazırlamakta ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 
hükümlerine göre mali işlemlerini muhasebeleştirmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 
oluşturulan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi üzerinden de muhasebe iş ve işlemleri 
yürütülmektedir.

“Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştay’a Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin 
Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar”ın 5'inci maddesi gereğince hesap dönemi sonunda Sayıştay 
Başkanlığı’ na gönderilmesi gereken defter, tablo ve belgelerden denetime sunulanlar aşağıda 
belirtilmekte olup; dış denetimler bunlar ile Usul ve Esaslar’ın 8'inci maddesinde yer alan diğer 
belgeler dikkate alınarak gerçekleşmektedir.

Hesap dönemi sonunda verilen defter, mali tablo ve belgeler şunlardır:

a) Birleştirilmiş veriler defteri.

b) Geçici mizan.

c) Kesin mizan.

ç) Mali tablolar;

 1) Bilanço,

 2) Faaliyet sonuçları tablosu,

 3) Öz kaynak değişim tablosu,

 4) Bütçelenen ve gerçekleşen tutarların karşılaştırma tablosu.

d) İdare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveli ile idare taşınır mal yönetim hesabı icmal 
cetveli.
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Tablo 11. 2020 Yılı Dönemi Bütçe Gerçekleşme Tablosu

A-Gelirler Başlangıç	Bütçesi Yıl	Sonu	Gerçekleşme	 Gerçekleşme	Oranı	(%)

Toplam Gelir 645.901.000,00 956.095.163,53 148,03

Öz Gelir 247.660.000,00 345.919.163,53 139,68

Hazine	Yardımı 393.241.000,00 610.176.000,00 155,17

Net Finansman 5.000.000,00 - -

Devreden Likit Miktarı 105.889.611,57 - -

Devreden
Akreditif Artığı 212.827,93 - -

B-Giderler Başlangıç	
Bütçesi Yıl	İçi	Ekleme	 Yıl	Sonu	

Bütçesi
Yıl	Sonu	

Gerçekleşme

Yıl	Sonu	
Bütçesine 

Göre 
Gerçekleşme	
Oranı	(%)

Toplam Gider 645.901.000,00 442.619.000,00 1.088.520.000,00 1.009.321.373,86 92,72

1.Personel 
Giderleri 239.392.000,00 23.819.400,00 263.211.400,00 234.795.838,27 89,20

2.Prim 
Giderleri 45.913.000,00 530.600,00 46.443.600,00 45.196.073,15 97,31

3.Mal	ve	Hiz.	
Alım		Gid. 17.778.000,00 31.697.000,00 49.475.000,00 36.583.873,67 73,94

5.Cari 
Transferler 26.140.000,00 0,00 26.140.000,00 25.448.325,80 97,35

6.Sermaye 
Giderleri 316.678.000,00 384.322.000,00 701.000.000,00 665.047.262,97 94,87

8.Borç Verme 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 100
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Tablo 12. 2018 – 2020 Yılları Gelirler Gerçekleşme Tablosu (TL)

GELİR	KALEMLERİ 2018 YILI 2019 YILI 2020 YILI

Mal	ve	Hizmet	Satış	
Gelirleri 136.119.613,98	 304.635.585,49 145.567.984,77

Şartname, Basılı Evrak, 
Form Satış Gelirleri 35.380,30 22.223,50 30.079,32

Kitap, Yayın vb. Satış 
Gelirleri 354.800,44 426.191,40 476.016,91

Laboratuvar Deney ve 
Analiz Gelirleri 1.290.368,63 1.278.730,46 1.353.434,11

Diğer Hizmet Gelirleri 134.439.064,61 302.908.440,13 143.708.454,43

Kira Gelirleri 5.561.383,05	 7.324.371,60 8.254.330,17

Lojman Kira Gelirleri 396.885,60 466.443,00 574.209,70

Diğer 5.164.497,45 6.857.928,60 7.680.120,47

Alınan	Bağış	ve	
Yardımlar	ve	Özel	
Gelirler

543.725.000,00	 377.469.000,00 610.176.000,00

Cari-Hazine Yardımı 71.650.000,00 60.791.000,00 120.833.000,00

Sermaye-Hazine 
Yardımı 472.075.000,00 316.678.000,00 489.343.000,00

Diğer	Gelirler 99.591.110,56	 514.835.255,99 192.096.848,59

Kişilerden Alacak 
Faizleri 188.732,74 19.536,37 14.321,56

Mevduat Faizleri 8.027.329,54 9.202.383,05 0,00

Diğer Faizler 1.148.979,17 32.571.153,34 219.557,70

Buluculuk ve Katkı 
Payları 12.941.486,35 17.456.347,27 15.416.412,92

Jeotermal ve Doğal 
Mineralli Su Kaynakları 
İşl. Hakkı Devir Payları

49.676.512,51 442.045.098,12 167.331.601,33

Kişilerden Alacaklar 3.945.645,03 637.772,60 114.503,67

Tanımlanamayan Diğer 
Çeşitli Gelirler 23.662.425,22 12.902.965,24 9.000.451,41

TOPLAM 784.997.107,59	 1.204.264.213,08 956.095.163,53
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2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Kurumumuz harcama ve gelir dağılımı şekil 4 ve şekli 5’te verilmektedir.
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Şekil 4. 2020 yılı harcamalarının ekonomik dağılımı (%)
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Şekil 5. 2020 yılı bütçe gelir dağılımı (%)

3. 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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B-PERFORMANS	BİLGİLERİ
I.PROGRAM, ALT PROGRAM, FAALİYET BİLGİLERİ

PROGRAM ALT	PROGRAM FAALİYET

TABİİ KAYNAKLAR

MADEN ARAMA, ARAŞTIRMA VE 
SONDAJ

Enerji Hammadde Arama ve 
Araştırma

Metalik Maden ile Endüstriyel 
Hammadde Arama ve Araştırma

Sondaj Faaliyeti

YER BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI

Çevre Çalışmaları ve Karot Bilgi 
Bankasına Yönelik Faaliyetler

Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği 
Araştırmaları

Jeofizik Araştırmaları

Jeoloji Araştırmaları

Tabiat Tarihi Müzecilik Faaliyeti

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

YÖNETİM VE DESTEK

TEFTİŞ, DENETİM VE 
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Hukuki Danışmanlık ve 
Muhakemat Hizmetleri

Kurumsal Uluslararası İşbirliği 
Faaliyetleri

Teftiş, İnceleme ve Soruşturma

ÜST YÖNETİM, İDARİ VE MALİ 
HİZMETLER

Bilgi Teknolojilerine Yönelik 
Faaliyetler

Engellilerin Erişebilirliğinin 
Sağlanması

Genel Destek Hizmetleri

İnsan Kaynakları Yönetimine 
İlişkin Faaliyetler

İnşaat ve Yapı İşlerinin 
Yürütülmesi

Özel Kalem Hizmetleri

Strateji Geliştirme ve Mali 
Hizmetler
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TABİİ	KAYNAKLAR	PROGRAMI
1.	Alt	Program	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 ve yenilenebilir kaynaklardan olan enerji hammaddelerinin 
(kömür, bitümlü şeyl, asfaltit, radyoaktif hammadde, jeotermal enerji vb.)  aranması, geliştirilmesi, 
korunmasına yönelik çalışmalarının yapılması amaçlanmaktadır. 

Enerji ihtiyacının arttığı günümüzde,  arama ve araştırma projeleri gerçekleştirerek ülkemizin 
enerji hammaddelerinin (kömür, bitümlü şeyl, asfaltit, radyoaktif hammadde, jeotermal enerji vb.) 
potansiyelini ortaya koymak ve envanterini çıkarmak, arama ve araştırma projeleri sonucunda 
bulunan potansiyellerin kalite ve rezervlerini tespit etmek, ülkemiz enerji hammadde ihtiyacının 
öz kaynaklarımızdan karşılanması ve giderek artan enerji hammadde ihtiyacında dışa bağımlığı 
azaltmak amacıyla, arama ve araştırmasına yönelik projeler yürütülmektedir. Bununla birlikte, 
madencilik işletme faaliyetlerinde sahada karşılaşılan ve işletmeyi olumsuz olarak etkileyen yer 
altı suyu sorunlarının tespiti ve çözümüne yönelik olarak hidrojeolojik etüt ve hidrojeolojik sondaj 
çalışmaları da yapılmaktadır. Ayrıca, talep edilmesi halinde ücretli işler kapsamında jeotermal 
alanlarda yer alan doğal sıcak su çıkışları araştırılacak ve jeotermal sistemin kirlenmeye açık 
alanları tespit edilebilmektedir. 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 yapılmaktadır.

Enerji hammaddeleri ile ilgili dünyadaki gelişmeler ve ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen 
stratejiler çerçevesinde, arama projeleri oluşturulmaya devam edilecek ve uygulanacaktır.

YAPILAN	İŞ MİKTAR

Sondaj (m) 390.553,66

Jeoteknik Sondaj (m) 16.335,30

Hidrojeolojik Sondaj (m) 232

Prospeksiyon (km²) 7.260

Detay Jeolojik Etüt (km²) 4.400,50

Jeofizik Etüt (nokta) 4.916

Jeofizik Etüt (km) 112,90

Jeofizik Etüt (serim) 13

Well-logging (m) 763.815

Uzaktan Algılama (km²) 95.600

Uzaktan Algılama (İHA) (ha) 1.000
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1.1.1	KÖMÜR	ARAMALARI

Karadeniz Bölgesi Kömür Aramaları Çalışmaları

Amasya-Samsun-Çorum illeri ve yakın civarının kömür potansiyelinin ortaya çıkarılması 
çalışmalarına 2020 yılında Zonguldak-Kastamonu illeri sınırları içinde yer alan Karbonifer yaşlı 
istifin taşkömürü potansiyelinin ortaya çıkarılması çalışmaları da eklenmiştir.

Amasya-Samsun-Çorum bölgesi ruhsat sahaları ve yakın civarında etüt ve sondajlı çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. Çorum-Dodurga ile Amasya-Merzifon’da Genel Müdürlüğümüze ait ruhsat 
sahalarına ilişkin buluculuğa esas kaynak raporları yazılarak teslim edilmiştir.

Samsun – Havza - Ladik civarında önceki yıllarda yapılan sondajlarda ekonomik kömür damarları 
kesilmiş olup, önümüzdeki yıllarda rezerv ve arama sondajlarına devam edilecek, Havza ve Ladik’de 
bulunan ruhsat sahalarına ait buluculuk raporu yazılacaktır.

Çorum – İskilip - Bayat civarındaki ruhsat sahalarının 2018-2019-2020  yıllarında yapılan 
etüt çalışmaları neticesinde kömür potansiyeli bakımından olumlu olduğu tespit edilmiştir. 
Önümüzdeki yıllarda etüt ve sondajlı çalışmalara bu bölgede devam edilecektir.

Çorum-Boğazkale civarında yer alan ruhsat sahalarında daha önce tespit edilen kömürleşmenin 
tespitine yönelik sondajlı çalışmalara devam edilmiştir.

Samsun-Çorum-Amasya civarında yapılan etüt ve sondajlı çalışmalar neticesinde; Eosen- 
Miyosen-Pliyosen yaşlı çökeller içerisinde yer alan ruhsat sahalarında ekonomik kömürleşmeler 
tespit edilmiş olup çalışmalara önümüzdeki yıllarda devam edilecektir.

Çorum-Dodurga civarında yer alan Miyosen yaşlı Dodurga 
Formasyonu kömürleri
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Orta Anadolu Bölgesi Kömür Aramaları Çalışmaları

2017 yılından itibaren Ankara İli Gölbaşı ilçesi ile Nevşehir ili Hacıbektaş ve Gülşehir ilçelerinde yer 
alan ruhsat sahalarında yapılan sondaj çalışmaları tamamlanmıştır. Nevşehir-Gülşehir ve Ankara- 
Gölbaşı ruhsat sahalarının rezerv raporu yazılmış olup, ruhsat sahalarının buluculuk hakları için 
başvuru yapılmıştır.

Kırıkkale-Karakeçili ve Ankara-Bala ilçeleri sınırlarında yer alan ruhsat sahalarında sondaj çalışması 
yapılmıştır. Mart 2020 tarihinde Ermenek’de etüt şeklinde başlayan çalışmalara Mayıs 2020’de 
sondajlı çalışmalar olarak devam edilmiştir. Karaman-Ermenek de  2019-2020 yıllarında alınan 
ruhsat sahalarında sondaj çalışmaları yapılmış olup ekonomik kömür damarları kesilmediğinden 
çalışmalar sonlandırılmıştır.

Sondaj lokasyon alanının (Ermenek) genel görünümü

Doğu Anadolu Bölgesi Kömür Aramaları Çalışmaları

Bölgedeki Tersiyer linyit yataklarının tespiti, varlığı bilinen linyit yataklarının rezerv ve işletilebilirlik 
potansiyelinin açığa çıkarılması ve yeni sahalarda etüt ve sondajlı arama faaliyetlerinin yürütülmesi 
ile ülke ekonomisine, enerji sektörüne ve enerji hammadde açığının daraltılması için mevcut linyit 
potansiyelini ortaya koymak amacı ile prospeksiyon, detay etüt ve araştırma sondajı çalışmaları 
yapılmaktadır.

Malatya ili Arguvan ve Arapgir ilçelerinde yer alan ruhsat sahasında ve çevresinde geçmiş yıllarda 
kapsamlı bir sondajlı linyit arama ve araştırma çalışması yapılmamıştır. 1997 yılında yapılmış 
Türkiye jeolojisi haritaları çalışmalarının raporları mevcuttur. 2020 yılında Malatya-Arguvan’da 
kamp açılmış olup Mayıs 2020 tarihinde etüt çalışmalarına başlanmış, ilk sondaj yapılmış ve 
kuyuda linyit varlığı tespit edilmiştir.
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Arguvan/Çobandere mevki; kömür mostrası

Elazığ ili Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçe sınırları içerisinde yer alan ruhsatlarda çalışmalar 
gerçekleştirilmektedir. 

       Bingöl-Karlıova da kesilen linyit damarı

Malatya-Arguvan, Bingöl merkez ve Bingöl-Karlıova’da yer alan ruhsat sahalarının ve mücavir 
sahaların etüt çalışmalarına devam edilmiş, Mayıs-Haziran 2020 aylarında sondajlı çalışmalara 
başlanmış ve tamamlanan kuyularda kömür varlığı tespit edilmiştir. Mevcut ruhsatlarda ve 
mücavir sahalarda prospeksiyon ve detay etüt çalışmaları devam etmektedir.
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Güneybatı Anadolu Bölgesi Kömür Aramaları Çalışmaları

Afyon, Burdur, Isparta, Antalya, Muğla, Aydın, Denizli illerinde kömür varlığının araştırılması ve 
tespit edilen linyit sahalarında; yayılım sınırının belirlenmesi, kaynak miktarı ile kalitesinin ortaya 
konulması amacıyla etüt ve sondaj çalışmaları yapılmıştır.

Evciler (Afyonkarahisar) sahasında yer alan sondaj çalışmalarından görünüm

2020 yılı içerisinde Bozdoğan-Karacasu (Aydın) ilçelerinde yer alan ruhsat sahalarında; sondaj ve 
kuyu içi jeofizik ölçümü yapılmıştır. 

Tavas-Kale-Beyağaç (Denizli) ilçelerinde yer alan ruhsat sahalarında; sondaj ve kuyu içi jeofizik 
ölçümü yapılmıştır. Beyağaç ve Kale ilçeleri’nde yapılan sondajlarda ise kömür varlığı tespit 
edilmiştir.

Gülbağlık (Kale-Denizli) Mahallesi’nde yer alan kömür ocağındaki 
linyit damarının görünümü

Kale-Kurbalık’ta ve Kale-Yenidere’de yer alan ruhsat sahalarında yapılan sondajlardan da çok 
sayıda numune alınmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi (rezerv, ternör 
ve kalori hesaplama) ve arama çalışmaları devam etmektedir.

Beyağaç’da yer alan ruhsat sahasında yapılan sondajlardan alınan numunelerin tam analizleri 
yapılmıştır.
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Tefenni-Karamanlı (Burdur) ilçelerinde yer alan ruhsat sahalarında 2020 yılında sondaj çalışması 
yapılmıştır. Bu sondajlarda kuyu içi jeofizik ölçümü yapılmıştır. 2019 yılında linyit tespit edilen 
ruhsat sahalarındaki sondajlı çalışmalar 2020 yılında tamamlanmıştır. Söz konusu iki adet ruhsat 
sahası 2020 yılı içinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde birleştirilmiş olup, 2021 
yılı başlarında da kaynak raporunun hazırlanması planlanmıştır. Bölgede yer alan diğer ruhsatlarda 
araştırma sondajlarına devam edilecektir. Bu çalışmalardan elde edilen verilerin değerlendirilmesi 
(rezerv, ternör ve kalori hesaplama) ve arama çalışmaları devam etmektedir.

Trakya Bölgesi Oligosen Havzası Kömür Aramaları Çalışmaları

Tekirdağ, İstanbul, Edirne, Kırklareli illerinde kömür varlığının araştırılması, rezervinin nitelik  
ve nicelik yönünden belirlenmesi, kömür yatağının işletilebilirliğinin araştırılması amacıyla 
çalışmalara 2020 yılında da devam edilmiştir. Bu süreçde;

2019 yılında Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul bölgelerinde sürdürülen çalışmalar sonucunda 
kömür rezervi tespit edilen ruhsat sahaları için “Buluculuk Talebine Esas Kaynak Raporu” 
hazırlanmıştır. 

Çalışmalar kapsamında 2020 yılı ilk yarısında Edirne ve Tekirdağ bölgesinde bulunan Kurumumuza  
ait ruhsat sahalarında sondaj çalışmalarına devam edilmiştir. Edirne-Süloğlu bölgesinde çalışmaları 
tamamlanan ruhsatların UMREK koduna göre raporları hazırlanmıştır.

Sondaj çalışmalarından görünüm
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Batı Anadolu Bölgesi Kömür Aramaları Çalışmaları

Kütahya, Bursa, Balıkesir illerinde yer alan ruhsat sahalarımızda kömür varlığının tespiti amacıyla 
jeolojik etüt, jeofizik etüt ve sondaj çalışmaları yapılmıştır.

2019 yılında çalışma kapsamına dahil edilen Kütahya ve Balıkesir illerindeki yeni ruhsatlarda 2020 
yılında sondajlı kömür aramalarına devam edilmiştir. 

Sondaj çalışmalarından görünüm
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1.1.2 JEOTERMAL	ENERJİ	ARAMALARI

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu hükümlerine göre Kurumumuz 
tarafından bulunan jeotermal kaynakların yatırımcılara ihale ile devir edilerek yatırıma dönüşmesi 
sağlanmaktadır. İhalelerin başlangıcı olan 2008 yılından günümüze kadar 16 adedi elektrik üretimi 
ve 86 adedi ise ısıtma ve termal turizme uygun toplam 102 adet jeotermal saha (toplam 151 adet 
ruhsat) yatırımcıya devredilmiş olup 2012-2020 yılları ihale edilen jeotermal kaynak aramaları 
şekil 6’ da verilmiştir.

2020 yılında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında bir adet ruhsatta iki kez ihaleye çıkılmış  
ancak talep gelmemiştir. 
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Orta-Doğu Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları Çalışmaları

Ankara, Tokat, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kırıkkale, Aksaray, Kayseri, Sivas, Erzincan, Elazığ 
illerinde jeotermal potansiyeli genişletmek ve geliştirmek amacıyla 2020 yılı içinde yapılması 
planlanan çalışmalar kapsamında Genel Müdürlüğümüzün öncelikleri doğrultusunda sadece 
uzaktan algılama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Batı Anadolu Jeotermal Enerji Aramaları Çalışmaları

Ülkemizin en önemli jeotermal sahalarının bulunduğu İzmir ve Denizli'de daha önce yapılan 
çalışmaları genişletmek ve geliştirmek amacıyla Manisa ve Sakarya sahalarında yeni alınan 
ruhsatlarda jeotermal potansiyelin araştırılması çalışmaları yapılmıştır.

Manisa sahasında 2019 yılı içerisinde başlayan çalışma kapsamında yıl sonuna kadar jeotermal 
kaynak arama ruhsat sahalarımızda jeoloji-jeofizik-hidrojeokimya etüt çalışmaları yürütülmüş ve 
Salihli-Acıdere ruhsat sahasında jeotermal araştırma sondajı gerçekleştirilmiştir.

Sakarya ilinde 2020 yılında daha önce yapılan çalışmalar sonucunda belirlenen lokasyonda 
jeotermal araştırma sondajı yapılmış olup sondaj bitiminde kuyu içi jeofizik termik log ölçüsü 
alınmıştır. Kuyu üretime açıldıktan sonra kuyu bitirme testleri kapsamında statik sıcaklık, statik 
basınç, dinamik sıcaklık, dinamik basınç, water loss ve enjeksiyon testleri yapılmıştır.

Balıkesir ilinde Karaman ruhsat sahasında jeotermal enerji varlığının araştırılması amacı ile 
öncelikli olarak jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik çalışmaları kapsayan jeotermal etüt çalışması 
gerçekleştirilmiştir.

Sondaj çalışmalarından görünüm
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Sondaj çalışmalarından görünüm
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Sondaj çalışmalarından görünüm
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1.1.3	NÜKLEER	HAMMADDE	ARAMALARI	ÇALIŞMALARI

Batı Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları Çalışmaları

Aydın, Manisa, Uşak, Denizli illerinde radyoaktif hammadde aramalarına yönelik jeolojik 
prospeksiyon ve etüt çalışmaları ile ruhsatlı alanlar belirlemek ve bu alanlarda sondajlı aramalar 
ile radyoaktif hammadde varlığını ortaya çıkarmak amacıyla çalışmalar yapılmıştır.

2020 yılı içerisinde ise Aydın ili Koçarlı ilçesinde Genel Müdürlüğümüze ait ruhsat sahasında 
lokasyonları daha önce belirlenmiş olan sondaj çalışmaları yapılmış olup alınan numuneler analize 
gönderilmiştir. Sahada araştırma amaçlı yeni sondaj çalışmaları yapılması planlanmıştır.

Ayrıca Manisa ili Demirci ilçesinde Genel Müdürlüğümüze ait ruhsat sahasında sondaj lokasyonları 
tespit edilmiş olup etüt çalışmalarına devam edilmektedir. Gerekli izinler alındığında sondaj 
çalışmalarına da başlanacaktır.

Çalışmalar belirli bir program dahilinde devam etmektedir. Jeolojik veriler ışığında Batı Anadolu 
Bölgesi içinde uygun görülen alanlarda etüt çalışmalarına devam edilmiştir.

Sondaj çalışmalarından görünüm

Orta Anadolu Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları Çalışmaları

Orta Anadolu Bölgesinde 2007-2008 yılından beri Radyoaktif Hammadde arama çalışmalarına 
devam edilmektedir.

Nevşehir-Avanos’ta Genel Müdürlüğümüz adına tescilli ruhsat sahalarında, arama çalışmalarına 
2012 yılında başlanmış olup günümüze kadar ara vermeden arama sondajı, well-logging, detay 
etüt ve kimyasal analiz çalışmaları şeklinde devam edilmiştir.

2020 yılında da çalışmalara tüm hızıyla devam edilmiş, analiz sonuçları değerlendirilmiş ve 
kuyularda uranyum varlığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca Ürgüp civarı Radyoaktif Hammadde Arama sahasında da Haziran 2020 tarihinde  
hidrojeolojik anlamda inceleme çalışmalarına başlanmıştır. Açılan kuyulardan alınan  
numunelerde su kimyası ve izotop analizleri yapılmıştır. 
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Giresun Bölgesi Radyoaktif Hammadde Aramaları Çalışmaları

Giresun ve Sivas illerindeki radyoaktif hammadde potansiyelinin araştırılması ve ortaya konulması 
amacıyla 2019 yılında başlayan çalışmalarda, radyoaktif hammadde amaçlı prospeksiyon ve 
spektrometre ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

2020 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda ise önceki yıllarda alınan ruhsatlar ile 2020 yılında hak 
sağlanan ruhsatlarda radyoaktif hammadde amaçlı detay jeolojik etüt çalışmaları ile spektrometre 
ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Kurumumuza ait ruhsatlarda belirlenen lokasyonlarda 
sondaj çalışmaları Haziran ayı içerisinde başlamış olup alınan numunelerin analizlerine devam 
edilmektedir.

Çalışılan sahaların genel görünümü

Biga Yarımadası Radyoaktif Hammadde Aramaları Çalışmaları

Biga yarımadasında 2018 yılında başlayıp bugüne kadar devam eden çalışmalarda radyoaktif 
hammadde arama amaçlı prospeksiyon, detay etüt ve gamma spektrometre ölçümü çalışmaları 
yapılmıştır. Yapılan etüt çalışmaları sonucunda belirlenen lokasyonlarda 2019 yılında başlayan  
ve 2020 yılında da devam eden sondaj çalışmalarıyla birlikte Uranyum ve Toryum'a ait analiz 
değerleri de elde edilmeye başlanmıştır.
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Karot determinasyon çalışmaları

Trakya Bölgesinin Radyoaktif Hammadde Aramaları Çalışmaları

Edirne ve Kırklareli illerinde Jeolojik etüt çalışmaları kapsamında 2018 ve 2019 yıllarında 
gerçekleştirilen prospeksiyon ve etüt çalışmaları sonucu uygun görülen lokasyonlarda sondaj 
çalışması yapılmış, yapılan sondajlardan jeofizik kuyu içi spektral gama ve gerekli diğer ölçümler 
alınmıştır. 2020 yılında ise geçmiş yıllarda yapılan etüt çalışmaları ışığında uygun görülen 
lokasyonlarda sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sondajlardan jeofizik kuyu içi spektral gama 
ve gerekli diğer ölçümler alınmıştır.    

                        

Arazi çalışmalarından görünüm
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Determinasyon çalışmaları

Sintilometre ile yapılan çalışmalardan  görünüm
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1.1.4	ENERJİ	ETÜT	ÇALIŞMALARI

Enerji Ön Etütleri Çalışmaları

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 ile öngörülemeyen ulusal 
ve uluslararası araştırma ve teknik iş birliği çalışmalarının desteklenmesi, yurt dışı üniversite 
ve bilimsel kuruluşlarla ortak projeler yürütülmesi, bu kapsamda Kurumumuza gelecek dış 
uzmanların giderlerinin karşılanması ve personelin gelişimine yönelik kurs, seminer, kongre vb. 
etkinliklere katılımının sağlanması amacıyla yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.                             

Şırnak Bölgesi Asfaltit Aramaları Çalışmalar

Öz kaynaklarımız içinde yer alması ve enerji temininde çeşitliliğe katkı sağlaması amacıyla 
ülkemizin önemli asfaltit sahalarından olan Şırnak-Silopi bölgesinde yeni asfaltit sahalarının 
bulunmasına yönelik sondajlı arama çalışmaları gerçekleştirilerek, jeolojisi, stratigrafisi, kayaçların 
petrografik- jeokimyasal özelliklerinin değerlendirilerek potansiyellerinin belirlenmesi amacı ile 
çalışmalara 2019 yılında başlanılmış olup 2020 yılında da ara vermeden devam edilmiştir. Sondaj 
çalışmalarında iki farklı damar kesilmiştir.

Asfaltit damarından görünüm
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Ücretli İşler

EÜAŞ  Genel Müdürlüğü adına yürütülen “Tekirdağ Merkez ve Malkara Kömür Sahaları Hidrojeoloji 
Etüdü” çalışmaları kapsamında sondaj çalışmalarına 2018 yılında başlanmıştır. 2018 ve 2019 
yıllarında sondaj, hidrojeolojik etüt, well-log ölçümü ve pompa testi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
2020 yılında ise sondaj çalışması ve pompa testleri yapılmıştır. Ayrıca, planlanan su kimyası ve 
izotop analizi için su örnekleri 2019 ve 2020 yıllarında alınmıştır. Mart 2020 tarihinde çalışmalar 
tamamlanmıştır.

  Pompa testi çalışmalarından bir görünüm

Kurumumuz ile Elazığ İl Özel İdaresi arasında imzalanan sözleşme gereği Elazığ İl Özel İdaresi’ne 
ait jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında, 2019 yılında bir adet sondaj çalışması yapılmış, kuyu 
logu alınmıştır. İl Özel İdaresinin ek sözleşme talebi doğrultusunda kuyunun derinleştirilmesine 
karar verilmiş olup sondaj çalışmalarına 2020 yılında devam edilmiş ve kuyu sonlandırılmıştır.
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      Sondaj alanından görünüm

Tunceli İl Özel İdaresi’ne ait jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında, 2019 yılında jeotermal 
enerji arama ve sondaj lokasyonu/lokasyonları belirleme amaçlı jeoloji, jeofizik ve hidrojeokimya 
etüt çalışmaları yapılmıştır. Yapılan etüt çalışmaları neticesinde belirlenen lokasyonda bir adet 
sondaj çalışması yapılarak 2020 yılında çalışmalar tamamlanmıştır.

Tekirdağ ili Kapaklı Belediyesi ile Ortaklık Projesi kapsamında jeotermal sondaj yapılması amacıyla 
çalışmalara başlanmıştır. “Kapaklı Belediyesi Adına Sondaj Lokasyonu Belirlemeye Yönelik 
Jeotermal Etüt” çalışması kapsamında detay jeolojik etüt, jeofizik DES ve jeofizik SP yapılmıştır.

“Hakkari İl Özel İdaresi Adına Hakkari-Merkez-Sarıtaş Jeotermal Sondajı İşi” kapsamında 
gerçekleştirilen sondaj çalışmaları tamamlanarak sonlandırılmıştır. 

           

Hakkari-Merkez-Sarıtaş sondajından görünüm

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Manisa-Uşak-Aydın Bölgesi Uranyum Ruhsatlarında 
Etüt ve Sondaj Çalışmaları Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünce gerekli lokasyon 
izinlerinin alınması çalışmalarına pandemi süreciyle ara verilmesi nedeniyle yılın ikinci yarısında 
başlanılmıştır. 

Muş ili Varto ilçesi KHGB (Köylere Hizmet Götürme Birliği) Başkanlığı Adına Sondaj Lokasyonu 
Belirlemeye Yönelik Jeotermal Etüt çalışmaları kapsamında detay jeolojik etüt, jeofizik DES ve 
jeofizik SP yapılmıştır. Jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında, jeotermal sondaj yapılmıştır.
Kuyuda test çalışmaları devam etmektedir. 
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Manisa ili Kula Belediyesi ile Kurumumuz arasında gerçekleştirilen sözleşme gereği Kula Belediye 
Başkanlığı adına tescilli jeotermal kaynak işletme ruhsat sahasında detay jeolojik etüt ve su kimyası 
analizi ile CSAMT çalışması gerçekleştirilmiştir.

Sivas ili, Yıldızeli ilçesi sınırları içinde yer alan, Sivas İl Özel İdaresine ait jeotermal kaynak 
işletme ruhsat sahasının jeotermal açıdan potansiyelini araştırmak ve geliştirmek amacıyla detay 
jeotermal jeolojisi ile jeofizik DES ölçümü yapılmıştır. Ayrıca su numunelerinde de kimyasal analiz 
yapılmıştır.

Kütahya ili, Simav, Çitgöl mevkiinde Kütahya İl Özel İdaresi Adına Tescilli Ruhsat Sahasında 
Jeotermal Etüt Projesi çalışmaları kapsamında sondaj lokasyonlarını belirlemeye yönelik olarak 
jeolojik prospeksiyon, jeofizik-elektrik (DES), tam su kimyası analizi ve toprak gazı analiz 
çalışmaları yapılmıştır.

Konya Karatay Belediyesi ile yapılan sözleşme kapsamında jeotermal sondaj programlanmıştır. 
Çalışmalar Ağustos 2020 tarihinde başlamış olup Aralık 2020 tarihinde tamamlanarak 
sonlandırılmıştır. “Konya-Karatay Belediyesi Adına Sondaj Yeri Belirlemeye Yönelik Jeotermal 
Etüt” kapsamında yürütülen çalışmalarda detay jeolojik etüt, jeofizik DES ve jeofizik SP yapılmıştır.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Ortaklık Projesi Kapsamında Yürütülmekte Olan "Jeotermal 
Sondaj İşi” kapsamında programlanan sondaj çalışmalarına Kasım 2020 de  başlamıştır. Kuyuda 
çalışmalar devam etmektedir.

Elazığ Belediyesi uhdesinde bulunan jeotermal kaynak arama ruhsat sahasında, Jeotermal Etüt  
ile jeoloji, jeofizik ve hidrojeokimya çalışmaları yapılmış, kimyasal amaçlı numune alınarak analiz 
sonuçları değerlendirilmiş ve çalışmalar tamamlanmıştır.

BAKA adına Burdur İl Özel İdaresine ait ruhsat sahasında jeotermal enerji varlığının araştırılması 
amacı ile jeolojik, hidrojeolojik ve jeofizik çalışmaları kapsayan jeotermal etüt çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar devam etmektedir.

Erzurum Enj. AŞ adına tescilli Erzurum-Palandöken ilçesindeki üç adet jeotermal kaynak arama 
ruhsat sahasında, jeotermal amaçlı jeolojik etüt yapılmış olup mevsim koşulları nedeniyle 
çalışmalara ara verilmiştir.
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1.2.	Metalik	Maden	ile	Endüstriyel	Hammadde	Arama	ve	Araştırma	Faaliyeti
Metalik madenler ve endüstriyel hammaddeler için ulusal ve uluslararası üretim, tüketim, ithalat 
ve ihracat kriterleri ve kritik hammadde öngörüleri doğrultusunda arama ve araştırma projeleri 
gerçekleştirerek, keşfedilecek yeni maden kaynaklarıyla ülkemizdeki rezerv güvenilirliğini 
sağlamaya katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. 

Teknolojide madencilik ile ilgili gelişmeler yakından takip edilerek, ülkemiz için ihtiyaç haline 
gelecek hammaddelerin aranmasına yönelik olarak projeler oluşturarak ve özel sektörü de bu 
konuda teşvik ederek ülke madencilik politikalarının oluşturulması ve madencilik sektörüne yön 
verilmesi sağlanmaktadır. Aramacılık faaliyetlerine temel oluşturmak üzere ülkemizin maden 
kaynaklarına yönelik envanter hazırlanmakta ve/veya güncellenmektedir. 

Tüm bu çalışmalar uluslararası standartlara uygun yapılarak rezerv güvenilirliğinin arttırılmasına 
öncülük edilmektedir.

YAPILAN	İŞ MİKTAR

Sondaj (m) 514.780,05

Prospeksiyon (km²) 16.721

Detay Jeolojik Etüt (km²) 4.000

Jeofizik Etüt (nokta) 16.903

Kompilasyon( km²) 2.600

Jeofizik Etüt (km) 86.50

Uzaktan Algıma (İHA) (ha) 1.000

Jeokimyasal Etüt (km²) 602.666

Well-logging (m) 347.337

Jeofizik Etüt (atış) 5.281

Uzaktan Algılama (km²) 36.200

Ağır Mineral Etüdü (km²) 300

Yarma (m³) 2.150

Yol (m) 42.700

1.2.1	METALİK	MADEN	ARAMALARI

Maden Karmaşığı Polimetal Maden Aramaları Çalışmaları

Elazığ, Malatya ve Adıyaman illeri ve çevresindeki cevherleşmelerin belirlenmesi, yeni sahaların 
bulunması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Elazığ-Baskil, Elazığ-Maden ve Malatya-Yeşilyurt 
ve Malatya-Pütürge sahalarında rezerv ve arama sondajı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
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Elazığ-Maden ruhsat sahasına ait sondaj ve karot görünümleri

Malatya-Yeşilyurt ruhsat sahalarına ait sondaj ve karot görünümleri

Erzurum İli ve Civarı Metalik Maden Aramaları Çalışmaları

Erzurum ili İspir, Pazaryolu, Olur, Oltu ve Narman ilçelerinde tahkik jeokimya, prospeksiyon, 
detay maden jeoloji ve sondajlı arama çalışmaları yürütülmüştür. 2020 yılı içinde İspir, Pazaryolu, 
Olur, Oltu ve Narman ilçelerinde yer alan ruhsatlarda epitermal/damar/ porfiri/VMS sistemde 
geliştiği düşünülen cevherleşme ve mineralizasyonların ekonomik boyutunun araştırılmasına 
yönelik olarak detay maden jeolojisi ve sondajlı arama çalışmalarının bir kısmı tamamlanmış olup 
Olur İlçesindeki sondajlı arama çalışmalarına 2021 yılında devam edilecektir.
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Orta ve Doğu Toroslar Demir Aramaları Çalışmaları

Mersin ilinde yer alan çalışma alanı, Orta Toroslarda Geyikdağı ve Görbiyesdağı Birlikleri 
içerisinde bulunmaktadır. 2020 yılı çalışmalarında, maden kaynak/rezerv potansiyellerini ortaya 
koymak amacıyla; prospeksiyon, maden jeoloji haritası, jeokimyasal etüt ve jeofizik etüt (manyetik) 
çalışmaları yapılmış olup, jeokimya, min-pet örnekleri alınmış, tektonik hatların belirlenmesine 
yönelik olarak uzaktan algılama analizleri yapılmıştır. Çalışmalardan elde edilen verilerin 
değerlendirilmesi sonucunda, 2021 yılında sondajlı arama çalışmaları yapılacaktır.

      

Besitepesi demir cevherleşmesi

Kırıkkale-Yahşihan, Kırıkkale-Sulakyurt, Ankara-Elmadağ, Ankara-Çankaya, Ankara-Bala ve 
Kırşehir-Kaman ilçelerinde yer alan bölgelerde prospeksiyon, revizyon, detay-yarı detay ölçekte 
maden jeoloji haritası alımı, jeokimyasal amaçlı dere sedimanı örneklemesi gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca Ankara-Tohumlar ve Karacahasan bölgesinde baz ve değerli metallere yönelik olarak sondaj 
çalışması gerçekleştirilmiş olup, yer yer masif cevherli zonlar tespit edilmiştir. Bala-Kesikköprü 
bölgesindeki ruhsat sahalarında manyetit türü demir cevheri arama çalışmalarına yönelik olarak 
jeofizik-manyetik etüt çalışması yürütülmüştür.
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Ankara-Elmadağ bölgesinde bulunan cevherli zona ait karot görünümü

Güneydoğu Anadolu Kenet Kuşağı Polimetal Maden Aramaları Çalışmaları

Çalışmalarda prospeksiyon, maden jeoloji etüt çalışmaları, jeokimyasal prospeksiyon,  genel ve 
tahkik jeokimya amaçlı dere sedimanı ve kayaç örneklemesi yapılmıştır. Önceki yıllarda alınan 
örneklerin analiz sonuçlarına göre tanımlanan mineralizasyonlu zonlar ve jeolojik etütler 
sonucunda tespit edilen alterasyonlu alanlarda belirlenen hedeflerde detay/yarı detay maden 
jeoloji harita alımı yapılmıştır. Ayıca iki ruhsat sahasında sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Ruhsat sahalarındaki etüt ve sondaj çalışmalarından görünüm
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Kastamonu İli ve Civarı Polimetal Maden Aramaları Çalışmaları

Kastamonu ve Zonguldak çevresindeki ruhsat sahalarında genel ve tahkik jeokimya, prospeksiyon 
ile detay maden jeoloji çalışmaları yürütülmüştür. Ruhsat sahalarında karotlu sondaj çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Bu sondajlardan jeokimya, mineraloji ve XRD örnekleri alınmıştır.

Sivas-Tokat-Yozgat Yörelerindeki Magmatizmaya Bağlı Olarak Gelişmiş Cevherlerleşmelerin 
Araştırılması Çalışmaları

Çalışmalar, Sivas-Zara-Kösedağ bölgesinde yer alan ruhsat sahalarında yürütülmektedir. 
Sahalarda 1/25.000 ölçekli jeolojik harita revizyonu, maden arama sondaj çalışması ve jeokimyasal 
amaçlı örnek alımı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

             Ruhsat sahasında yapılan sondajlara ait karotlardan bir görünüm

Trakya Yöresi İntrüziflerle İlişkili Polimetal Maden Aramaları Çalışmaları 

Çalışmalar Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne illerini kapsamakta olup Istranca Kristalen Kompleksi 
içinde yer almaktadır. 2018 yılından itibaren maden jeolojisi, tahkik jeokimya, jeofizik çalışmaları 
ve 2019 yılından itibaren de sondajlı arama çalışmaları yürütülmektedir. 2020 yılı için Karadere ve 
Dereköy ruhsat sahalarında sondaj çalışması yapılmıştır. 

Şükrüpaşa ve Hamdibey ruhsat sahalarında ise prospeksiyon, maden jeolojisi harita alımı ve 
tahkik jeokimya çalışmaları yürütülmüş, tektonik hatların belirlenmesine yönelik olarak uzaktan 
algılama çalışması yapılmıştır.
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     Karadere sahası sondaj karot örneklerinden görünümler

Biga Yarımadası ve Güneyi Polimetal Maden Aramaları Çalışmaları 

Çalışmalar, Çanakkale, Manisa, Balıkesir, İzmir ve Kütahya yörelerindeki ruhsat sahalarında 2020 
yılında detay maden jeolojisi, tahkik jeokimya ve sondajlı arama çalışmaları yürütülmüştür. Akçal 
(İvrindi-Balıkesir) ruhsat sahasında 2020 yılı için planlanan sondaj çalışmaları tamamlanmış   olup 
2021 yılında üç boyutlu modelleme çalışmaları yapılacaktır.   Kaplanköy (Bergama-İzmir) ruhsat 
sahasında sondaj çalışmaları yapılmış ve analiz sonuçlarından önemli bilgiler elde edilmiştir. Kireç 
(Dursunbey-Balıkesir), Karadağ (Çan-Çanakkale) ve Yuntdağ (Bergama-İzmir) ruhsat sahalarında 
planlanan sondaj çalışmaları yürütülmüş ve karot jeokimya numuneleri alınmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre 2021 yılında çalışmalara mücavir sahalar da alınarak devam edilecektir.

İzmir- Bergama’da altın-gümüş-kurşun-çinko sahalarında yapılan etüt ve sondaj çalışmaları ile 
önemli cevherleşmeler  belirlenmiş olup, kaynak hesaplama  çalışmaları devam etmektedir.

Konya-Afyonkarahisar ve Çevresi Polimetal Maden Aramaları

Konya-Seydişehir'de bulunan ruhsat sahalarında polimetal maden aramalarına yönelik etüt 
çalışmaları ve jeokimyasal prospeksiyon amaçlı örneklemeler yapılmıştır.

Ağsal silis ve pirit damarları içeren karot örneği ve sondaj çalışmalarından görünüm
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     Isparta-Darıderesi andezit dayk oluşumu                Konya-Ladik ruhsat sahası silis  oluşumları

Gümüşhane ve Çevresi Metalik Maden Aramaları Çalışmaları

Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt illerini kapsayan çalışmalarda, Trabzon-Araklı 
(Bahçecik) ve Gümüşhane-Merkez (Kızıltoprak) ve Şebinkarahisar Evcili, Eğribel  sahalarında 
sondajlı arama çalışmaları yürütülmüştür. Sondaj kuyularından jeokimyasal amaçlı vörneklemeler 
ve jeofizik etütler kapsamında kuyu logu  ölçümleri yapılmıştır. 

Çalışmalardan görünüm
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Artvin- Rize-Trabzon İlleri ve Civarı Polimetal Maden Aramaları Çalışmaları

Çalışmalar polimetal aramalarına yönelik etüt çalışmaları ve jeokimyasal prospeksiyon, amaçlı 
örnekleme olarak yapılmıştır. Artvin-Yusufeli-Esendal, Artvin-Merkez-Erenler ve Trabzon-
Hayrat-Göksel sahalarında karotlu sondaj çalışmaları yürütülmüştür. 

Artvin-Yusufeli-Sırakonaklar, Artvin-Merkez-Salkımlı, Artvin-Şavşat-Yanıklı ve Ordu-Korgan-
Soğukpınar sahalarında maden jeolojisi çalışmaları ve jeokimyasal amaçlı  örnekleme yapılmıştır. 

Doğu Torosların Metalojenezinin Araştırılması Çalışmaları

Önceki yıllarda belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmaları yürütülmüştür. Bunun yanında dere 
sedimanı anomalilerinin tahkik edilmesi ve yeni çalışma alanlarında genel jeokimya amaçlı dere 
sedimanı örneklemesi yapılmıştır. Ayrıca çalışmalar kapsamında bölgesel jeolojik yapıya katkı 
sağlanması, havza ve kuşak madenciliğinin geliştirilmesi ve ekonomik olarak değerlendirilebilecek 
yeni maden sahalarının ortaya çıkarılması amacıyla  prospeksiyon ve detay jeoloji çalışması 
yapılmıştır.

Doğu Marmara Polimetal Maden Aramaları Çalışmaları

Sakarya ili, Sapanca, Geyve, Karapürçek ve Akyazı ilçelerinde yer alan ruhsat sahalarında, 
jeokimyasal prospeksiyon , detay ve tahkik jeokimya çalışmaları ile analiz sonuçlarına göre 
belirlenen lokasyonlarda arama amaçlı sondaj çalışmaları yürütülmüştür. 

Ruhsat sahalarında görülen alterasyon ve cevherli zonlar ile sondaj 
çalışmalarına ait görünüm

Bursa-Bilecik- Eskişehir İlleri ve Civarı Metalik Maden Aramaları Çalışmaları

Bursa-Bilecik-Eskişehir ruhsat sahalarında metalik madenlere yönelik olarak genel ve tahkik 
jeokimyasal çalışmaları, prospeksiyon çalışmaları ile Bilecik-Gölpazarı ve Bursa-İnegöl ruhsat 
sahalarında sondajlı arama çalışmaları yürütülmüştür. 
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Karotlara ait cevherli seviyelerden görünüm

İzmir- Aydın Polimetal Maden Aramaları Çalışmaları

İzmir- Aydın illerini kapsayan çalışma alanındaki bazı ruhsatlarda  genel prospeksiyon ve maden 
jeoloji haritası alımı çalışmaları yapılmış olup diğer ruhsatlarda maden jeoloji haritası alımı 
çalışmalarına 2021 yılında devam edilecektir.

Gözlü gnaysları kesen kuvars damarlarından bir görünüm
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Uşak-Denizli Polimetal Maden Aramaları Çalışmaları

Uşak-Denizli-Manisa illeri ve çevresindeki ruhsat sahalarında; prospeksiyon, dere sedimanı kayaç 
ve toprak jeokimya, jeoloji ve maden jeoloji haritası alımı çalışmaları yürütülmüştür. Çalışmalardan 
elde edilen sonuçlara göre 2021 yılında sondajlı arama çalışmaları planlanmıştır.

Uşak-Eşme ruhsat sahalarındaki arsenopirit mineralizasyonlarından genel görünüm

Türkiye Ulusal ve Küresel Ölçekli Jeokimya Haritalarının Hazırlanması Çalışmaları

Gömülü maden yataklarının aranması ve jeolojik problemlerin çözümünde kullanılan jeokimya 
haritaları, ülkemiz yer altı kaynaklarının ortaya çıkarılması ve madenciliğin gelişmesi için 
kullanılmaktadır. Ayrıca değişik ölçeklerde basılan bu haritalar; hirojeoloji, tarım, hayvancılık, 
yerleşim alanları (arazi kullanım haritaları) seçiminde, maden aramada ve jeolojik problemlerin 
çözümünde de kullanılmaktadır.

Bu kapsamda, ülke genelinde her 5 km²’ de bir örnek olacak şekilde dere sedimanı örneklemesi 
tamamlanmıştır.

Bu çalışmalarla Dünya Jeokimya Atlası’nda yer alarak, entegrasyonun sağlanması amaçlanmıştır. 
Çin Halk Cumhuriyeti ile yapılan protokol kapsamında yürütülen çalışmalarda 2019-2020 yıllarında 
ülke genelinde taşkın ovası sedimanı örneklemesi yapılmıştır.

Ülke genelinde  alınan örneklerin analizleri Kurumumuzda ve Çin Halk Cumhuriyeti’nde 
yapılmaktadır. Analizlerin tamamlanması ile elde edilen verilerden Küresel Jeokimya Atlası 
hazırlanacaktır.

1.2.2	ENDÜSTRİYEL	HAMMADDE	ARAMA	ÇALIŞMALARI

Orta Anadolu Tersiyer Havzaları Globerit ve Tenardit Aramaları Çalışmaları

Çalışma kapsamında sodyum sülfat aramalarına yönelik olarak detay etütler, sondajlı arama 
çalışmaları ve jeofizik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda ortalama 80-100 
m kalınlığında tenardit-globerit seviyeleri belirlenmiştir.
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Cevherli seviyeye ait görünüm

Tenardit - Globerit cevherleşmesinden bir görünüm

Türkiye Huntit Aramaları ve Kullanım Teknolojilerinin Geliştirilmesi Çalışmaları

Çalışmalar kapsamında Denizli-Çameli bölgesindeki ruhsat sahasında huntit cevherleşmesine 
yönelik olarak maden jeolojisi haritası ve kaynak/rezerv sondaj çalışmaları yürütülmüş olup 
80 metreye varan kalınlıklarda huntit-hidromanyezit zonları belirlenmiştir. Analiz sonuçlarının 
tamamlanmasından sonra kaynak hesaplanacaktır. Burdur-Bucak-Çanaklı sahasında NTE 
ve Isparta-Yalvaç sahasında huntit arama amaçlı prospeksiyon ve numune alımı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara 2021 yılında mevcut sahalar ve Eskişehir-Sivrihisar-Günyüzü-
Alpu yörelerinde yeni alınan ruhsat sahalarında manyezit, sepiyolit, huntit mineralleşmelerine 
yönelik olarak devam edilecektir.

 

Huntit cevherleşmesinden bir görünüm
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Orta Anadolu Magmatitlerine Bağlı Endüstriyel Hammadde Aramaları Çalışmaları

Sivas-Karaçayır’da ve Kayseri-Özvatan ve Felahiye’deki ruhsat sahalarında sondajlı detay arama 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sivas-Karaçayır sahasında yüzeyleyen alkali kompleks içinde 
tanımlanan karbonatitlere bağlı NTE oluşumları ve siyenitik kayaçlarda feldispat için rezerv/
kaynak raporu yazılarak buluculuk alınmıştır. Kayseri sahasında çalışmalara devam edilmiş ve 
2020 yılında farklı lokasyonlarda sondaj çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Orta ve Doğu Anadolu Nadir Yer Element Aramaları Çalışmaları

Yapılan çalışmalarda ülkemizde ağır nadir ve hafif nadir elementlerinin, çinko, nikel, arsenik, 
rubidyum, tantal, berilyum, lityum, galyum, baryum, stronsiyum, sezyum elementlerini bulunduran 
Malatya-Kuluncak-Başören sahasında önemli bir kaynak belirlenmiş olup 2021 yılında Malatya-
Kuluncak-Darılı ruhsat sahasının UMREK kodunda buluculuk raporu hazırlanacaktır. 

Sivas ili Yıldızeli ilçesi Davulalan köyü içindeki ruhsat sahasında ise florit ve Nadir Yer Element 
oluşumlarının bulunmasına yönelik olarak kaynak/rezerv belirleme amaçlı sondaj çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 

Diğer ruhsatlarda ise kaynak/rezerv belirlemeye yönelik sondaj çalışmaları devam etmektedir.

Parasite mineralinden bir görünüm

Güneydoğu Anadolu Fosfat Aramaları Çalışmaları

Çalışmalar kapsamında Adıyaman ve Kilis illerinde belirlenen fosfat oluşumlarına yönelik etüt ve 
sondajlı aramalar gerçekleştirilmiş olup 2021 yılında da sondajlı arama faaliyetleri planlanmıştır.

Türkiye Plaser Maden Yataklarının Araştırılması Çalışmaları

İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Uşak, Denizli, Balıkesir illerini kapsayan çalışmalar, Aydın-Nazilli- 
Köşk yörelerinde değerli metaller ve ağır metallere yönelik potansiyel teşkil eden alanlarda 
plaser maden yataklarının araştırılması amacıyla yürütülmüştür. Alınan ruhsat sahalarında bate, 
prospeksiyon, mikroskopta değerli metal ve ağır metal tayinine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 
Ekonomik plaser maden cevherleşmesi potansiyelini ortaya koymak amacıyla 2021 yılında sondajlı 
arama çalışmaları planlanmıştır. 

Bitlis-Zagros Kenet Kuşağı Endüstriyel Hammadde Aramaları Çalışmaları

Adana-Tufanbeyli-Gümeklitepe’de yer alan ruhsat sahasında karotlu sondaj çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Kahramanmaraş-Göksun-Göynük sahasında ise sondaj çalışmalarına hazırlık 
amacıyla insansız hava aracı ile uzaktan algılama çalışması gerçekleştirilmiştir.
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İnsansız hava aracı ile yapılan uzaktan algılama çalışmalarından görünüm

Tersiyer Havzaları Lityum Aramaları Çalışmaları

Aksaray, Konya, Kayseri, Kırşehir, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir, Sivas illerini kapsayan 
çalışmalar kapsamında Tuz Gölü havzasında yer alan ruhsat sahalarında karotlu sondaj, jeolojik 
etüt ve örnekleme çalışmaları yapılmıştır.

1.2.3	MADEN	ETÜT	ÇALIŞMALARI

Maden Ön Etüt Çalışmaları

Edirne-Lalapaşa ve Ordu-Ünye ruhsat sahalarında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Edirne- 
Lalapaşa sahasında zımpara taşı aramalarına yönelik olarak karotlu sondaj ve örnekleme çalışmaları 
yürütülmüştür. Ordu-Ünye’deki ruhsat sahalarında bentonit amaçlı yürütülen çalışmalar 
kapsamında maden jeolojisi haritası, prospeksiyon ve karotlu sondaj çalışması yapılmıştır. Elde 
edilen sonuçlara göre değerlendirme yapılacaktır. 

Ücretli İşler

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan Balıkesir-Bigadiç, Kütahya-Merkez, 
Kütahya-Emet, Eskişehir-Kırka ve Eskişehir-İnönü ruhsat sahalarında endüstriyel hammaddeler 
ve metalik madenlere yönelik sondaj çalışmaları, Eskişehir-Kırka ve Kütahya-Emet ruhsat 
sahalarında ise jeokimya amaçlı örnek alımı ve prospeksiyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

RUHSAT	BİLGİLERİ

Genel Müdürlüğümüz 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine 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 
Kanunu’nun 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 Müdürlüğümüze öz kaynak 
geliri olarak aktarılmaktadır.



www.mta.gov.tr I Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü I  91

Kurumumuz adına 2020 yılı sonu itibariyle toplam 107  adet maden arama ruhsatı alınmıştır. 
2020 yılı sonu itibarıyla çalışmaları tamamlanan 35  adet maden ve 39  adet kömür ruhsat sahası 
İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşlarına devir edilmek üzere beklemektedir. Çalışmaları tamamlanarak 
maden varlığı bulunmayan 107 adet ruhsat ise terk edilmiştir (Tablo 13). Kurumumuza ait maden 
ruhsat sahalarının maden cinsine ve gruplarına göre dağılımları şekil 7 ve şekil 8'de, dönemsel 
olarak bilgileri ise tablo 14'te verilmiştir.

Tablo 13. 2020 Yılı Sonu İtibariyle Ruhsat Bilgileri

2020 yılı sonu itibariyle yürüyen maden ruhsat sayısı 738 adet

Alınan maden ruhsat sayısı 107 adet

Terk edilen maden ruhsat sayısı 107 adet

Türkiye Varlık Fonu’na devredilen maden ruhsat sayısı 14 adet

İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşlarına devir için bekleyen kömür sahaları 39 adet

İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşlarına devir için bekleyen maden sahaları 35 adet

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne devredilen maden ruhsat sayısı 5 adet
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Şekil 7. Ruhsatların Maden Gruplarına Göre Dağılımı 
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Şekil 8. Maden Ruhsat Sahalarının Maden Cinsine Göre Dağılımı 
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Tablo 14.  Maden Ruhsatlarının 2020 Yılı Sonu İtibariyle Arama Dönemleri

ARAMA	DÖNEMİ CİNSİ ADET

ÖN	ARAMA	 End. Hammadde 22

Metalik 57

Radyoaktif 5

Kömür 20

  Toplam 104

GENEL	ARAMA	 End. Hammadde 56

Metalik 188

Radyoaktif 42

 Kömür 54

  Toplam 340

DETAY	ARAMA	 End. Hammadde 35

Metalik 141

Radyoaktif 12

Kömür 93

 Toplam 281

FİZİBİLİTE Metalik 12

Kömür 1

Toplam 13

TOPLAM 738

  

Jeotermal Ruhsatlar 

MTA Genel Müdürlüğü 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. 2020 yılı sonu itibariyle yapılan ihaleler sonucu devredilen jeotermal ruhsat 
bulunmamaktadır. 2020 yılı sonu itibarı ile 12 adet jeotermal kaynak arama ruhsatımız mevcut 
olup (Tablo 15), illere göre jeotermal arama ruhsatları şekil 9’da verilmektedir. 

Tablo 15. Jeotermal Ruhsatlar Özet Bilgileri

2020 yılı sonu itibarıyla jeotermal ruhsat sayısı 12 adet

2020 yılı sonu itibariyle alınan jeotermal ruhsat sayısı 3 adet

2020 yılı sonu itibariyle terk edilen jeotermal ruhsat sayısı 14 adet
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Şekil 9. İllere Göre Jeotermal Arama Ruhsatları 

1.3.	Sondaj	Faaliyeti	
Arazide yapılan etütlere bağlı olarak jeotermal kaynak ve maden yatağının bulunmasında, rezerv 
ve kalite durumunun tespitinde, gerektiğinde işletme raporlarının hazırlanmasında temel veri 
kaynağı olan ve özveri gerektiren sondaj çalışmaları, bu faaliyetin içeriğini oluşturmaktadır. 
Bu kapsamda Kurumumuzca maden sondajları, jeotermal sondajlar, jeotermal kuyu testleri ve 
temizliği, jeoteknik sondajlar, jeolojik araştırma sondajları ve hidrojeloloji sondajları yapılmaktadır.

Yapılacak maden arama sondajları ülkemiz maden potansiyelinin belirlenerek rezerv tespit 
çalışmaları devam ettirilecek ve ülke ekonomisine kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Kurumumuz 2020 yıl sonu itibariyle kömür, jeotermal, metalik, endüstriyel ve diğer alanlarda 
(radyoaktif, asfaltit, jeoteknik, hidrojeoloji) yapılan sondaj metrajı ve yıllara göre dağılımı şekil 10’da 
verilmektedir.

YAPILAN	İŞ MİKTAR

Proje Sondajları (m) 871.949,76 

Ücretli İşlerin Sondajları (m) 49.930,25

Toplam	(m) 921.880,01
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1.4.	Yurt	Dışındaki	Maden	Arama	ve	Araştırma	Faaliyetleri	
Yurt dışında enerji ve enerji dışı kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi faaliyetlerini 
kapsamaktadır. Bu çerçevede; MTA Genel Müdürlüğü adına yurt dışında maden arama, araştırma, 
işletme ve madencilikle ilgili diğer faaliyetleri yürütmek üzere Sudan Cumhuriyeti’nde "MTA 
Company Limited" Şirketi, Özbekistan Cumhuriyeti’nde "MTA Tashkent Mining" Şirketi, Nijer 
Cumhuriyetinde  "MTAIC Niger Mining Limited” ve yurt dışı şirketler arası organizasyonu sağlamak 
için Ankara'da "MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketi (MTAIC)" kurulmuştur. İlgili ülkelerin 
devlet kurumlarıyla yapılan anlaşmalar neticesinde, Sudan Cumhuriyeti’nde; 2 ruhsat sahası MTA 
Company Ltd. adına, Özbekistan Cumhuriyeti’nde; 3 ruhsat sahası MTA Tashkent Mining adına, 
Nijer Cumhuriyeti’nde; 3 ruhsat sahası “MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketi (MTAIC)” 
adına tahsis edilmiştir. Anılan sahalardaki maden arama ve araştırma faaliyetleri halihazırda 
şirketlerimiz aracılığıyla yürütülmektedir.

“Nijer Jeoloji ve Maden Araştırma Merkezi (CRGM) ile MTA Uluslararası Madencilik Anonim 
Şirketi (MTAIC) arasında “Madencilik Alanında İşbirliği Anlaşması” Ankara’da imzalanmıştır. 
İmzalanan Anlaşma ile Nijer’de 3 saha MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketi (MTAIC) adına 
ruhsatlandırılmıştır.

Sudan Cumhuriyeti'ndeki ruhsat sahalarına yönelik olarak sondaj hizmet alımı sözleşmesi yapılmış 
olup, bir sahada sondaj çalışmasına başlanmıştır. Diğer saha için sondaj firmalarıyla görüşmeler 
tamamlanarak sözleşme imzalanmıştır. Özbekistan Cumhuriyeti'nde bulunan ruhsatımızda detay 
jeolojik etüt, örnekleme çalışmaları ve sondaj planlaması yapılmış, sondaj sözleşmesi imzalanmış 
olup Covid-19 Pandemisi nedeniyle sondaj çalışmalarına  geç başlanmıştır. 

Bakanlığımızda Türk-Rus Enerji Çalışma Grubu (EÇG) Toplantısı video konferans şeklinde 
gerçekleştirilmiş olup, konferans sırasında ilgili kurum olan JSC Rosgeo ile de görüşülmüş ve Genel 
Müdürlüğümüz ile bir MoU imzalanması gündeme gelmiştir. Söz konusu MoU’nun müzakere 
sürecine başlanmıştır. 

Rusya-JSC Rosgeo ile iş birliği hususları mail yoluyla belirlenerek, video konferans yoluyla 
kurumlar arası görüşme gerçekleştirilmiş ve ortak proje imkanları değerlendirilmiştir. 2021 yılında 
Kurumlarımız arasında bir MoU imzalanması planlanmaktadır.

Fransa Cumhuriyeti Pau ve Adour Bölgesi Üniversitesi (UPPA) ve Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma 
Merkezi (CNRS) ile ortak yürütülecek proje anlaşması taslağı hazırlanarak, müzakere edilmek 
üzere Fransa tarafına iletilmiştir.

Japonya Jeoloji Araştırma Kurumu (GSJ) ile Genel Müdürlüğümüz arasında yerbilimleri alanında 
bir Mutabakat Zaptı gerçekleştirilmesine ilişkin hazırlık ve müzakere süreci yürütülmüş olup, 
üzerinde mutabık kalınan metin imza sürecini tamamlamıştır.

Cibuti Jeotermal Enerji Geliştirme Ofisi (ODDEG) heyeti Genel Müdürlüğümüzü ziyaret etmiştir. 
Ziyaretin ardından Kurumlarımız arasında yerbilimleri alanında bir Mutabakat Zaptı (MoU) 
imzalanmıştır.

TÜBİTAK ile Özbekistan Cumhuriyeti Yenilikçi Kalkınma Bakanlığı arasındaki iş birliği çerçevesinde, 
ortak Ar-Ge projeleri çağrısı kapsamında; Kurumumuz ile Özbekistan Maden Kaynakları Enstitüsü 
tarafından "Özbekistan ve Türkiye'deki Ofiyolitlerle İlişkili Maden Yataklarında Manto Etkisi" adlı 
projenin kabulü gerçekleşmiştir. 

Özbekistan Cumhuriyeti bünyesinde kurulacak olan Enstitü, Tabiat Tarihi Müzesi ve Analiz 
Laboratuvarları’nın planlarının incelenmesi ve görüşlerimizin bildirilmesi kapsamında 
uzmanlarımız tarafından teknik gezi düzenlenerek Özbekistan’da kurulacak olan laboratuvarlar 
ve müzeye yönelik olarak yetkililerle çeşitli görüşmeler yapılmıştır. Bu kapsamda, laboratuvar 
alt yapısı, kullanılması gereken cihaz ve diğer ekipmanlar, laboratuvar düzeni ile kurulacak olan 
müzenin yeri, konsepti ve yerleşimi hakkında görüşler sunulmuş, karşılıklı bilgi alışverişinde 
bulunulmuştur.
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Bölge Müdürlükleri Faaliyetleri
Orta Anadolu I. Bölge Müdürlüğü (Sivas)

Bölge Müdürlüğü Sivas, Kayseri, Erzincan, Tokat, Amasya, Çorum, Kastamonu ve Yozgat olmak 
üzere 8  ilde çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bölge dahilindeki illerin valiliklerinin düzenlediği İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına iştirak 
edilmiştir.

2020 yılında;

3 adet Metalik Maden Aramaları,

2 adet Endüstriyel Hammadde Aramaları, 

2 adet Enerji Hammadde Aramaları,

2 adet Jeoloji Araştırmaları, 

1 adet Jeofizik Araştırmaları,

1 adet Etüt Çalışması olmak üzere 11 adet çalışmada, ücretli işler kapsamında ise 3 adet çalışmada 
idari, mali ve teknik hizmetleri için destek sağlamıştır.

Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü (Konya)

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.

2020 yılında;

3 adet Enerji Hammadde Aramaları,

2 adet Metalik Maden Aramaları,

1 adet Endüstriyel Hammadde Aramaları,

2 adet Jeoloji Araştırmaları,

3 adet Jeofizik Araştırmaları faaliyetleri kapsamında 11 adet çalışmanın, mali ve teknik hizmetleri 
için destek sağlanmıştır. 

Ayrıca 1 adet çalışmaya da ücretli danışmanlık hizmeti verilmiştir. 

Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü (Kızılcahamam)

Bölge Müdürlüğü Ankara, Çankırı, Eskişehir ve Kırıkkale olmak üzere 4 ilde çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Bölge dahilindeki illerin Valiliklerinin düzenlediği İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım 
sağlanmıştır.

2020 yılında; 

1 adet Kömür Aramaları,

1 adet Metalik Maden Aramaları,

1 adet Endüstriyel Hammadde Aramaları, 

1 adet Jeoloji Araştırmaları,
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1 adet Çevre Araştırmaları faaliyetleri kapsamında 5 adet çalışmaya mali ve teknik hizmetler için 
destek sağlanmıştır.

Ayrıca 1 adet çalışmaya da ücretli danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Orta Anadolu VI. Bölge Müdürlüğü (Malatya)

Bölge Müdürlüğü Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli,  Bingöl  olmak  üzere 6 ilde 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bölge dahilindeki illerin Valiliklerinin düzenlediği İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım 
sağlanmıştır.

2020 yılında;

 1 adet Enerji Hammadde Aramaları,

3 adet Metalik Maden Aramaları,

3 adet Endüstriyel Hammadde Aramaları, 

3 adet Jeoloji Araştırmaları,

2 adet Jeofizik Araştırmaları faaliyetleri kapsamında 12 adet çalışmanın, mali ve teknik hizmetleri 
için destek sağlanmıştır.

Ayrıca 3 adet çalışmaya da ücretli danışmanlık hizmeti verilmiştir.

 Marmara Bölge Müdürlüğü (Kocaeli)

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 katılım 
sağlanmıştır.

2020 yılında;

3 adet Enerji Hammadde Aramaları, 

2 adet Metalik Maden Aramaları,

1 adet Jeolojik Araştırmaları,

1 adet Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Araştırmaları faaliyetleri kapsamında 7 adet çalışmanın mali ve 
teknik hizmetleri için destek sağlanmıştır.

Ayrıca 3 adet çalışmaya da ücretli danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Kuzet Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü (Balıkesir)

Bölge Müdürlüğü Balıkesir, Bursa Çanakkale, Bilecik, Kütahya illerini kapsayan 5 ilde çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Bölge dahilindeki illerin Valiliklerinin düzenlediği İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım 
sağlanmıştır.

2020 yılında;

3 adet Enerji Hammadde Aramaları, 

2 adet Metalik Maden Aramaları,

2 adet Jeoloji Araştırmaları,

3 adet Jeofizik Araştırmaları,
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1 adet Etüt Çalışmaları faaliyetleri kapsamında 11 adet çalışmanın mali ve teknik hizmetleri için 
destek sağlanmıştır.

Ayrıca 2 adet çalışılmaya da ücretli danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Ege Bölge Müdürlüğü (İzmir)

Bölge Müdürlüğü Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla, Uşak olmak üzere 6 ilde çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Bölge dahilindeki illerin Valiliklerinin düzenlediği İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım 
sağlanmıştır.

2020 yılında;

3 adet Enerji Hammadde Aramaları, 

4 adet Metalik Maden Aramaları,

2 adet Endüstriyel Hammadde Aramaları, 

2 adet Jeoloji Araştırmaları,

2 adet Jeofizik Araştırmaları

1 adet Etüt Çalışmaları, faaliyetleri kapsamında 14 adet çalışmanın mali ve teknik hizmetleri için 
destek sağlanmıştır.

Ayrıca 3 adet çalışmaya da ücretli danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü (Adana)

Bölge Müdürlüğü, Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis olmak üzere 6 ilde çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Bölge dahilindeki illerin Valiliklerinin düzenlediği İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım 
sağlanmıştır.

2020 yılında;

3 adet Metalik Maden Aramaları,

2 adet Endüstriyel Hammadde Aramaları,

1 adet Jeofizik Araştırmaları,

1 adet Etüt Çalışmaları faaliyetleri kapsamında 7 adet çalışmanın mali ve teknik hizmetleri için 
destek sağlanmıştır.

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü (Zonguldak)

Bölge Müdürlüğü, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu ve Sinop olmak üzere toplam 5 ilde 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Bölge dahilindeki illerin Valiliklerinin düzenlediği İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım 
sağlanmıştır.

2020 yılında; 

1 adet Enerji Hammadde Aramaları,

1 adet Metalik Maden Aramaları,

1 adet Jeoloji Aramaları,

1 adet Jeofizik Araştırmaları, 
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1 adet Etüt Çalışmaları faaliyetleri kapsamında 5 adet çalışmanın mali ve teknik hizmetleri için 
destek sağlanmıştır.

Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü (Trabzon)

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 katılım 
sağlanmıştır.

2020 yılında;

3 adet Metalik Maden Aramaları, 

1 adet Enerji Hammadde Aramaları,

1 adet Endüstriyel Hammadde Aramaları,

3 adet Jeoloji Araştırmaları,

2 adet Jeofizik Araştırmaları, faaliyetleri kapsamında 10 adet çalışmanın mali ve teknik hizmetleri 
için destek sağlanmıştır.

Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü (Van)

Bölge Müdürlüğü Van, Ağrı, Bitlis, Kars, Hakkari, Iğdır, Muş olmak üzere 7 ilde çalışmalarını 
sürdürmektedir. 

Bölge dahilindeki illerin Valiliklerinin düzenlediği İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım 
sağlanmıştır.

2020 yılında;

1 adet Metalik Maden Aramaları,

2 adet Jeofizik Araştırmaları,

1 adet Jeoloji Araştırmaları,

1 adet Etüt Çalışmaları, faaliyeti kapsamında 5 adet çalışmanın mali ve teknik hizmetleri için 
destek sağlanmıştır.

Ayrıca 3 adet çalışmaya da ücretli danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)

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 katılım 
sağlanmıştır.

2020 yılında;

1 adet Metalik Maden Aramaları,

1 adet Enerji Hammadde Aramaları faaliyetleri kapsamında 2 adet çalışmanın mali ve teknik 
hizmetleri için destek sağlanmıştır.
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2.	Alt	Program	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
Faaliyet kapsamında yer bilimleri araştırmaları, maden işletmeciliği veya insan kaynaklı çevre 
kirliliği ve etkileşimleri, çevrenin doğru kullanılabilmesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik 
madencilik konularında çok disiplinli çevre araştırmaları gerçekleştirmek ve maden arama faaliyeti 
için gerekli tedbir ve önlemlerin alınarak bu etkilerin azaltılmasına yönelik projeler, teknolojik 
çalışmalar ve uygulama konularında çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Türkiye Yerbilimleri Veri 
ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) bünyesinde,  kamu  ve  özel  sektör  tarafından  maden  arama,  
araştırma  ve üretimi sırasında elde edilen her tür veri ve temsili numuneler ihtiyaç duyulan bilgiye 
ulaşmanın kolaylaşması, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve ekonomik olarak kullanılmasının 
sağlanması amacı ile modern sistemlerle arşivlenmektedir.

TÜVEK kapsamında arşivlenen veriler sayesinde daha önce sondajlı çalışma yapılan bölgelerde 
sondaj tekrarlarının önüne geçileceğinden, çevrenin korunmasına da hizmet edilmiş olunacaktır. 
TÜVEK, maden kaynaklarının arama ve üretim açısından tek tek sicillerini tutacak, bir nevi 
madenciliğimizin hafızası olacaktır.

YAPILAN	İŞ MİKTAR

Prospeksiyon (km²) 2.000

Jeokimyasal Etüt (km²) 500

Uzaktan Algılama (km²) 11.000

2.1.1. ÇEVRE	ARAŞTIRMALARI

Potansiyel Maden Alanlarının Mevcut Ortam Özelliklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 
Çalışmaları

Kurumumuza ait Soma-Çatalçam, Bergama-Kaplan, İvrindi-Akçal, Havran-Halaçlar, Keskin-
Maşat ve Dağsolaklısı, Ankara- Kesikköprü (2 saha), Kastamonu -Cünursökü ve Zeybek metalik 
sahaları, Polatlı Polihalit Endüstriyel hammadde sahası, Eskişehir Alpu BCDF ve E sektörü 
kömür sahaları olmak üzere toplamda 13 sahada çevresel jeokimya ve hidrojeokimya çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.

Çalışma genel hatları ile madencilik öncesi mevcut çevresel ve ekonomik parametrelerin 
incelenmesi, değerlendirilmesini kapsamaktadır. Ülkemizde ilk defa gerçekleştirilen bu çalışma ile 
sürdürülebilir madenciliğin çevre kısmına farklı bir bakış açısı getirilerek uluslararası standartlara 
hazırlık yapılması ve alt yapısının hazırlanması amaçlanmaktadır.

Uçucu Küllerin Karakteristikleri ve Çevreye Etkilerinin Araştırılması,  Sentetik Zeolit Yapımında 
Kullanılabilirliği Çalışmaları

Ülkemiz yaygın zeolit yataklarına sahip olup bu çalışmayla, zeolitin teknolojik açıdan 
kullanılabilirliğinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bunun yanında günümüzde endüstrinin 
çeşitli alanlarında yaygın olarak kullanılan sentetik zeolitin, yerli kömür kullanan termik 
santrallerin bacalarından salınan uçucu küller kullanılarak katma değeri 15 kat daha yüksek olan 
üretim aşamalarının belirlenmesi ve termik santral atıklarının kullanım alanı bulmasıyla depo 
miktarının azaltılması da amaçlanmaktadır. 
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Çalışma kapsamında, Tunçbilek ve Seyitömer Termik Santralleri uçucu küllerinden kaynaklanan 
ve yakın çevrede meydana gelen etkilerin uzaktan algılama yöntemleri ile belirlenmesi, “Yüksek 
Basınçlı Kimyasal Reaktör”ün tasarımı ve yerli imalatının tamamlanması, bölgedeki zeolitlerin 
teknolojik katma değerli ürün olan sentetik zeolit üretimi için uygunluğunun belirlenmesi, 
uçucu külün kullanılması ile atık miktarında azalmanın sağlanmasına yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir.

Min-Pet Laboratuvarlarında çekilen SEM görüntüsünde 
yapılan çalışma sonucunda elde edilen sentetik zeolit görüntüleri
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2.1.2. ÇEVRE	ETÜT	ÇALIŞMALARI

Çevre Ön Etütleri Çalışmaları

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 olup halen geliştirilerek devam etmektedir.

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 toplanmakta olup 2020 yılında da işlemlere devam edilmiştir. 
Elde edilen kompost malzeme Kurumumuz merkez kampüsündeki park bahçe alanlarında 
kullanılmaktadır. 

Sıfır Atık Projesine başlanıldığı tarihten itibaren Kurumumuz Merkez kampüsü atık/artıklarından

	Karışık ambalaj: 64.060 kg, 
	Bitkisel atık yağ: 3.395 lt,
	Motor yağı: 3.075 lt, 
	Yemek artığı: 1.253kg, 
	Enerji: 222.490 kWh, 
	Su: 697 m3, 
	Petrol: 313 lt, 
	Depolama alanı: 142,43 m3, 
	Hammadde tasarrufu: 16,45 ton

kazanımlar sağlanmıştır. 

443 adet  ağacın kesilmesi önlenmiş, 6.217 m3 CO2 sera gazı salınımı engellenmiş, çay posaları 
ve biyo-bozunur; organik atıkların geri dönüşümü ile 5.362 kg toprak iyileştirici özelliği olan 
“kompost” elde edilmiştir. 3.395 lt bitkisel atık yağ geri dönüşümü ile 3.395 lt biyodizel elde 
edilmesine katkı sağlanmıştır. 3.075 lt atık motor yağı geri dönüşümü ile 2.152,5 lt baz yağı elde 
edilmiş olup 10.410 kg yemek artığı ayrıştırılmıştır.

Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) Çalışmaları

Bu çalışma kapsamında TÜVEK’in hayata geçirilmesi 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 
sağlanmaktadır. 2020 yıl sonu itibariyle TÜVEK Projesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler 
tablo 16’ da verilmektedir.

Core-Logger cihazı ile fotoğraflanmış karotlar



 104 I Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü I www.mta.gov.tr

Karot raflama çalışmalarından görünüm

Karot Bilgi Bankası'ndan bir görünüm
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Tablo 16. 2020 Yılında TÜVEK Projesi Kapsamında Gerçekleştirilen Faaliyetler

2020 Toplam 

TÜVEKBS

YTK'ların veri girişi yaparak onayladığı ruhsat sayısı 408 592

TÜVEK toplam ruhsat bazlı işlem sayısı 597 597

Komisyon Üyeleri tarafından incelenmekte olan 
ruhsat sayısı 71 71

Komisyon Başkanının onayını bekleyen ruhsat sayısı 20 20

Karot seçimi yapılmadan arşivlenen ruhsat sayısı 273 339

MAPEG tarafından henüz tebligat yapılmayan ruhsat 
sayısı 17 17

MAPEG tarafından tebligat yapılan ruhsat sayısı 128 150

TÜVEK DEPO

TÜVEK'e eksik karot teslimi yapılan ruhsat sayısı 1 1

TÜVEK'e karotları teslim edilerek arşivlenen ruhsat 
sayısı 75 120

Arşivlenen karot miktarı (m) 17.181 26.495

CORE-
LOGGER

Fotoğraflanan karot miktarı (m) 14.837 17.345

Nokta analiz sayısı 7.544 8.386

İşlemleri tamamlanarak arşivlenen karot miktarı (m) 15.008 17.270

2.2	Deniz	Jeolojisi	ve	Jeofiziği	Araştırmaları	Faaliyeti
Kurumumuz, envanterinde yer alan ORUÇ REİS araştırma gemisi ile ülkemiz hak ve menfaatleri 
çerçevesinde Akdeniz’deki deniz yetki alanlarımızda doğal kaynakların aranması ve araştırılmasına 
yönelik stratejik önemi haiz 2 ve 3 boyutlu (2B/3B) sismik veri toplama operasyonları 
yürütülmektedir. 

Söz konusu sismik operasyon faaliyetlerimiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın “Milli Enerji 
ve Maden” politikası kapsamında Kurumumuz ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) 
Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde icra edilmektedir. 

Bununla birlikte, gerek ORUÇ REİS araştırma gemimizde görev yapan yerli personele uluslararası 
standartlarda operasyon yürütme kabiliyeti kazandırılması, gerekse toplanan verilerin yine 
uluslararası standartlarda işlenmesi ve yorumlanabilmesi, bu sayede söz konusu alanlarda dışa 
bağımlılığa son verilmesi amacıyla yerli insan kaynağının oluşturulması için işbaşında eğitim 
faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürmektedir. Bu hususta, yerli uzman personel kaynağının 
oluşturulmasının yanı sıra gerekli yazılım/donanım altyapılarının geliştirilmesi bir kısım yazılım/
donanımın yerlileştirilmesi yönünde de çaba sarf edilmektedir.
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2.2.1	DENİZ	ARAŞTIRMALARI
 

Araştırma ve Uygulama Çalışmaları 

Çalışma, 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 gerçekleştirilerek arama ve araştırma faaliyetleri ile 
altyapı bilgiler üretilmektedir.

Deniz Ön Etütleri

Çalışma kapsamında, deniz jeolojisi ve jeofiziği, oşinografi, hidrografi gibi 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 
ve düzenlenen bilimsel ve teknik toplantı, çalıştay, kurs, seminer ve kongrelere katılım ve/veya 
destek sağlanmaktadır.

2.3	Jeofizik	Araştırmaları	Faaliyeti	
Ülkemizin işletmeye elverişli madenlerini aramak, bulunanların kalite ve rezervlerini tespit etmek 
ve ayrıca madencilik sektörüne hizmet verecek altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek için jeofizik 
araştırmalardan yararlanılmaktadır.

Jeofizik Araştırmalar; doğal zenginlikleri ve oluşumları ortaya çıkaracak yeni yerbilim 
araştırmalarını jeofizik yöntemlerle gerçekleştirmek, geliştirmek ve desteklemek, ülkemiz yer altı 
zenginliklerinin arama faaliyetlerinin yürütülmesi ve jeolojik  problemlerin çözümlenmesi için 
jeofizik yöntemlerin kullanılarak ülke ekonomisine ve gelişimine katkı sağlamak, jeotermal ve 
mineralli sular, kömür, radyoaktif hammadde, metalik maden aramalarında açılan sondajlarda, 
tabakaların petrofizik özelliklerini jeofizik kuyu ölçümleri ile belirlemek, metalik maden, endüstriyel 
ve enerji hammaddelerine yönelik arama çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile gerçekleştirilir.

Jeofizik bilimi farklı fiziksel niceliklerin ölçümlerine dayanarak ve çeşitli teknikleri kullanarak, 
sismik yansıma, elektrik ve elektromanyetik yöntemler, gravite, manyetik ve radyometrik 
yöntemler uygulayarak farklı jeolojik yorumlara katkı sağlanmaktadır.

Türkiye Havadan Jeofizik Projesi kapsamında uygulanan jeofizik yöntemler, manyetik ve 
radyometrik yöntemlerdir. Her bir yöntem ile jeofizik belirtiye neden olan yer altı yapılarının/
kütlelerinin ilgili fiziksel özellik dağılımları araştırılmaktadır. Her ölçü sahasında farklı fiziksel 
özellikleri barındıran zengin veri kümelerinin elde edilebilmesi amaçlanmaktadır. Bu projenin 
en önemli çıktıları arasında; kısa zamanda büyük alanların taranması, ülke ekonomisine 
konacak katkının artması, yüksek hacimde ve kalitede veri kümelerinin toplanacak olması, uçuş 
geometrilerinin 3B sistemde olması nedeniyle yer altının gerçek 3B yorumunun yapılacak olması, 
bilimsel çalışmalara ışık tutacak yeni bulgu ve verilere ulaşacaktır.

YAPILAN	İŞ MİKTAR

Havadan Jeofizik Etüt (km) 447.176

Jeofizik Etüt (nokta) 10.361

Harita (adet) 15
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2.3.1.	JEOFİZİK	ARAŞTIRMALAR

Jeofizik Verilerin Bilgisayar Ortamına Aktarılarak Sayısallaştırılıp Yeniden Değerlendirilmesi

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. 2020 yılında jeoelektrik verilerin %89’i, 
gravite ve manyetik verilerin %98’i, sismik verilerin %95’i sayısallaştırılmış olup çalışmalar 
tamamlanmıştır.

Havadan Manyetik ve Radyometrik Verilerin Yerden Tahkiki Çalışmaları

Havadan Jeofizik Araştırmaları kapsamında Türkiye genelinde tespit edilen anomali alanlarının 
yerden tahkiki amacı ile pilot bölge olarak seçilen paftalarda gerçekleştirilen jeofizik radyometrik 
ve manyetik çalışmalarla, maden, enerji, radyoaktivite ve diğer jeolojik problemlerin çözümüne 
odaklı potansiyel olabilecek öngörü alanları araştırılmaktadır.

Arazi çalışmalarında spektrometre ve manyetik ölçümler alınmış olup, 1/500.000 ölçekli Karaman, 
Malatya, Van, Erzurum, Çorum, Karabük il paftalarında çalışılmıştır.

IP Cihazı Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Kurumumuz tarafından metalik maden aramacılığına yönelik Türkiye genelinde yapılan 
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 bulunmakta olup, 
yoğun iş programı nedeni ile mevcut IP cihazlarında gerçekleşen arızalardan dolayı yeni nesil 
yerli IP cihazları imalatı hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında 1 adet IP cihazı alıcı-verici üretim 
işi teslim alınmıştır.

Jeofizik Cihazların Test ve Kalibrasyon Sahası Çalışmaları

Jeofizik ölçüm cihazları çok hassas cihazlar olup sürekli bakım ve kalibrasyonun yapılması 
gerekmektedir. Bu cihazların temini büyük çoğunlukla yurt dışından sağlanmakta olup cihazların 
gerek yeni alımları gerekse kullanımları esnasında test edilmesi ve kalibrasyonlarının yapılması, 
yapılan çalışma ve etütlerin doğruluğu açısından önemlidir. Bu cihazların test ve kalibrasyon 
çalışmalarının ve eğitiminin gerçekleştirilebilceği detaylı bir saha bulunmamakta olup bu çalışma 
test ve kalibrasyon sahalarıyla ihtiyaçlara cevap verebilecektir. 

Mobil Dijital Kuyu Log Ölçüm Sistemleri Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Mobil dijital kuyu log ölçüm sistemleri, yurt dışından temin yolu ile alınmakta olup yüksek 
maliyetli cihazlardır. Bu cihazların arıza yaptığı durumlarda yurt dışından gelen teknik ekibin 
beklenmesi, açılan sondaj kuyularının bekleme maliyetlerinin yüksek olması gibi nedenlerden 
kuyu ölçümlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Belirtilen sebepler nedeniyle önceki yıllarda 
sistemin bazı bileşenlerinin (problarının) üretilmesi konusunda Kurumumuzda çalışmalar yapılmış 
olup üretmiş olduğumuz probların sistemler üzerinde çalışıyor olması üzerine çalışmalarda 
başarı sağlanmıştır. Bu kapsamda “Mobil Dijital Kuyu Ölçüm Sistemleri Araştırma ve Geliştirme” 
çalışmaları kapsamında 1 adet “Dijital Sonic Probu” ve 1 adet “Dijital Spektral Gama Ray Probu” 
üretimi işine başlanmıştır.
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Türkiye Geneli Ekonomik Jeoloji Öngörü Alanlarının Jeofizik Yöntemlerle Değerlendirilmesi ve 
Denetlenmesi Çalışmaları

Ülkemizde radyoaktif anomali gösteren granitler oldukça yaygın  olup  granitler  ile  ilgili  bir 
çok araştırma yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Ancak granitlerde yapılmış kapsamlı  bir 
radyoaktif konsantrasyon çalışması bulunmamaktadır. Bu çalışma granit araştırmalarına, nadir 
elementler ve çevre ile ilgili araştırmalara önemli katkılar sağlayacak niteliktedir. Ayrıca Türkiye 
ekonomik jeoloji öngörü alanlarının belirlenmesi, yeni maden yataklarının bulunması, granitlerden 
yayılan gamma ışınlarının canlı ve çevreye etkisinin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu  
kapsamda radyometrik ölçümler gerçekleştirilmiştir.

2.3.2	JEOFİZİK	ETÜT	ÇALIŞMALARI

Jeofizik Ön Etüt Çalışmaları

Türkiye genelinde yapılacak çalışmalara yönelik ortaya çıkabilecek yeni verilerin arazide 
değerlendirilmesi, geliştirilmesi, değişik bölgelerde kısa süreli arazi çalışmalarına ait gözlem ve 
incelemelerde bulunulmuştur. Yıl içinde geliştirilebilecek olan ücretli etütler ile mesleki alanda 
gelişmeleri ve teknolojideki yenilikleri takip etmek için eğitim amaçlı kongre, sempozyum, seminer 
ve sunumlarla jeofizik yöntemlerinin arazide uygulamalı olarak yapılarak, yeni alınan ekipmanların 
arazide test çalışmaları, bakım onarım faaliyetlerini yürütecek teknik elemanlarımızın yurt içinde 
ve yurt dışında eğitimleri sağlanmaktadır.

2.3.3	HAVADAN	JEOFİZİK	ÇALIŞMALARI

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  araştırmaları  yapılmaktadır.  Yer  manyetik 
alanındaki değişimler manyetometre adı verilen cihazla ölçülmekte olup radyometrik çalışmalar 
yer kabuğundaki kayaçlarda doğal halde bulunan radyoaktif elementlerden gelen ışımaları 
spektrometre adı verilen cihazla ölçme işidir. Bu çalışmayla; radyoaktif mineraller, maden enerji, 
jeolojik yapıların tespiti yapılmaktadır.

2020 yılı içerisinde yapılan arazi çalışmaları neticesinde 447.176 km “Havadan Manyetik ve 
Radyometrik” veri uçuşu gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda jeofizik ve jeokimya çalışmaları 
sonucunda hazırlanan 18 adet 1/500.000'lik paftanın kalan 9 adedinin değerlendirilmesi 2019 
yılında yapılmış olup kalan 9 adet 1/500.000'lik paftanın değerlendirilmesi yapılmıştır.
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2.3.4	TÜRKİYE	YÜKSEKLİK	SİSTEMİNİN	MODERNİZASYONU	VE	GRAVİTE	
									ALTYAPISININ	İYİLEŞTİRİLMESİ	ÇALIŞMALARI	

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 iş birliği 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 çalışma başlatılmıştır. 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 çalışması olup,  çalışma kapsamında gravite ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

2.4	Jeoloji	Araştırmaları	Faaliyeti
Jeoloji Araştırmaları, ülkemiz doğal kaynaklarının aranması ve araştırılmasına yönelik jeolojik 
özelliklerin tespiti, maden aramacılığı, enerji hammadde aramacılığı, doğa kaynaklı afet ve çevre 
kirliliği ve buna benzer Kurumumuz görev tanımlarını kapsayan birçok çalışmalara alt yapı 
oluşturmak üzere, yerkabuğu yapısının ve jeodinamik evriminin anlaşılmasına yönelik stratigrafi, 
tektonik, sedimantoloji, paleontoloji, petrografi, petroloji, uzaktan algılama alt bilim dallarında 
yapılan çalışmalar ile birlikte deprem jeolojisi kapsamında aktif tektonik, paleosismoloji, aktif 
volkan izleme ve sismo-tektonik konularında yapılan güncel jeolojik çalışmaları da içermektedir. 

Yerkabuğu yapısının ve jeodinamik evriminin anlaşılmasına yönelik temel jeolojik araştırmalar 
sonucunda temelde 1/25.000 ölçekli olmak üzere farklı ölçeklerde (1/50.000, 1/100.000, 
1/250.000, 1/500.000) güncel jeoloji, diri fay, heyelan haritaları hazırlanarak kullanıma 
sunulmaktadır. Bununla birlikte jeolojik kökenli afetler araştırılarak tehlike haritaları 
hazırlanmakta ve bölgesel arazi kullanım planlaması çalışmaları yapılarak ilgili haritalar üretilerek, 
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üretilen tüm verinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında sayısal olarak aktarılması, saklanması, 
yetki dahilinde paylaşılması, farklı ölçek ve temalarda harita basımı yapılmaktadır. 

YAPILAN	İŞ MİKTAR

Prospeksiyon (km²) 71.500

Detay Jeolojik Etüt (km²) 25.600

Uzaktan Algılama (İHA) (ha) 1.000

Jeofizik Etüt (nokta) 6.061

Kompilasyon (km²) 104.200

Uzaktan Algılama (km²) 381.475

Topoğrafik Etüt (m²) 306.500

Harita Sayısallaştırma (pft) 67

Hendekte Jeolojik Etüt (m²) 5.000

Paleosis. Yüzey Etüdü (km) 382

Harita (adet) 20

2.4.1. JEOLOJİ	ARAŞTIRMALARI

Doğu Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Jeodinamik Evrimi Çalışmaları

Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Sivas ve Tokat illeri çalışmanın uygulama alanları olup, bu 
sahalarda var olan eski çalışmaların revize edilerek eksik haritaların yapılması planlanmıştır. Doğu 
Karadeniz maden yatakları ve Pontidler’in jeodinamik gelişimi açısından önemli bir metalojenik 
provens alan olup çalışma kapsamında jeolojik etüt ve uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır.

Geç Kretase yaşlı birimlerden görünüm (Kapanboğazı Formasyonu)
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Pliyosen yaşlı yaprak fosillerinden 
görünüm

Menderes Masifi’nin Kuzey ve Doğu Bölümlerinin Tektono-Stratigrafik Özellikleri Tektono-
Stratigrafik Özellikleri  Çalışmaları 

Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak illeri çalışmanın uygulama alanlarıdır. 
Torid-Anatolid Kuşağı’nın batı kesiminde yayılım gösteren  "Menderes  Masifi"nin  stratigrafik 
ve tektonik konumları halen tartışmalı olup, 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 yapılmıştır. Birimlerin ilksel kaya türleri ve konumları niceliksel veriler ile 
değerlendirilmiş olup uzaktan algılama çalışmalarıyla çalışma tamamlanmıştır.

Batı Karadeniz Bölgesinin Jeolojisi ve Jeodinamik Evrimi: İstanbul Zonu Bölümü Çalışmaları

Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak illeri çalışmanın uygulama 
alanlarıdır. Çalışma alanı (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 konulmuş olup jeolojik etüt, ön etüt ve uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır.

Kretase yaşlı İnaltı Formasyonuna ait kireçtaşları
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Erken Kretase yaşlı türbiditik kırıntılılardan oluşan Ulus Formasyonunda gözlenen 
kıvrım yapıları

Yukarı Fırat (Elazığ-Malatya-Bingöl) Bölgesinin Jeolojisi ve Jeodinamik Evrimi Çalışmaları

Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illeri çalışmanın uygulama alanlarıdır. Yukarı Fırat bölgesinin jeolojik 
problemlerinin ortaya konulması, çözümlenmesi ve önceki yıllarda yapılmış olan çalışmalarla 
birleştirilerek tüm kaya birimleri ve havzalar arasında adlama birliğine gidilerek, korelasyonlarla 
bütünselliğin oluşması amacıyla jeolojik etüt, ön etüt ve uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır.

Türkiye Yerkabuğu Özellikleri ve Jeodinamiğinin Araştırılması Çalışmaları

Türkiye genelinde yapılması planlanan çalışma, UDSEP 2023 (Ulusal Deprem Strateji ve Eylem 
Planı) kapsamında Türkiye’nin kabuk yapısının araştırılması, neotektonik ve paleotektonik 
yapıların anlaşılması ve bunlara bağlı yerkabuğu dinamikleri üzerine araştırmaların yapılması 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda; kenarlaştırma, jeofizik etüt, ön etüt, uzaktan algılama, 
paleosismolojik yüzey etüt, hendekte jeolojik etüt ve topoğrafik etüt çalışmaları yapılmıştır.  

Geyikdağı Birliği’ne ait Jura-Kretase yaşlı  kireçtaşlarından görünüm
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Karadağ Volkanik kompleksi içerisinde yer alan parazit volkan konisi

Türkiye Paleosismoloji Araştırmaları Çalışması

Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta, Konya, Kütahya, Uşak, Malatya, Elazığ 
illeri çalışmanın uygulama alanlarıdır. Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) 
kapsamında Kurumumuz tarafından, ülkemizde yer alan diri fayların paleosismolojik 
davranışlarının araştırılması ve elde edilen sonuçların ulusal bir veri tabanında toplanarak deprem 
tehlike analizlerinde kullanıma sunulması amaçlanmaktadır.

Arazi çalışmaları kapsamında, kenarlaştırma (kompilasyon), ön etüt (prospeksiyon), paleosismolojik 
yüzey etüdü, hendekte jeolojik etüt ve topoğrafik etüt çalışmaları yapılmıştır. Güneybatı 
Anadolunun önemli aktif yapıları olan; Bolvadin, Işıklar, Çobanlar, Kali Çayı, Çay Segmenti 
Sultandağı, Büyükkarabağ, Çukurcak, Yarıkkaya ve Yazlıca fay zonlarında çalışılmıştır. Bahsi geçen 
faylar üzerinde hendekli paleosismolojik çalışma gerçekleştirilmiştir.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı (DDB) kayıtlarına göre, 24 Ocak 
2020 tarihinde, yerel saat ile 20.55’de, merkez üssü Çevrimtaş Köyü’nün (Sivrice-Elazığ) yaklaşık 
800 m kuzeyinde Mw= 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem kaynak fayının 
tanımlanması ve meydana gelen hasarın jeolojik yapıyla olan ilişkisinin araştırılması amacıyla, 
Kurumumuza ait araştırma ekibinin afet bölgesinde yaptığı arazi çalışmaları neticesinde ana ve 
artçı şokların yer aldığı, kuzeydoğuda Hazar Gölü ile güneybatıda Pütürge (Malatya) arasında 
kalan sahada; Ilıncak Köyü’nün (Sivrice-Elazığ) güneyindeki Ilıncakbaşı mevkiinde paleosismolojik 
hendek çalışması gerçekleştirilmiştir.

Çeşitli ulusal ve uluslararası sismoloji merkezlerinin kayıtlarına göre, 30 Ekim 2020 tarihinde, 
yerel saat ile 14:51’de, merkez üssü Ege Denizi’nde Sisam Adası’nın yaklaşık 8 km kuzeyi olan Mw= 
6,9 büyüklüğünde, 6-15 km odak derinliğinde, sığ odaklı bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem kaynak fayının tanımlanması, meydana gelen tsunaminin boyutlarının araştırılması 
ve depremde hasara neden olan jeolojik etmenlerin belirlenmesi amacıyla, Kurumumuza ait 
araştırma ekibi afet bölgesinde çalışmalar yapmıştır. Arazi gözlemleri, kuzeyde İzmir Körfezi ile 
güneyde Dilek Yarımadası arasında kalan sahada gerçekleştirilmiştir.
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Elazığ-Sivrice Depreminde Karakaya Barajında gözlenen deprem yüzey kırığı izi

Işıklar fay zonu, fay düzlemleri (Bakış yönü, D)
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Elazığ-Sivrice Depremi paleosismolojik hendek 
çalışmasından görüntü

Türkiye Bölgesel Ölçekli Sıvılaşma Yatkınlık Haritaları Çalışmaları

Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzican, Erzurum, Gümüşhane, Iğdır, 
Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Muş, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van illeri çalışmanın uygulama 
alanlarıdır. Çalışma ile  Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023) kapsamında 
deprem zararlarının azaltılması yönünde bölgesel sıvılaşma yatkınlık haritalarının üretilmesi 
amaçlanmaktadır. Sıvılaşma ülkemizde son yüzyılda meydana gelmiş büyük depremlerde can 
ve mal kaybına neden olan hasarların dağılımını doğrudan kontrol eden faktörlerden birisi olup 
bölgesel ölçekte sıvılaşma yatkınlık haritalarının üretilmesi, bu haritaların deprem zararlarını 
azaltmaya yönelik kullanıma sunulması çalışmanın temel amacıdır.

Arazi çalışmaları kapsamında jeolojik etüt, uzaktan algılama ve hendekte jeolojik etüt çalışmaları 
yapılmıştır.
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Sinanlı doğusu çakıl ocaklarından görünüm

Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) Boyunca Gelişmiş Havzaların 
Ekonomik Potansiyellerinin Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yöntemleri İle İncelenmesi 
Çalışmaları

Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Yalova illeri çalışmanın 
uygulama alanlarıdır. Çalışma ile, 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 araştırılması amaçlanmaktadır. ASTER, Lansdat 7 ETM+, Landsat 8, 
Palsar gibi uydu verileri analiz edilerek hidrotermal alterasyon zonları, yüzey sıcaklık, deformasyon 
haritaları elde edilmektedir.

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 çalışma kapsamında, ön etüt 
(prospeksiyon), uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır.

Uzaktan algılama görüntüsü



www.mta.gov.tr I Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü I  117

Tosya (Kastamonu) havzasında gerçekleştirilen uzaktan algılama analizlerinde havza ve yakın 
çevresinde hidrotermal alterasyon anomali alanları belirlenmiştir. Hidrotermal alterasyon 
anomali alanlarını belirlemek için ASTER görüntüsüne bant oranlama yöntemi uygulanmıştır. 
ASTER görüntünsünün analizlerinde demiroksitleşme/hidroksitleşme, alunit/kaolinit, killeşme 
ve silisleşme anomali alanları haritalanmış olup havzanın güney kenarı ve kuzey kenarının batı 
kesimlerinde hidrotermal alterasyon anomalilerinin yoğunlaştığı görülmektedir.

Uydu Verileri Kullanılarak Alterasyon Alanlarının Belirlenmesi Çalışmaları 

Bu çalışmayla, “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. Bu çalışmayla farklı uydu verileri analiz edilerek alterasyon alanlarının 
belirlenmesi yönünde çalışmalar yapılmakta olup çalışma kapsamında ön etüt (prospeksiyon), 
uzaktan algılama çalışmaları yapılmıştır.

ASTER Uydu verisi analizi çalışması ile belirlenen alterasyon alanları

Kuzeybatı Anadolu'daki (Çanakkale-Balıkesir-Bursa) Metamorfik Kuşaklar ile Magmatik 
Kütlelerin Araştırılması ve İlişkili Cevher Parajenezlerinin Belirlenmesi Çalışmaları

Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İzmir illeri çalışmanın uygulama alanlarıdır.  Kuzeybatı Anadolu'daki 
metamorfik kuşaklarda/masiflerde ve magmatik kütlelerde detaylı araştırmalar yapılarak bu 
birimlerin korelasyonu ve metamorfizma fasiyeslerine ayırtlanması sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu 
sayede Türkiye'deki metamorfik kuşakların/masiflerin jeolojik gelişimlerine yönelik yeni bilgilere 
ulaşılmasıyla, bu kuşaklardaki mevcut ve potansiyel maden oluşumları, olası maden yatakları ve 
enerji hammaddeleri açısından hedef bölgelerin bulunması planlanmış, uzaktan algılama ve ön 
etüt (prospeksiyon) çalışmaları yapılmıştır. 
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Migmatit Amfibolit -Kazdağ Milli Parkı   Edremit- Kalkım yolu Oligo-Miyosen graniti ve 
diyabaz daykı-anklavlar aplit daykı

Türkiye’deki İntrüzif Kayaların Tektojenetik Sınıflandırılması ve İlişkili Olarak Gelişen Olası 
Metalojenik Provenslerin Araştırılması Çalışmaları

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, NYE vb. 
farklı türde cevher oluşabilmekte olup, kayaç örnekleri alınarak petrografik, jeokimyasal, izotopik 
bileşimleri, radyometrik yaşları ve mineral kimyalarına ilişkin veriler elde edilmektir.

Arazi çalışmaları kapsamında ön etüt (prospeksiyon) ve uzaktan algılama çalışmaları yapılmış olup 
değerlendirmeler sonucunda çalışma sonlandırılmıştır.

Marselevat granitoyidinde gözlenen 
mafik mikrogranüler anklav
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2.4.2.	ULUSAL	VE	ULUSLARARASI	ARAŞTIRMALAR-İŞ	BİRLİĞİ

Ulusal ve Uluslararası Araştırma ve Teknik İş Birliği çalışmalarını desteklemek, yurt içi/yurt dışı 
üniversite ve bilimsel kuruluşlarla iş birliği yaparak çalışmalar gerçekleştirmek amaçlanmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası Jeoloji Araştırmaları, Maden ve Enerji Kaynaklarının Değerlendirilerek İş 
Birliği Olanaklarının Oluşturulması

Bu çalışma kapsamında Kurumumuz ile yurt dışındaki muadili kurumlar ve üniversiteler ile 
çalışma konuları kapsamında ortak çalışma imkanlarını araştırmak ve hayata geçirmek, daha 
önce öngörülmemiş uluslararası araştırma ve teknik iş birliği çalışmalarının desteklenmesi 
amaçlanmıştır.

Yerbilimlerinde Bilimsel ve Teknik Gelişmelerin İzlenmesi ve Uygulanması

Çalışma kapsamında değişen ve sürekli gelişen dünya koşullarına paralel olarak, Kurumumuzun 
yalnız ülke sınırları içinde bilgi üretmekle yetinmeyip bilgi ve deneyimlerini yurt içi ve yurt dışında 
diğer uzman bilim insanları ile paylaşarak artırması, yurt dışındaki bilimsel ve teknik gelişmeleri 
de takip edebilmesi hedeflenmiştir.

2.4.3.		JEOLOJİ	ETÜT	ÇALIŞMALARI

Bu çalışmayla, yeni çalışmaların oluşturulması veya süregelen çalışmalara destek sağlamak, ücretli 
işler ve danışmanlık hizmetlerinin karşılanması ile stajyer öğrencilerin mesleki eğitimlerine katkı 
sağlayacak birçok konuda teorik eğitim verilmesi, laboratuvar ve arazi çalışmalarıyla desteklenmesi, 
araştırma konuları verilerek sunum yaptırmak suretiyle ileride yapacakları çalışmaları aktarmaları 
için deneyim kazanmalarını sağlamak hedeflenmektedir.

Jeoloji Ön Etütleri

Çalışmayla yıl içinde yapılması öngörülemeyen ancak gündeme gelmesi halinde gerçekleştirilmesi 
gerekli görülen konularda çalışmalar yapılmıştır.  “Türkiye Jeoloji Veri Bankası” çalışmaları ile 
“Küçük Ölçekli Haritaların Hazırlanması” sırasında ortaya çıkabilecek olan sorunları giderebilmek 
amacıyla yapılacak olan kısa süreli arazi çalışmaları bu kapsamında yürütülmektedir. Ayrıca, 
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 mesleki eğitimlerinin desteklenmesi, teorik eğitim ve uygulamalı arazi 
eğitimi çalışmaları bu çalışma kapsamında gerçekleştirilmektedir.

2020 yılında “Türkiye Jeoloji Veri Bankası” çalışmaları kapsamında, 67 adet paftanın Harita 
Sayısallaştırma çalışması yapılmıştır. Bununla birlikte, “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” çalışmaları kapsamında İHA’lar ile 
termal ve multispektral görüntü çekimleri yapılmıştır.

Yer altı kaynaklarının aranması, deprem ve diğer doğal afetler, kentleşme, yol, baraj, tünel vb. 
mühendislik hizmetleri ve çevreye ilişkin çeşitli çalışmaların ana altlığı olan ve giderek daha 
fazla ihtiyaç duyulan değişik ölçekteki jeoloji haritaları, Kurumumuz tarafından her yıl değişen 
miktar ve ölçeklerde hazırlanarak basılmakta ve kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. 1986 
yılından günümüze kadar 392 adet 1/100.000 ölçekli Jeoloji Haritası ve Kitapçığı basılmış olup 
bunlardan,361 adedi ilk kez basılmış, 31 adedi ise daha önceki yıllarda basımı gerçekleştirilerek 
kullanıcılarının hizmetine sunulmuş ancak bitmiş olan paftaların yeniden revize edilmesiyle 
basılmıştır. Ayrıca geçmiş yıllarda 32 adet 1/50.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası ve Kitapçığı, 6 
adet 1/250.000 ölçekli Türkiye jeoloji Haritası ve Kitapçığı basılmıştır. 
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2.4.4.  TOPOĞRAFİK	HARİTA	VE	UYDU	VERİLERİ	ALIMI	

Genel Müdürlüğümüze bağlı Teknik Daireler ve Bölge Müdürlüklerinin farklı ölçeklerde topoğrafik 
harita ve hava fotoğrafı ihtiyaçlarını karşılamak, yapılan projelere en yeni ve güncel haritalarla 
destek olmak, projeler ve diğer çalışmalar için üretilecek olan sonuçlarda daha yüksek doğruluk 
oranına ulaşmak için çalışmalar yürütülmektedir.

Dr. İsmail SEYHAN Uzaktan Algılama Merkezi'nde farklı uydu verileri analiz edilerek jeoloji, maden 
ve enerji hammadde arama çalışmaları, doğal afet ve çevre çalışmaları için veri hazırlanmaktadır. 
Yapılan analizlerin çeşitliliği ve yeni uzaktan algılama verilerinin piyasaya çıkmasından dolayı, 
uzaktan algılama tekniklerinin kullanımının artırılması ve farklı araştırmalarda kullanılan verilerin 
hazırlanabilmesi için Uzaktan Algılama Merkezinde bulunan uydu verilerine ek olarak yeni uydu, 
uçak ve İHA verilerinin temini gerçekleştirilmektedir. 

Topoğrafik Harita ve Uydu Verileri Alımı

“Topoğrafik Harita Ve Uydu Verilerinin Yenilenmesi” çalışması kapsamında, 22 adet 1/50.000 
ölçekli topoğrafik harita (kağıt baskı) ile 1.000 hektarlık alana ait İHA görüntüleri alınmıştır.

2.5. Tabiat Tarihi Müzecilik Faaliyeti
Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi, yerkürenin jeolojik gelişimini yansıtan örnekleri  
topluma sunarak doğa tarihi bilincini oluşturmak amacıyla projeler geliştirerek çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bilimsel araştırma projeleriyle; stratigrafi, sedimantoloji ve yapısal jeoloji 
çalışmalarıyla birlikte paleocoğrafik ve paleoiklimsel değişiklikler ortaya koyarak, 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. 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 
çağdaş müzecilik anlayışına uygun olarak teşhir alanları güncellenmekte ve bulunan materyallerin 
modern arşivleme sistemleri kullanılarak arşivlenmesi sağlanmaktadır. 

YAPILAN	İŞ MİKTAR

Stratigrafik Kesit Ölçümü (m) 122

Prospeksiyon (km²) 550

2.5.1. MÜZE	ARAŞTIRMALARI

Türkiye’nin Paleojen Fosilleri, Stratigrafisi ve Paleocoğrafyası Çalışmaları

Bu çalışmayla, Türkiye’nin Paleojen yaşlı lokalitelerinde bugüne kadar çalışılmamış alanlardaki 
henüz keşfedilmemiş fosil topluluklarını araştırmak ve Müzemiz arşivine değerli örnekler 
kazandırmak amaçlanmış olup, tanımlaması yapılan fosiller ile bölgenin stratigrafisine katkı 
sağlanmaktadır. 

Kazan ilçesi Güvenç ve Orhaniye köylerinde Orta Eosen yaşlı denizel Güvenç Formasyonunda, 
çalışmalar yürütülmüş, prospeksiyon çalışmaları, ölçülü stratigrafik kesit alımı, mollusk 
(Gastropoda, Bivalvia) ve foraminifer örneklemesi yapılmış olup nannofosil incelemesi için örnek 
alınmıştır.

Kazan-Güvenç, Kızılcahamam-Beşkonak, Kalecik-Tilkiköy, Haymana-Çayraz lokalitelerinde 
prospeksiyon çalışmaları, stratigrafik kesit ölçümleri ve paleontolojik örnekleme çalışmaları 
yapılmıştır. İncelenen alanlar içerisinde yüzeylenen formasyonlar stratigrafik ve paleontolojik 
açıdan yeniden değerlendirilmiş ve örneklemeler yapılmış olup Müze arşivine ve teşhirine “Kretase” 
ve “Eosen” dönemlerine ait, Türkiye’de ve dünyada nadir bulunan fosil örnekler kazandırılmıştır.
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Güvenç Formasyonu’nun genel görünümü

Güvenç Formasyonu fosil içeriği; (a) Seraphs sp., 
(b) Pecten sp. ve Nummulites sp.,  (c) Cerithium sp.,(d) Ostrea sp.

Kızılcahamam Beşkonak köyü fosil yatakları; (a) Genel görünümü, 
(b) Kiltaşı tabakasında balık fosili
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Türkiye’deki Süstaşları Potansiyelinin Araştırılması Çalışmaları

Bu çalışmayla, Türkiye’de halen büyük kısmı atıl olarak duran süstaşı olabilecek malzemelerin 
çıkarılmasını teşvik etmek için süstaşı yataklarını en son bilgiler dahilinde değerlendirerek, 
ülkemiz madencilik sektörüne süstaşları konusunda katkı sağlanmaktadır.  Ankara ili Çubuk, Polatlı 
ilçelerine ve Yozgat ili Akdağmadeni ilçesine bağlı köylerde prospeksiyon yapılmış; çalışmalar 
esnasında arşiv için granat ile agat örneği, jeokimyasal (XRF) analizi için volkanik kayaç örneği, 
okullara gönderilen mineral-kayaç setleri için galenit, pirit örneği alınmıştır. Ayrıca, Ankara 
ili Beypazarı ve Bala ilçelerinde prospeksiyon yapılmış olup Kurumumuz tarafından okullara 
gönderilen mineral-kayaç setleri için jips, manyetit,  hematit ve pirit örnekleri toplanmıştır.

Ankara İli, Çubuk ilçesinde bulunan agatlardan görüntüler
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Ankara ili, Sincan ilçesi, Hisarlıkaya Köyü ve civarında trakitler 
içerisinde gözlenen granat mineralleri

  

Yozgat ili, Akdağmadeni ilçesinde yer alan pirit ve galenitlerden görünüm 

Antik Süstaşlarının Arkeogemolojisi Çalışmaları

Geçmiş uygarlıklardan gelen değerli taşların çalışıldığı, gemolojinin bir alt disiplini olan 
arkeogemoloji, arkeolojik çalışma alanlarından gelen taşların tanımlanması, tahribatsız gemolojik 
analiz teknikleri ile elde edilen verilerin yorumlanması, antik uygarlıklarca süstaşlarının nasıl 
değerlendirildiği, ticaretinin nasıl yapıldığının araştırılması ve tartışılması gibi konuların 
çalışıldığı bir bilim dalıdır. Bu çalışma kapsamında, antik taşlar gemolojik olarak tanımlanarak, 
arazi çalışmalarında elde edilen örneklerin karşılaştırılmasıyla benzerlik ya da farklılıklar ortaya 
çıkarılmaktadır.

Enerji Teknolojilerini Geliştirme ve Uygulama Çalışmaları

Günümüz enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji türlerinin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu çalışmayla ucuz ve çevre dostu enerji türlerinin geliştirilmesi 
ve uygulanması amacıyla; Şehit Mehmet ALAN Enerji Parkı’nda ziyaretçilerimize, özellikle okul 
çağındaki öğrencilere, enerji çeşitlerinin tanıtılması, yenilenebilir ve temiz enerjilerin ülkemizde 
kullanımının yaygınlaştırılması için, Biyogaz enerjisinin  nasıl üretildiğini, günlük yaşantımızda 
nasıl kullanıldığını gösteren ve anlatan “Biyogaz Eğitim Seti” temin ve yapım faaliyetleri 
gerçekleştirilmiştir. 
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Biyogaz Eğitim Seti

Anadolu’da Madenciliğin Tarihsel Gelişimi Çalışmaları

Anadolu jeolojik yapısı nedeniyle maden yatakları açısından oldukça zengindir. Anadolu’da 
madencilik faaliyetlerinin ortaya konulması açısından bu çalışmayla, madencilik tarihinde ilk 
metal kullanımından itibaren endüstri dönemi madenciliğine kadar olan gelişim süreçleri ortaya 
konulmaya çalışılmaktadır. Diyarbakır Çayönü, Alacahöyük, Boğazköy, Kültepe, Resuloğlu, 
Başurhöyük, Gordion, Çatalhöyük, Zeugma, Kubadabad, Arslantepe, Horoztepe, İkiztepe, Truva 
gibi önemli metal buluntuların çok fazla olduğu arkeolojik yerleşkelerin detaylı araştırılması 
hedeflenerek Neolitik Dönem’den – Tunç Çağı sonlarına kadar madenin insanlık tarihindeki 
önemi ve yeri ortaya konulacaktır. Ayrıca Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi madenciliğine ilişkin 
tespit edilen bilgiler derlenerek bir kitap haline getirilmesi planlanmaktadır.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı “Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü “ ile 
iletişime geçilmiş, Türkiye genelinde bu konuda önemli (özellikle madeni ve metal eserlerin 
yoğunluklu olduğu) maden arkeolojisi lokalitelerinden bulunan eserlere ve envanterlere sahip 
müzeler ve ören yerleri için gerekli araştırma izinleri alınmıştır.

2.5.2. MÜZE	ETÜT	ÇALIŞMALARI

Müze Ön Etütleri

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ihbarlar değerlendirilerek, yerbilimlerine ilişkin incelemeler 
ile arazi çalışmalarıyla elde edilecek fosil, mineral, kayaç, maden örnekleri ve arkeolojik örnekler 
arşiv- teşhir yönünden değerlendirilerek Müzemize kazandırılmaktadır. Bu çalışma kapsamında 
müzecilik, yerbilimleri ve madencilik konularında çalıştay, kongre, sempozyum, eğitim ve teknik 
gezi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Ankara ili Çubuk ilçesine ve Çankırı ili Şabanözü ilçesine bağlı köylerde, Diyarbakır ili Ergani 
ilçesine bağlı Sesverenpınar Köyü Çayönü höyük ve Hilar Mağaraları ile Çınar ilçesine bağlı Aşağı 
Konaklar Köyü Demirölçek Mahallesi içerisinde yer alan Zerzevan Kalesi ve ören yerinde, Ankara 
ili Beypazarı, Ayaş ve Polatlı ilçelerine bağlı köylerde prospeksiyon çalışmaları ve çalışmalar 
gönderilen mineral-kayaç setleri için kireçtaşı, andezit, bazalt ve granit örnekleri alınmıştır.
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Ankara ili Çubuk ilçesi -Çankırı ili Şabanözü ilçelerin de yer alan bazalt, andezit, granit ve  
kireçtaşlarından görünüm

Diyarbakır - Çayönü Neolitik Dönem Yerleşkesi

Zerzevan Kalesi (Aşağıkonaklar, Çınar-Diyarbakır)
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Diyarbakır - Çayönü Neolitik Dönem Yerleşkesi

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.

2.6.1.	MADEN	ANALİZLERİ	VE	TEKNOLOJİLERİ	AR-GE	ÇALIŞMALARI

Analiz - Test Hizmetlerinin Nitel ve Nicel Olarak Geliştirilmesi Çalışmaları

Bu çalışma ile yerbilimleri alanında talep edilen analizlerde, parametre sayısının arttırılması, 
özellikle ileri teknolojik elementler olmak üzere dedeksiyon limitlerinin düşük seviyelere 
çekilmesi, akreditasyon ile ilgili olarak ihtiyaç halinde yeni metotların geliştirilmesi gibi birçok 
konuda nitelik ve nicelik olarak gelişim gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Uluslararası standartları yakalamak adına kurulan UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv 
Raporlama Komisyonu) kodu kapsamında yürütülen tüm arama faaliyetlerinin bir gereği olarak, iç 
kalite kontrol amacıyla yüksek maliyet getiren referans malzemelerin kullanımı zorunludur. Söz 
konusu yüksek maliyetleri önlemek amacıyla çalışma kapsamında, analizlerde kullanmak üzere 2 
adet kayaç referans malzemesi üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur.
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Kayaç referans malzemesi

Kurumumuzun 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan “Laboratuvar hizmet kalitesi artırılacak ve 
geliştirilecektir.” hedefi doğrultusunda en az 2 analizde akredite olmak amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda su analizlerinde akredite olunan Cd, Co, Cu, Ni ve Cr elementlerine ilave olarak 
Al ve Mn elementlerinde akredite olmak hedeflenmiştir. Bu kapsamda deneysel ve istatistiksel 
çalışmalar yapılarak validasyon raporu hazırlanmıştır. Akreditasyonun bir gereği olarak yeterlilik 
deneyine girilmiş ve başarılı olunmuştur. Son olarak TÜRKAK tarafından kapsam genişletme 
denetimi gerçekleştirilmiş ve başarı ile tamamlanmıştır. TÜRKAK tarafından akreditasyonla ilgili 
sertifika verilmesi beklenmektedir.

MAT Kalite Yönetim Sistemi ve Laboratuvar Akreditasyonu Çalışmaları

“TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin Genel 
Gereklilikler” Standardı’na göre kurulan Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini sağlamak ve 
laboratuvarların akreditasyon kapsamını genişletmek için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Kalite Yönetim Sistemi ve Kalibrasyon Laboratuvarları’nın denetimi için gerekli çalışmalar 
tamamlanmış, 67 adet analiz/test için yeterlik deneylerine ve laboratuvarlar arası karşılaştırma 
testlerine katılım sağlanmış, 64 analiz/test için başarılı sonuç alınmıştır. Bu kapsamda, yeterlik 
deneylerine ve laboratuvarlar arası karşılaştırma testlerinde %96 başarı sağlanmıştır.

TÜRKAK tarafından, 2020 yılında Kalibrasyon Laboratuvarları gözetim denetimine ve Analiz/
Test Laboratuvarları, gözetim ve kapsam genişletme denetimine girmiş ve denetim süreçleri 
başarıyla tamamlanmıştır. Denetimler sonunda akredite parametre sayısı 50 metotta 102 analiz/
test olmuştur.

Kuluncak Kompleks Cevherinden Stratejik Elementlerin Kazanılması Çalışmaları

İleri teknoloji elementlerin kazanıma yönelik çalışmaların gerçekleştirmesi, ülkemizin hammadde 
ihtiyacının karşılanması, mevcut yerli kaynakların verimli ve etkin bir şekilde kullanılması 
amaçlarıyla ileri teknoloji elementlerinden Rubidyum, Neodimyum, Niyobyum kazanımına yönelik 
teknolojik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Malatya-Kuluncak cevherinden ilk olarak Nadir Toprak Elementleri, ardından Rubidyum ve son 
olarak kalan katı fazdan da Niyobyum zenginleştirme çalışmaları yapılmıştır.
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Termik Santral Kömür Küllerinin Ekonomik Öneme Sahip Nadir Toprak ve Diğer Elementler 
Bakımından Kaynak Olma Potansiyelinin Araştırılması Çalışmaları

Türkiye’deki termik santrallerde kömür yakımı sonrası ortaya çıkan kömür küllerinin ekonomik 
öneme sahip nadir toprak, minör ve majör elementler açısından kaynak olma potansiyellerinin 
araştırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla, yerli kömürle ve belirli kömür sahalarından beslenen 
termik santrallerden kömür, taban ve uçucu kül örnekleri alınmıştır. Örnek hazırlama işlemleri 
analiz metodunda belirtilen prosedürlere göre yapılmıştır. Örneklerdeki majör, minör ve nadir 
toprak element (NTE) içeriklerini belirlemek için ICP-MS, ICP-MS ve XRF analizleri yapılmıştır. 
Elementler ile organik/inorganik madde arasındaki ilişkileri ortaya koymak için kısa kimyasal, 
elementer, petrografik, XRD ve SEM analizleri yapılmıştır. 

Endüstriyel Grafit Malzemeler ve Needle Kok Üretimi Çalışmaları

Türkiye Dünya’da çelik üreten ilk on ülke arasında yer almakta olup, bir ton çelik üretiminin 
yaklaşık 2 kg grafit elektrot tükettiği bilinmektedir. Grafit elektrot temininde yaşanan sıkıntılar, 
ilgili bir çok endüstri sektöründe işletme giderlerini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenlerden 
grafit elektrot üretim teknolojisinin ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesi büyük önem arz 
etmektedir. Çalışmalarda, karbon endüstrisinin kullandığı farklı grafit malzemelerinin üretilmesi 
amaçlanmaktadır. Grafit elektrot üretiminde ilk aşamada hammaddeler kırılıp sınıflandırılmış, 
sonrasında da değişik tane boyu karışımlarından oluşan reçeteler hazırlanmıştır. Prosese uygun 
kaba ve ince needle kok tanecik karışımları oluşturulmuştur.

Kalsiyum ve Ara Tip Bentonitlerin Sodyum Bentonitlere Dönüştürülmesi Olanaklarının 
Teknolojik Olarak İncelenmesi Çalışmaları

Bu çalışma kapsamında genellikle ağartma toprağı ve döküm bentoniti kalitesindeki Ca bentonit 
ve ara tip bentonitlerin aktifleştirilerek sondaj sanayiinde kullanım olanaklarının araştırılması 
amaçlanmaktadır.

B2 ve B3 tekrarlanabilirlik bentonit numunelerinin % 4 Soda ve % 1 MgO ile aktivasyon işlemleri 
farklı yöntem kullanılarak yapılmıştır. Aktivite edilen numunelerin süspansiyonları karıştırıcılarda 
TS EN ISO 13500 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Numunelerinin viskoziteleri ölçülmüş, 
projede çalışılan B2 ve B3 bentonit tekrarlanabilirlik numunelerinin sondaj sanayiinde kullanımının 
mümkün olduğu görülmüştür.

Kütahya-Gediz Yöresi Antimuan Cevheri Zenginleştirme ve Ticari Antimuan Oksit Üretim 
Çalışmaları

Ülkemiz ve Avrupa birliği açısından kritik hammadde sınıfında olan antimuanın, ülkemizde 
azımsanmayacak miktarda rezervi bulunmaktadır. Mevcut antimuan yatakları özel sektör 
tarafından işletilmektedir. Bu çalışmada, multidisipliner bir çalışma ile sahip olduğumuz yeni 
teknolojiler kullanılarak antimuan cevherinin yüksek randımanla ekonomiye etkin ve verimli 
bir şekilde kazandırılması amaçlanmış, bu kapsamda özel sektörün işlettiği sahadan ve tesisten 
temsili numuneler alınmıştır. Alınan numunelerin teknolojik çalışmaları başlatılmıştır.
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Sallantılı masa deney görüntüsü

Eskişehir-Beylikova Kompleks Cevherinin Teknolojik Olarak Değerlendirilmesi ve Üretim 
Sürecinin Geliştirilmesi Çalışmaları

Nadir Toprak Elementleri (NTE), toryum, fluorit, bariti içeren kompleks cevherden fiziksel, 
fizikokimyasal ve metalürjik zenginleştirme yöntemleri kullanılarak her bir mineralin yüksek 
saflıkta kazanılması ve üretim sürecinin oluşturulması amaçlanmıştır.

Eskişehir Beylikova bölgesinde bulunan barit, florit ve nadir toprak elementleri (NTE) içeren 
kompleks cevherden nadir toprak, toryum ve uranyum oksitlerinin elde edilmesi için teknolojik 
çalışmalar yapılmıştır. Nadir toprak elementlerinin ayrıştırılması ve eldesi için, solvent ekstraksiyon 
yöntemi ile öncelikle ağır nadir toprak oksitleri (Y, Dy, Er, Yb, Ho, Tb, Tm, Gd ve Lu) konsantre 
halinde (% 95,4) elde edilmiş olup tekrar çözme ile nitratlı ortam sağlanmış ve Ce yükseltgenerek 
CeO2 (% 99,19) elde edilmiştir. Çözelti kalan La, Nd ve Pr elementlerinin ayrıştırılması da solvent 
ekstraksiyon yöntemi ile yapılmış ve lantanyum oksit (% 99,94) ile neodimyum-praseodimyum 
oksit % 99,10 saflıkta elde edilmiştir.

Laboratuvardan çalışmalarından görünüm
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Laboratuvar çalışmalarından görünüm

Endüstriyel Hammadde Tesislerindeki İleri Teknoloji Elementlerinin Araştırılması Çalışmaları 

Endüstriyel Hammaddelerin tüvenan, ürün, yan ürün ve atık içerisinde minör elementler şeklinde 
bulunan nadir toprak elementlerin, ileri teknoloji elementlerinin, refrakter grubu metallerin ve 
değerli metallerin; üretim tesislerinden alınacak olan örneklere yapılacak analizlerle tespiti ve ileri 
çalışmalara yönelik (tam teknoloji çalışmaları) araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapılması bu 
çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır.

Çalışma kapsamında, ziyaret edilecek tesisler ile iletişim kurulmuş, numune alım araç gereçleri, 
şahit numune saklama odaları  ve envanter çalışmaları yapılmıştır. 2020 yılı içerisinde toplamda 
32 adet işletme ve tesise gidilmiştir.

Projenin %45'lik kısmı tamamlamış olup toplamda 60 tesisin ziyaret edilerek gerekli numunelerin 
alınması hedeflenmektedir.

Cevher Zenginleştirme Tesis Tasarımı Çalışmaları

Bu çalışma kapsamında, cevher zenginleştirme işlemlerinin ardından çıkan raporlarla bir tesisin 
nasıl tasarlanacağı konusu detaylı bir biçimde irdelenmiştir. Alınacak eğitimler ile Kurum 
kabiliyetinin artırılması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Tesis tasarımının temel bileşenleri olarak; kırma-eleme devrelerinin tasarımı, zenginleştirme 
devrelerinin tasarımı, destek ünitelerinin ve yapılarının tasarımı, tasarımların maliyetlendirilmesi 
ve optimizasyonu gösterilebilir. Bu bağlamda tesis tasarımına giriş-örnekleme, tesis yerleşimi 
ve alanlar, akış şeması geliştirme, kütle ve malzeme balansı, bond bilyalı iş indeksi, değirmen 
güç modelleri, kırıcı seçimi-boyutlandırılması ve flotasyon kütle balansı ile ilgili eğitimler 
gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı içerisinde eğitim sertifikalandırılmıştır.

Muhtelif Laboratuvar Cihazlarının Yerlileştirilmesi ve Modernizasyonu Çalışmaları

Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları sonucunda daha ergonomik ve kullanıcı odaklı bir yaklaşım ile piyasa 
değerlerine kıyasla en az % 30 daha uygun maliyet ile cihaz üretimlerinin gerçekleştirilmesi ve 
geçmiş dönemlerde kullanılan, günümüzde kullanılamaz hale gelen cihazlarda modernizasyon 
işlemlerinin yapılarak kullanıcıların hizmetine sunmak bu çalışmanın temel amacını 
oluşturmaktadır.
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Çalışmayla; 6 farklı cihazdan 52 adet üretilmiş, 1 adet sarf malzemeden 4.000 adedi şekillendirilmiş 
ve 3 farklı cihazın 35 adedinde modernizasyon yapılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde aşağıdaki 
ürünler ile ilgili modernizasyonlar ve üretimler yapılmış olup, toplamda 13 adet cihazdan 87 adet 
üretim ve modernizasyon çalışmaları  yıl sonunda tamamlanmıştır.

Üretilen ve modernize edilen cihazlar

Doğal Taş Fabrika Atıklarından Mekanik ve Isıl Aktivasyon Yöntemi İle Kaplı Kalsit Üretimi 
Çalışmaları

Doğal taş atıklarının mikronize kalsite alternatif olarak kullanılmasının amaçlandığı çalışmada 
Antalya/Finike’de faaliyet gösteren ve ticari ismi Limra olan taşı işleyen firmadan temin edilen toz 
atıkların TS11653 “Kalsit Kağıt Sanayinde Kullanılan” standart ve piyasada satılan ticari ürünlerle 
olan benzerliğini ortaya koyabilmek için öğütme, lazerli tane iriliği tayini, spektrofotometrik 
beyazlık ve renk ölçümü tayini gibi testler yapılmıştır. Elde edilen verilerle benzerlikler ortaya 
konmuştur.

Attritör cihazı kullanılarak yapılmış öğütme işlemlerinin sonucunda ticari ürüne olan benzerlik 
ortaya konmuştur. Bu öğütme işlemleri ile numune üretimi gerçekleştirilmiş, testleri yapılarak  
projenin birincil ürünü olan mikronize kalsit üretimi sağlanmıştır.
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Attritör cihazı ile öğütülen numunelerde lazerli tane boyu dağılım tayini

2.6.2.	MAT	(MADEN	ANALİZLERİ	VE	TEKNOLOJİSİ)		ETÜT	ÇALIŞMALARI

MAT (Maden Analizleri ve Teknolojisi) Ön Etütleri

Kurumumuzda yürütülen Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri, öneri aşamalarında bir ön 
çalışma gerektirmektedir. Önerilmesi düşünülen çalışmalarda, zaman ve maliyet kayıplarının 
önüne geçilmesi, çalışmanın gerekliliğinin irdelenmesi, ekonomikliğinin ve uygulanabilirliğinin 
incelenmesi, bilimsel ve teknolojik nitelik taşıyıp taşımadığı ile Kurumumuz çalışma prensipleri ve 
çalışma anlayışına uygunluğunun belirlenmesi ön araştırmalarla mümkün olabilmektedir.

Kurumun Yatırım ve İş Programlarına başvuruları yetişmeyen ve yıl içerisinde oluşturulacak olan 
çalışmaların başlanması ile ilgili alt yapıyı sağlamaktadır. 
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YÖNETİM	VE	DESTEK	PROGRAMI

Teftiş İşlemleri

2020 yılı teftiş programı kapsamında 14 Daire Başkanlığı, 12 Bölge Müdürlüğü, MTA Gençlik ve Spor 
Kulübü Derneği ve Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü’nün teftişi öngörülmüştür. Yıl 
içinde 12 Bölge Müdürlüğü ve Spor Kulübü Derneği’nin teftişleri ile MTA Sudan Company Ltd., 
MTA Uluslararası Madencilik AŞ ve MTA Tashkent Mining Ltd.’nin denetimleri tamamlanmış olup, 
diğer merkez birimlerinin teftişi devam etmektedir.

Ayrıca, 2019 yılı teftiş programında olup, teftişi 2020 yılına sarkan 12 Daire Başkanlığı ve Şehit 
Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü’nün teftişi tamamlanmıştır. 

Öte yandan 2019 yılından 1 adet soruşturma devretmiş, 2020 yılında çeşitli konulara ilişkin 3 adet 
inceleme ve 14 adet soruşturma açılmıştır. Toplam 18 adet dosyanın 17’si tamamlanmış olup, diğer 
1 dosyayla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Hukuk İşlemleri

2020 yılı içerisinde toplam 88 adet dava açılmıştır. Bu davalardan toplam 76 adedi Kurumumuza 
karşı açılmış olup; Kurumumuz tarafından açılan dava sayısı ise toplam 12 adettir. Bu davalardan 
28 tanesi idari dava olup; 60 tanesi ise adli davadır.

2020 yılı içerisinde Kurum lehine sonuçlanan dava sayısı toplam 35 adet olup; Kurumumuz 
aleyhine sonuçlanan dava sayısı toplam 18 adettir.

İç Denetim 

Denetim Faaliyeti: 2020 yılında dokuz denetim faaliyeti tamamlanmıştır.  Fizibilite Etütleri Dairesi 
Başkanlığı Denetimi, 2020 yılı programı kapsamında yürütülen Danışmanlıklar ile Kurumumuzda 
yürütülen Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001), 
Enerji Yönetim Sistemi (ISO 50001) ve Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) çalışmaları ile Kurum 
görev tanımlarının yeniden hazırlanması çalışmalarına verilen destekler sebebiyle yapılamamıştır.

Danışmanlık	 Faaliyetleri:	 Talep edilen hizmetler kapsamında planlı danışmanlık faaliyetlerini 
kapsamaktadır. 2020 yılında Program dahilinde 3 adet danışmanlık faaliyeti yürütülmüştür. 
Danışmanlık faaliyetleri tablo 17’de verilmektedir.

Tablo 17. Yürütülen Danışmanlık Faaliyetleri

Program İçi / 
Program Dışı Rapor Tarih ve Sayısı Danışmanlık Faaliyetinin 

İçeriği Birim

Program İçi 30.09.2020- 2020/4 Devlet Arşivleri Yönetmeliği 
ve Arşivnet Uygulamaları

İdari ve Mali İşler Dairesi 
Başkanlığı

Program İçi 01.12.2020-2020/8

Sunulan Hizmetlerde 
İşlemlerin Basitleştirilmesi 
Suretiyle Etkinliğin 
Artırılması

Strateji Geliştirme Dairesi 
Başkanlığı

Program İçi 28.12.2020-2020/13

İç Denetim Evreninin, Ön 
Çalışma ve Saha Testlerinin, 
Risk ve Kontrollerin Gözden 
Geçirilmesi ve Denetim 
Stratejisinin Oluşturulması

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Diğer	 Faaliyetler: 2020 yılında yapılan denetim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda 9 adet 
Denetim Raporu ve 3 adet Danışmanlık Raporu düzenlenmiştir. 
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Strateji Geliştirme

Kurumumuz Stratejik Planı kapsamında; Yatırım Programının hazırlanması ve bu çerçevede İş 
Programı, Performans Programlarının hazırlanarak yürürlüğe konulması ve takibi başta olmak 
üzere bunlara yönelik izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Üst politika belgeleri 
kapsamında yer alan göstergelerdeki sorumluluklarımız ilgili kurumlara raporlanmış, yıl sonunda 
Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

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 732 adet başvuru değerlendirilerek, 
ilgili birimler tarafından cevaplandırılması sağlanmıştır. Diğer taraftan 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı 
Kanunu kapsamında Kurumumuza e-bilgi yoluyla yapılan 466 adet başvuru sonuçlandırılmıştır. 
Tüm bu veriler, Bakanlığımıza aylık ve yıllık rapor halinde gönderilmiştir. 

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 60 ıncı  maddesi, Strateji Geliştirme 
Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları ile İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar 
hükmünce Kurumumuz İç Kontrol Sisteminin Kurulması çalışmalarını koordine etmek ve İç 
Kontrol Sistemi standartlarının uygulanması ile geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında; 
Genel Müdürlüğümüz 2020-2021 yıllarını kapsayan İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 
hazırlanmıştır. 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın 10 uncu maddesi kapsamında  ödeme emri 
belgeleri ve ekleri incelenmiştir.  Ayrıca mezkur usul ve esaslar kapsamında 23 adet taahhüt evrakı 
ve sözleşme tasarıları ve protokol taslaklarına görüş verilmiş ve Harcama Belgeleri Yönetmeliği 
kapsamında evrak kontrolleri sağlanmıştır. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği kapsamında 
2020 yılı içinde Kurumumuz Merkez ve Bölge Muhasebe Birimleri tarafından toplam 81.826 adet 
muhasebe işlemi gerçekleştirilmiştir.

Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları kapsamında, Harcama Birimlerine mali 
mevzuatta meydana gelen değişikliklerin bildirilmesi, mali mevzuatın uygulanmasına ilişkin 
gerekli bilgilerin sağlaması, tereddüt hasıl olan konular hakkında görüş verilmesi, malî konulardaki 
düzenleme ve kararların uygulanması konusunda gerektiğinde ilgili idarelerin de görüşünün 
alınması suretiyle uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Kurumsal otomasyon sistemleri ile gerekli takipler yapılarak; yatırım programı, bütçe/ nakit 
hareketleri izlenmiş ve süreç iyileştirme çalışmaları yapılmıştır.

Yönetim Encümeni

2020 yılı içerisinde yapılan 34 adet toplantı için kayıt, gündem belirleme ve bu gündemlerin 
oturumlarda yer alacak ilgili Birimlere çoğaltılarak dağıtımı işlemleri yapılmıştır. Bu toplantılarda 
karar altına alınan 82 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 yapılmıştır.
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Redaksiyon İşlemleri

Redaksiyon Kurulu Başkanlığı 2020 yılı içerisinde toplam 28 adet toplantı yaparak, gündemdeki 
konuları değerlendirmiş ve karara bağlamıştır. MTA Dergisi 161, 162 ve 163. sayıları hem türkçe hem 
de ingilizce olarak basılmıştır. MTA Doğal Kaynaklar ve Ekonomi Bülteninin 2020/28, 2020/29 
ve 2020/30 sayıları basılmıştır. Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 
“Türkiye Sölestin Envanteri”nin basımı tamamlanmıştır. Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı 
tarafından hazırlanan “Türkiye Krom Envanteri-3. Cilt” in basım işlemleri tamamlanmıştır.

“Sedimentology and Stratigraphy” adlı kitabın türkçe tercümesini yaparak Genel Müdürlüğümüz 
tarafından yayımlanması talep edilmiştir. Söz konusu kitabın yayınevi ile basım izni konusunda 
gerekli yazışmalar yapılmış ve hakem süreci tamamlanan eserin düzeltmeleri yapılmak üzere 
yazarına iletilmiştir. “Kömür, Kömür Petrografisi ve Kok Üretiminde Kullanımı” adlı eserin 
hakem süreci tamamlanmış olup, hakem öneri ve düzeltmelerini yerine getirmek üzere yazarına 
iletilmiştir.

1/100.000 ölçekli Denizli-M 22, Uşak-L 23, Uşak K-21, Bursa G-22, Bursa G-23, Uşak L-22, Ankara 
J-27, Sivas İ-36, İzmir K-20, Balıkesir İ-20, Malatya L-39, Van L-49, Antakya O-37, Aydın N-18, 
Aydın N-19 haritalarnıın hakem süreci tamamlanmış olup, hakem görüş ve önerilerini yerine 
getirmek üzere ilgili birime iletilmiştir. Denizli M-21 ve Adana N-35 paftalarının ise hakem süreci 
başlamıştır. 

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.

Araç satışı ve hurdaya ayırma işlemleri sonrasında araç sayımız 128 iken, Jeofizik Kuyu Ölçüm 
Sistemi kapsamında Kurumumuz araç parkına dahil edilen 1 adet üzerine vinç monteli jeofizik 
kuyu log aracı ile birlikte araç sayımız 129 olmuştur.

Genel Müdürlüğümüz Eski Tüketim Kooperatifi Binasının Güçlendirilmesi ve Çatı Tadilatının 
Yapım işi tamamlanmıştır. Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı Altın Pilot Tesisi 
Binasının Çatı Tadilatının Yapım işi tamamlanmıştır. Cevher Pilot Binası Bakım Onarım İnşaatı 
Yapım işi tamamlanmıştır. MTA Uzaktan Algılama Merkezi PVC Doğrama, Çatı Tadilatı ve Cephe 
Isı Yalıtımı Yapım işi tamamlanmıştır. MTA Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası İnşaatı 
Yapım işi devam etmektedir. Cevher Zenginleştirme Binası Topraklama ve Ana Pano Yapımı ile 
Trafo2-Trafo4 Arası OG Hattının Yenilenmesi Yapım işi devam etmektedir.

İkmal Hizmetleri

Harcama Birimlerinin mal ve hizmet alımları ile satış ve kiraya verme gibi iş ve işlemler, ilgili 
mevzuat hükümleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir. 2020 yılı içerisinde Daire Başkanlıkları 
ve diğer birimlerden 481 Adet Harcama Talep Formu gelmiştir. Bu işlemlere ilişkin bilgiler tablo 
18 ve tablo 19’ da verilmektedir.
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Tablo 18. 2020 Yılı İçerisinde İhaleli Alımlar İçin Açılan Dosyaların Alım Usulüne Göre Dağılımı

Alım	Usulü Dosya	Sayısı

4734 KİK 19.Maddesi (Açık İhale) 3

4734 KİK 21. Maddesi (Pazarlık Usulü) 4

4734 KİK 3/f-15. Maddesi (Açık İhale) 19

4734 KİK 3/f -16/ Maddesi (Açık İhale) 14

2886 Sayılı Kanun (Jeotermal-Satış) 26

Toplam 66

Tablo 19. Doğrudan Alımlar Usulü İle 2020 Yılında Yapılan Alımların Fatura Dağılımı

Kapsamı	ve	Alım	Şekli Alımı	Yapılmış	Fatura	
Adedi

4734 KİK 22/d 259

4734 KİK 3f-17/c 101

4734 KİK 3-e 14

4734 KİK 3f-17/a 20

4734 KİK 3f-17/f 1

4734 KİK 3-o 30

4734 KİK 3f-17/d 2

4734 KİK 3f-17/b 1

4734 KİK 3f-17/g 3

4734 KİK 3f-17/ç 31

TOPLAM 462

Kurumumuz envanterinde bulunan sondaj makineleri, iş makineleri ve araçların motor revizyonu 
ve genel bakımları atölyelerimizde yapılmaktadır. 2020 yılı içerisinde Genel Müdürlük harcama 
biriminden 726 adet muhtelif tamir-bakım ve imalat işi gelmiş olup, 2019 yılından devir olan 
31 adet iş dileği ile toplam 757 adet iş dileği üzerinde çalışılmıştır. Bunlardan 738 adet iş dileği 
sonuçlandırılmıştır. Geri kalan 19 adet iş üzerinde çalışmalar devam etmektedir. 

Ayrıca araç ve makinelerin mahallinde bakımlarını yapmak üzere 45 adet görev emri düzenlenerek 
toplam 289 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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II. PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1.Alt	Program	Hedef	ve	Göstergeleriyle	İlgili	Gerçekleşme	Sonuçları	ve	
Değerlendirmeler
Kurumumuza ait alt program hedef ve göstergelerin gerçekleşme sonuçları ve değerlendirmeleri  tablo 20, 
tablo 21 ve tablo 22’ de verilmektedir.

Tablo 20.Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (Maden Arama, Araştırma ve Sondaj)
Yıl: 2020

Programın Adı: TABİİ KAYNAKLAR

Alt Programın Adı: MADEN ARAMA, ARAŞTIRMA VE SONDAJ 

Alt Program Hedefi: 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

Sıra Gösterge Adı Birimi

Son Gerçekleşme Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini

Gerçekleşme

Yılı Değeri 1. Üç 
Aylık

2. Üç 
Aylık

3. Üç 
Aylık

4. Üç 
Aylık

Yılsonu 
Değeri

Gerç. 
Oranı

Gerç. 
Durumu

1

Yurt dışında ham 
madde aramalarına 
yönelik oluşturulan 
proje sayısı

Adet 2019 3 2 3 3 0 0 0 3 150  Aşıldı

2

Maden ve enerji 
hammadde arama 
sonuçlarına göre 
hazırlanan rapor 
sayısı

Adet 2019 92 10 15 5 1 6 3 15 150 Aşıldı 

3

Maden ve enerji 
hammadde 
aramalarına yönelik 
yapılan detay etüt 
miktarı

km2 2019 33.663 31.000 31.000 867 2.808 15.802 14.524 34.001 110 Aşıldı 

4

Maden ve enerji 
hammadde 
aramalarına yönelik 
yapılan sondaj miktarı

m 2019 1.003.632 500.000 850.000 149.383 215.191 305.857 251.449 921.880 184 Aşıldı 

Değerlendirme

Alt programımız kapsamında; Ülkemizin ihtiyacı olan hammadde tedarik güvenliği ve çeşitliliğini sağlamak amacıyla yurt dışında maden arama 
faaliyetleri planlanmış, bu kapsamda öncelikle Afrika Ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler hedef olarak seçilmiştir. Bu hedefe yönelik olarak 2020 yılı 
Aralık ayı sonu itibariyle; Nijer Cumhuriyeti’nde 3 proje oluşturulmuştur. Kurumumuza ait ruhsatlı sahalar için buluculuğa esas 15 adet kaynak 
tahmin raporu hazırlanmıştır. Maden ve enerji hammadde potansiyelinin ortaya çıkarılması amacıyla 34.001 km² detay etüt, 921.880 m sondaj 
çalışması yapılmıştır.
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Tablo 21. Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme Formu (Yer Bilimleri Araştırmaları)
Yıl: 2020

Programın	Adı: TABİİ	KAYNAKLAR

Alt	Programın	Adı: YER	BİLİMLERİ	ARAŞTIRMALARI

Alt	Program	Hedefi: Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda karada ve denizlerde yer bilimleri alanında bilgi üretilerek yer kabuğunun anlaşılması ve verimli kullanıl-
masının sağlanması, teknolojik çalışmalar yapılması, analiz ve test hizmetleri geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi ve hızlandırılması ile doğa tarihinin 
araştırılarak tanıtımının sağlanması ve jeolojik mirasın korunmasına katkıda bulunulması

Sıra Gösterge Adı Birimi

Son Gerçekleşme Hedeflenen 
Gösterge 

Değeri

Yılsonu 
Gerçekleşme 

Tahmini

 Gerçekleşme

Yılı Değeri 1. Üç 
Aylık

2. Üç 
Aylık

3. Üç 
Aylık

4. Üç 
Aylık

Yılsonu 
Değeri

Gerç. 
Oranı

Gerç. 
Durumu

1 Analiz-test yapılan 
numune sayısı adet 2019 611.495 450.000 450.000 157.318 95.017 177.211 156.365 585.911 130 Aşıldı 

2 Analizler için referans 
malzeme üretim 
miktarı

adet 2019 1 1 1 1 0 1 0 2 200 Aşıldı 

3 Çeşitli ölçeklerde 
hazırlanan harita 
sayısı

adet 2019 20 35 35 6 15 7 7 35 100 Ulaşıldı

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

km2 2019 2.822 3.500 2.000 581 541 703 1.192 3.017 86 Kısmen 
Ulaşıldı

5 Havadan yapılan 
jeofizik araştırma 
miktarı

km 2019 411.750 400.000 350.000 49.125 100.905 177.761 119.385 447.176 112  Aşıldı

6 İleri teknoloji 
elementlerin 
kazanımına yönelik 
teknolojik çalışma 
sayısı

adet 2019 1 1 1 1 1 0 0 2 200 Aşıldı

7 Jeofizik kuyu LOG 
ölçüm miktarı m 2019 1.235.021 1.281.000 1.281.000 207.368 296.136 334.909 272.739 1.111.152 87 Kısmen 

Ulaşıldı

8 Karada yapılan jeofizik 
araştırma miktarı km 2019 414 285 170 3 17 103 76 199 70 Ulaşılamadı

9 Maden yataklarının 
artık/atıklarının 
değerlendirilmesine 
yönelik teknolojik 
çalışma sayısı

adet 2019 4 3 3 3 0 0 0 3 100 Ulaşıldı

10 TÜVEK'e teslim 
edilen karotların 
arşivlenerek 
madencilik 
sektörünün hizmetine 
sunulma oranı

% 2019 25 45 45 30,01 5,01 4,99 4,99 45 100 Ulaşıldı 

11 Uzaktan algılama 
analizi yapılan alan km2 2019 671.000 415.000 429.000 133.150 165.650 61.075 168.900 528.775 127 Aşıldı 

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

adet 2019 12 7 7 1 0 2 1 8 114 Aşıldı

13 Yerkabuğunun 
yapısını, jeolojik 
oluşumları ve olayları 
açıklamaya yönelik 
havza ve kuşak 
bazında jeolojik etüt 
alanı

km2 2019 183.050 174.000 174.000 3.100 14.800 84.500 73.300 175.700 101 Aşıldı 

Değerlendirme Alt program kapsamında; Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) üzerinden akredite edilmiş laboratuvarlarımız tarafından TUBİTAK, üniversiteler 
ve özel firmalarla iş birliği içerisinde analiz/test yapılan numune sayısı 585.911 adettir. Analiz/test/kalibrasyon hizmetleri için planlanan referans 
malzeme üretimi miktarı 2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 2 olarak gerçekleşmiştir. 
Jeofizik, jeoloji, maden arama, ölçme gibi yer bilimlerinin tüm alanlarında kullanılmasına olanak sunacak veri altyapısını geliştirmek hedefiyle havadan 
yapılan jeofizik çalışmalarımız 2020 yılı Aralık ayı sonu itibari ile 447.176 km veri uçuşu gerçekleştirilmiştir.
Maden, endüstriyel hammaddeler, radyoaktif hammadde, kömür ve jeotermal enerji, su yatakları ve jeolojik yapıların araştırılması, mühendislik prob-
lemlerinin çözümleri ve arkeojeofizik araştırmalarına jeofizik desteği sağlanması amacıyla Aralık ayı sonu itibari ile 199 km karada jeofizik araştırma, 
1.111.152 m jeofizik kuyu log ölçümü gerçekleştirilmiştir. 
Özel Sektör, Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından TÜVEKBS sistemine yüklenen verilerden karot seçme komisyonu tarafından TÜVEK’de arşivlen-
mek üzere karot talepleri devam etmekte olup, TÜVEK Arşiv Binasına karot numuneleri teslim edilmektedir.
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 yapılmakta olup, merkezimizde Türkiye genelini kapsayan ASTER ve LANDSAT uydu verilerinden 
yararlanılmaktadır. Ayrıca radar verileri işlenerek heyelan ve deprem gibi doğal afetlere yönelik çalışmalar da yapılmaktadır. Bu kapsamda 528.775 
km² uzaktan algılama çalışması yapılmıştır.
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Tablo 22. Performans Göstergesi Sonuçları Formu
Program Alt	Program Alt	Program	Hedefi Performans Göstergesi Hedeflenen	

Gösterge	Değeri

Yılsonu	
Gerçekleşme	

Değeri

Gerçekleşme	
Durumu

TABİİ	KAYNAKLAR
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

Yurt dışında hammadde 
aramalarına yönelik oluşturulan 
proje sayısı

2 3 Aşıldı

Maden ve enerji hammadde arama 
sonuçlarına göre hazırlanan rapor 
sayısı

10 15 Aşıldı

Maden ve enerji hammadde 
aramalarına yönelik yapılan detay 
etüt miktarı

31.000 34.001 Aşıldı

Maden ve enerji hammadde
 aramalarına yönelik yapılan sondaj 
miktarı

500.000 921.880 Aşıldı

TABİİ	KAYNAKLAR 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 
ile doğa tarihinin 
araştırılarak 
tanıtımının 
sağlanması ve jeolojik 
mirasın korunmasına 
katkıda bulunulması

Analiz-test yapılan numune sayısı 450.000 585.911 Aşıldı

Analizler için referans malzeme 
üretim miktarı 1 2 Aşıldı

Çeşitli ölçeklerde hazırlanan 
harita sayısı 35 35 Ulaşıldı

Denizlerde yapılan üç boyutlu (3b) 
sismik etüt miktarı 3.500 3.017 Kısmen 

Ulaşıldı

Havadan yapılan jeofizik araştırma 
miktarı 400.000 447.176 Aşıldı

İleri teknoloji elementlerin 
kazanımına yönelik teknolojik 
çalışma sayısı

1 2 Aşıldı

Jeofizik kuyu LOG ölçüm miktarı 1.281.000 1.111.152 Kısmen 
Ulaşıldı

Karada yapılan jeofizik araştırma 
miktarı 285 199 Ulaşılamadı

Maden yataklarının 
artık/atıklarının 
değerlendirilmesine yönelik 
teknolojik çalışma sayısı

3 3 Ulaşıldı

TÜVEK'e teslim edilen karotların 
arşivlenerek madencilik 
sektörünün hizmetine sunulma 
oranı

45 45 Ulaşıldı

Uzaktan algılama analizi yapılan 
alan 415.000 528.775 Aşıldı

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

7 8 Aşıldı

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

174.000 175.700 Aşıldı
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2.Performans	Denetim	Sonuçları
İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından hazırlanan, 2020 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.
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III.	 STRATEJİK	PLANIN	DEĞERLENDİRİLMESİ

Stratejik Planımızın 2020 yılına ait performans göstergelerinin değerlendirme sonuçları 
incelendiğinde, 14 adet hedef kartından 9 adet hedef kartında istenilen düzeye ulaşıldığı, 5 adet 
hedef kartında ise planlanan hedefin altında kalındığı tespit edilmiştir (Tablo 23).
Göstergelerin belirlenen hedeflerin altında kalma sebeplerinin öngörülmeyen risklerden 
kaynaklanması nedeniyle, mevcut stratejik planın önümüzdeki yıllar için hedeflenen 
göstergelerinde ve değerlerinde herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek olmadığı kanaatine 
varılmıştır.

Tablo 23. Stratejik Plan Değerlendirme Tablosu

A1	 YER	BİLİMLERİ	ALANINDA	KARADAN,	HAVADAN	VE	
DENİZLERDEN	VERİ	ÜRETİMİNİ	ARTIRMAK

H1.1 Yerkabuğunun yapısını ortaya çıkarmak için havza ve kuşak bazında 
araştırmalar gerçekleştirilecektir

H1.1	Performansı	 99,67

Hedefe	İlişkin	Sapmanın	Nedeni Olumsuz hava koşulları nedeniyle hendekte jeolojik etüt miktarında 
sapma meydana gelmiştir.

Hedefe	İlişkin	Alınacak	Önlemler	 Alınacak önlem bulunmamaktadır. 

Sorumlu	Birim	 Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.1.1: Yerkabuğunun 
yapısını, jeolojik 
oluşumları ve olayları 
açıklamaya yönelik havza 
ve kuşak bazında jeolojik 
etüt alanı (km2/yıl)

25 154.470 501.470 513.220 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır. 

Etkililik 

Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.  
Havza ve kuşak bazında gerçekleştirilen jeolojik etütlerle, yerkabuğunun yapısı ile 
jeolojik oluşumlar ve olaylar açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmalarla, ülkemizin 
maden ve enerji potansiyelini ortaya çıkarmak üzere yapılan diğer faaliyetlere 
destek sağlanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.
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Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.1.2: Jeolojik 
oluşumları ve olayları 
açıklamaya yönelik 
paleontolojik ve 
petrografik analizi 
yapılan örnek sayısı 
(adet /yıl)

25 10.996 30.000 36.764 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik 

Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Projelerin arazi ve sondaj çalışmalarından elde edilen örneklerin paleontolojik 
ve petrografik analizleri yapılarak raporları hazırlanmıştır. Bu analizlerle, sondaj 
faaliyetlerinde ve jeolojik oluşumlar ile olayların açıklanmasında, bölgenin 
stratigrafisinin ortaya çıkarılmasına katkı sağlanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.1.3:	Jeoloji, maden, 
enerji, doğal afet, çevre 
kirliliği vb. amaçlı 
uzaktan algılama analizi 
yapılan alan miktarı 
(km2/yıl)

25 370.261 1.148.611 1.570.036 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik 

İlgili mevzuatı çerçevesinde (ödenek ekleme) yılı programına; elde edilen önemli 
bulgular sonucunda ilave program yapılmıştır. Performans gösterge değerine 
ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Maden, endüstriyel hammadde 
aramaları için potansiyel olabilecek alanların belirlenmesine 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, jeomorfolojik oluşumlar, kıyı çizgisi 
değişimi ve çevre kirliliği çalışmaları konularında uzaktan algılama analizleri 
yapılarak projelere destek sağlanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik 

Uzaktan algılama çalışmalarında kullanılacak olan uydu görüntülerinin satın 
alınması sürecinde karşılaşılan sorunlar ile uydu verileri temininin yurt dışı 
kaynaklı olması sebebiyle meydana gelebilecek aksaklıklar sürdürülebilirliği 
etkileyebilecektir. 
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Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.1.4: Jeolojik kökenli 
doğal afet zararlarını 
azaltmaya yönelik 
yapılan çalışmalarda 
gerçekleştirilen 
hendekte jeolojik etüt 
miktarı (m²/yıl)

25 7.300 17.230 17.100 98,69

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır. 

Etkililik 

Performans gösterge değerine kısmen ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. Türkiye’nin deprem tehlikesinin ortaya konması amacıyla, diri faylar 
üzerinde detay paleosismolojik yüzey etüdü ve açılan hendeklerde stratigrafi-
yapısal unsurlar dikkate alınarak deprem tarihlendirilmesi yapılmıştır. Bu 
kapsamda, ülkenin jeolojik kökenli doğal afetlerden en az düzeyde etkilenmesine 
yönelik yapılan çalışmalara destek sağlanmaktadır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

A1	 YER	BİLİMLERİ	ALANINDA	KARADAN,	HAVADAN	VE	
DENİZLERDEN	VERİ	ÜRETİMİNİ	ARTIRMAK

H1.2 Yer bilimleri alanında altyapı çalışmalarının nitelik ve niceliği 
artırılacaktır

H1.2	Performansı	 96,68

Hedefe	İlişkin	Sapmanın	Nedeni	
Akdenizde stratejik önemi haiz bölgelerde çalışılması ve ulusal 
politikalar çerçevesinde hareket edilmesi operasyon sürecini 
etkilemiştir.

Hedefe	İlişkin	Alınacak	Önlemler	 Alınacak önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu	Birim	 Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.2.1: Yer bilimlerine 
yönelik yeni gelişmelerin 
ve ileri teknolojilerin 
değerlendirildiği bilimsel 
etkinlik(sempozyum, 
çalıştay vb.)sayısı
 (adet/yıl)

15 4 20 24 100
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Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik 

Bilimsel etkinlikler düzenlenirken, yeni gelişmelerin-teknolojilerin takip edilmesi 
ve sisteme uygun güncel konuların seçilmesi sürdürülebilirliği sağlayacaktır. 
Ayrıca pandemi sürecinden kaynaklanan kısıtlamalardan ötürü online etkinlik 
düzenlenebilecek altyapının hazırlanması da hedefin sürdürülebilirliği açısından 
önemlidir.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.2.2:Arama ve 
araştırma çalışmalarına 
yönelik olarak yapılan 
derin sondaj sayısı (1.000 
m ve üzeri) (adet/yıl)

25 25 49 52 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır. 

Etkililik 
İlgili mevzuatı çerçevesinde (ödenek ekleme) yılı programına; elde edilen önemli 
bulgular sonucunda ilave program yapılmıştır. Performans gösterge değerine 
ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.2.3:	Türkiye 
Metalojeni Haritasının 
güncellenmesi (oran/yıl)

20 0 50 50 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.
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Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.2.4: Havadan yapılan 
jeofizik araştırma miktarı 
(km/yıl)

20 270.522 1.100.000 1.129.448 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	

Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. 
Performans gösterge değerlerinde artış yapma ihtiyacı doğmuştur.

Etkililik 
Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Yer 
bilimleri alanında karadan, havadan ve denizlerden veri üretimini artırılmıştır ve 
yer bilimleri alanında altyapı çalışmalarının nitelik ve niceliği artırılmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerinde artış yapıldığından ek maliyetler ortaya 
çıkmıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik yapılmıştır.

Sürdürülebilirlik Teknik arıza ve bakım-onarım çalışmalarının uzaması ve sürdürülebilirliği 
etkileyebilecektir.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.2.5: Denizlerde 
yapılan 3B sismik etüt 
miktarı (km²/yıl)

20 197 7.197 6.036 83,41

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Akdenizde stratejik öneme haiz bölgelerde çalışılması ve ulusal politikalar 
çerçevesinde hareket edilmesi operasyon sürecini etkilemiştir.

Etkililik Performans gösterge değerine kısmen ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Teknik arıza ve bakım-onarım çalışmalarının uzaması ve sürdürülebilirliği 
etkileyebilecektir.

A1	 YER	BİLİMLERİ	ALANINDA	KARADAN,	HAVADAN	VE	
DENİZLERDEN	VERİ	ÜRETİMİNİ	ARTIRMAK

H1.3 Yer bilimleri alanında hizmete sunulan çalışmaların sayısı 
artırılacaktır

H1.3	Performansı	 97,50

Hedefe	İlişkin	Sapmanın	Nedeni Jeoloji haritalarının hazırlama sürecinin uzun sürmesi nedeniyle 
sapma meydana gelmiştir.

Hedefe	İlişkin	Alınacak	Önlemler	 Alınacak önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu	Birim	 Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
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Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.3.1:	Hazırlanan / 
güncellenen proje rapor 
sayısı (adet/yıl)

20 80 240 273 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik 
Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Hazırlanan raporlar Kurumumuz e-ticaret ve e-devlet portalından sektörün 
hizmetine sunulmaktadır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.3.2:Uluslararası 
standartlarda Sayısal 
Türkiye Yer Bilimleri 
Veri Portalı’na aktarılan 
veri tabanı sayısı (adet/
yıl)

20 50 64 69 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik 

Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Uluslararası standartlarda hazırlanan ve üretilen yerbilim verileri sayısal ortamda 
Türkiye Yer Bilimleri Veri Portalı’na aktarılarak bütünlüğün sağlanması ve yer 
bilimleri alanında karadan, havadan ve denizlerden veri üretimini artırmak 
amaçlanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.3.3:	Basıma 
hazırlanan jeolojik harita 
sayısı (adet/yıl)

20 34 74 69 87,50
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Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik 

Performans gösterge değerine kısmen ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. Ülkemizde yapılan mühendislik, maden arama, deprem, eğitim vb 
çalışma alanlarında jeolojik veri ihtiyacının karşılanarak ülke ekonomisine katkıda 
bulunulmaktadır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.3.4:	Basıma 
hazırlanan jeofizik harita 
sayısı (adet/yıl)

20 5 25 25 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik 
Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Yer bilimleri alanında karadan, havadan ve denizlerden veri üretimini artırmaya 
yönelik jeofizik haritaları basıma hazırlanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.3.5:	Tahkiki 
yapılan Türkiye genel 
jeokimya haritası oranı 
(1/500.000 ölçekli) 
(oran/yıl)

20 0 60 65 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik 
Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.
Türkiye'nin tamamında gerçekleştirilen jeokimya araştırmalarının yer aldığı Genel 
Jeokimya Haritasının tamamlanması amaçlanmaktadır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.
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A1	 YER	BİLİMLERİ	ALANINDA	KARADAN,	HAVADAN	VE	
DENİZLERDEN	VERİ	ÜRETİMİNİ	ARTIRMAK

H1.4 Yer bilimleri ve madencilik sektörüne yönelik veri paylaşımının ve 
toplumsal farkındalığın artırılması sağlanacaktır

H1.4	Performansı	 100

Hedefe	İlişkin	Sapmanın	Nedeni Hedefe ulaşılmıştır.

Hedefe	İlişkin	Alınacak	Önlemler	 Alınacak önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu	Birim	 Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.4.1: Yer bilimleri ve 
madencilik sektörüne 
yönelik hazırlanan yayın 
sayısı (adet/yıl)

25 9 30 30 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi
	(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.4.2:Ulusal CBS
platformuna aktarılan 
veri bilgisi oranı (oran/
yıl)

20 0 50 50 100

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerlerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır. 
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Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.4.3:Müze ve Enerji 
Parkının tanıtımına 
ilişkin basılı ve görsel 
tanıtım materyali 
hazırlanması (adet / yıl)

15 14 45 45 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.4.4: Yer bilimleri ve 
madencilik sektörünün 
gelişimine katkıda 
bulunmak için verilen 
eğitim sayısı (adet/yıl)

20 0 6 6 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG1.4.5: Kurumsal 
tanıtıma yönelik yapılan 
faaliyet sayısı (adet/yıl)

20 0 2 2 100



 150 I Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü I www.mta.gov.tr

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

A2
MİLLİ	ENERJİ	VE	MADEN	POLİTİKAMIZ	KAPSAMINDA,	HAMMADDE	ARZ	
GÜVENLİĞİNİ	SAĞLAMAK	İÇİN	YURT	İÇİ	VE	YURT	DIŞINDA	ARAMA-
ARAŞTIRMA	ÇALIŞMALARINI	ARTIRMAK

H2.1 Ülkemizin maden ve enerji hammaddeleri potansiyeli ortaya konulacaktır

H2.1	Performansı	 100

Hedefe	İlişkin	
Sapmanın	Nedeni Hedefe ulaşılmıştır.

Hedefe	İlişkin	Alınacak	
Önlemler Alınacak önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu	Birim	 Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi
	(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG2.1.1: Maden ve enerji 
hammadde aramalarına 
yönelik yapılan detay 
etüt (km²/yıl)

30 35.627 86.627 103.291 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve Performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olamamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans göstergesi değerlerine ulaşılırken öngörülmeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG2.1.2:Maden ve enerji 
hammadde aramalarına 
yönelik yapılan sondaj 
miktarı (m/yıl)

40 1.542.349 2.542.349 3.467.861 100
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Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	

Yıl içerisinde yürütülen projelerde gerçekleştirilen etüt ve sondaj çalışmaları 
sonucunda elde edilen verilere bağlı olarak ilave sondaj yapılmasına ihtiyaç 
duyulmuştur. 2019 yılındaki ekonomik dalgalanmanın etkisi devam etmiştir. Yeni 
tip koronavirüs salgını sebebiyle iş gerçekleşmeleri yavaşlamıştır. İş bitim süreleri 
uzamıştır. Oluşan ekonomik ve sağlık problemlerin tamamı aşılmıştır.

Etkililik 
İlgili mevzuatı çerçevesinde (ödenek ekleme) yılı programına; elde edilen önemli 
bulgular sonucunda ilave program yapılmıştır. Performans gösterge değerine 
ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik 

Sahalarla ilgili zorunlu izinlerin alınma süreçlerinin uzaması, madenciliğe karşı 
halkta tepki oluşması ve bunun giderek yayılması, sektördeki sondaj firmalarının 
mali güçlerinin giderek zayıflaması riskler arasındadır. Kamu kurumları izin 
süreçlerini hızlı bir şekilde tamamlamalı, madenciliğin ülke ekonomisindeki 
öneminin yanı sıra sondaj faaliyetlerinin çevreye etkisinin küçüklüğü ve çalışma 
sonrası maden sahalarında yapılacak rehabilitasyon çalışmaları halka anlatılmalıdır. 

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi
	(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG2.1.3:Maden ve enerji 
hammadde aramalarına 
yönelik kaynak raporu 
sayısı (adet/yıl)

30 13 58 120 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Maden Kanununda yapılan değişiklik nedeniyle çalışmalar hızlandırılmıştır. 
Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.
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A2
MİLLİ	ENERJİ	VE	MADEN	POLİTİKAMIZ	KAPSAMINDA,	HAMMADDE	ARZ	
GÜVENLİĞİNİ	SAĞLAMAK	İÇİN	YURT	İÇİ	VE	YURT	DIŞINDA	ARAMA-
ARAŞTIRMA	ÇALIŞMALARINI	ARTIRMAK

H2.2 Maden ve enerji hammadde aramalarında jeofizik etüt miktarı artırılacaktır

H2.2	Performansı	 96,10

Hedefe	İlişkin	
Sapmanın	Nedeni	

Plan dönemi sonrası yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar neticesinde 
program revize edilmiştir.

Hedefe	İlişkin	Alınacak	
Önlemler Alınacak önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu	Birim	 Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG2.2.1: Yapılan 
jeofizik elektrik, 
elektromanyetik, 
manyetik, gravite 
ve radyometrik 
spektrometre ölçüm 
miktarı (nokta/yıl)

25 51.421 111.796 134.515 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG2.2.2:Yapılan IP, 
jeoradar, SP ve CSAMT 
ölçüm miktarı (km/yıl)

25 549 994 1.162,40 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.
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Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG2.2.3:Yapılan sismik 
etüt miktarı (atış/yıl) 25 11.078 28.578 27.443 93,51

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	
Planın başlangıç döneminden itibaren Kurumumuz yatırım projeleri ve ücretli 
işler kapsamında program revize edilmiştir. Performans gösterge değerlerinin 
düşülmesi ihtiyacı doğmuştur.

Etkililik 
Performans gösterge değerine kısmen ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır. Plan dönemi sonrası yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar 
neticesinde program revize edilmiştir.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi
	(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG2.2.4:Yapılan jeofizik 
kuyu log ölçüm miktarı 
(m/yıl)

25 2.130.097 4.711.097 4.476.270 90,90

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren Kurumumuz yatırım projeleri ve ücretli işler 
kapsamında program revize edilmiştir. Performans gösterge değerinin düşürülme 
ihtiyacı doğmuştur.

Etkililik Performans gösterge değerine kısmen ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

A2
MİLLİ	ENERJİ	VE	MADEN	POLİTİKAMIZ	KAPSAMINDA,	
HAMMADDE	ARZ	GÜVENLİĞİNİ	SAĞLAMAK	İÇİN	YURT	İÇİ	VE	YURT	
DIŞINDA	ARAMA-ARAŞTIRMA	ÇALIŞMALARINI	ARTIRMAK

H2.3	 Yurt dışında maden ve enerji hammadde arama ve araştırmaları yapılacaktır

H2.3	Performansı	 100

Hedefe	İlişkin	
Sapmanın	Nedeni Hedefe ulaşılmıştır.

Hedefe	İlişkin	Alınacak	
Önlemler Alınacak önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu	Birim	 Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
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Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi
	(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG2.3.1:	Yurt dışında 
hammadde aramalarına 
yönelik oluşturulan proje 
sayısı (adet/yıl)

40 2 8 8 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik 

Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
2020 Nijer'de 3 adet ruhsat sahası için yapılan başvuru kabul edilmiştir. Yurt 
dışında maden ve enerji hammadde sahaları araştırılarak potansiyel alanlar 
ruhsatlandırılmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik 

Yurt dışında gerekli izinlerin alınamaması veya geç alınması ve güvenlik benzeri 
sorunlar riskler arasındadır. Ruhsat alanları ve yapılacak çalışmalar planlanırken 
eş zamanlı olarak izin sürecinin başlatılarak izin alınacak Kurum ve Kuruluşlarda 
sürecin takibinin yapılması ve ilgili Kurumlardan güncel durum raporlarının ve 
desteğin alınması, daha önce yurt dışında çalışmaları olan Kamu Kurumlarının 
tecrübelerinden faydalanılması,  alınabilecek tedbirler arasındadır. 

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG2.3.2:	Paydaşlarla 
uluslararası alanda 
yapılan ortak proje sayısı 
(adet/yıl)

30 0 2 2 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik 
İlgili ülkelerin durumlarının güncel olarak takip edilebilmesi için etkili bir izleme 
ve değerlendirme sistemi oluşturulması durumunda sürdürülebilirlik devam 
edebilecektir. 
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Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG2.3.3:Ülkemiz 
deniz yetki alanları 
dışında bir deniz 
araştırma projesinin 
hazırlık çalışmalarının 
tamamlanma oranı 
(oran/yıl)

30 0 50 50 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik 

Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Hedef kapsamında, IFREMER  (Fransa Deniz Araştırmaları Merkezi)  ile Genel 
Müdürlüğümüz arasında  2021 yılına kadar ülkemiz karasuları dışında, yabancı 
kurum ve kuruluşlarla ortak bilimsel ya da ticari maden, doğal kaynak arama 
ve araştırma projesi oluşturmak ve personel eğitimi, teknik ve bilimsel iş birliği 
konularında hazırlanan 5 yıl geçerlilik süresi olan  Mutabakat Zaptı (MoU) 
23.01.2020 tarihinde imzalanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik 
İlgili ülkelerin durumlarının güncel olarak takip edilebilmesi için etkili bir izleme 
ve değerlendirme sistemi oluşturulması durumunda sürdürülebilirlik devam 
edebilecektir.

A3 YER	BİLİMLERİ	KONUSUNDA	DÜNYADA	UYGULANAN	İLERİ	
TEKNOLOJİLERİ	TAKİP	ETMEK,	UYGULAMAK	VE	GELİŞTİRMEK

H3.1 Maden ve enerji kaynak güvenilirliğine yönelik çalışmalar 
yapılacaktır

H3.1	Performansı	 100

Hedefe	İlişkin	Sapmanın	Nedeni Hedefe ulaşılmıştır.

Hedefe	İlişkin	Alınacak	Önlemler	 Alınacak önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu	Birim	 Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
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Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu
	Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG3.1.1:	Uluslararası
standartlarda yapılan 
proje sayısı (adet/yıl)

20 15 36 49 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı 
olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Proje yürütülen sahalarda, planlanan sondaj çalışmaları sırasında alınması 
gereken izinler vardır. Bu izinlerin alınması sırasında sürenin uzaması süreci 
geciktirmektedir.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG3.1.2:Analizler için 
referans malzeme 
üretim miktarı (adet/yıl)

20 2 4 5 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı 
olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Performans göstergesinin devam ettirilmesi için gerekli olan yurtdışı karşılaştırma 
testlerine girilmesi gerekmektedir.
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Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG3.1.3:İleri teknoloji
elementlerinin 
aranmasına
yönelik proje sayısı
(adet/yıl)

20 2 3 3 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı 
olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Göstergelerin devam ettirilmesi için mevcut teknolojik gelişmelerin iyi tespit 
edilmesi ve bu gelişmelere göre ileri teknoloji element arama çalışmalarının 
revize edilmesi gerekmektedir.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG3.1.4:Yerli ve milli
jeofizik cihazları üretimi
(adet/yıl)

20 3 10 10 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı 
olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.
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Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG3.1.5:Yurt dışı
irtibat büroları ve
ofislerde oluşturulacak
numune hazırlama
laboratuvarlarından
gönderilecek 
numunelerin
analiz/testlerinin 
yapılma
oranı (oran/yıl)

20 0 100 100 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı 
olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Performans göstergelerinin devam ettirilmesinde mevcut teçhizat ve 
malzemelerin iyileştirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir.

A3 YER	BİLİMLERİ	KONUSUNDA	DÜNYADA	UYGULANAN	İLERİ	
TEKNOLOJİLERİ	TAKİP	ETMEK,	UYGULAMAK	VE	GELİŞTİRMEK

H3.2 Uluslararası standartlarda veri üretimi gerçekleştirilecektir

H3.2	Performansı	 100

Hedefe	İlişkin	Sapmanın	Nedeni Hedefe ulaşılmıştır.

Hedefe	İlişkin	Alınacak	Önlemler	 Alınacak önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu	Birim	 Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG3.2.1:	Uluslararası
standartlarda hazırlanan 
maden kaynak raporu
sayısı (adet/yıl)

20 0 6 6 100
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Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı 
olmamıştır. 

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG3.2.2:Uluslararası
standartlarda 2B/3B
sismik operasyon, veri 
işlem ve veri yorumlama
konularında yetiştirilen 
personel sayısı (kişi/yıl)

30 0 22 49 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı 
olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Uluslararası standartlarda 2B/3B sismik operasyon yürütme amacına uygun 
nitelikte ve sayıda yetiştirilen personelin özlük haklarının uluslararası 
standartlara göre yetersiz olması, kalifiye personelin istihdamında sürekliliğin 
sağlanması açısından başlıca risk olarak değerlendirilmektedir. Bu riskin 
ortadan kaldırılabilmesi için yetiştirilen kalifiye personelin özlük haklarının 
uluslararası standartlara yükseltilmesine yönelik yasal düzenlemelerin yapılması 
gerekmektedir.

Performans Göstergesi
Hedefe
Etkisi	(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG3.2.3:İşletilmesi
zor olan kömür
sahalarında kömürün
gazlaştırılabilirliğine
yönelik araştırma sayısı
(adet/yıl)

25 0 3 4 100
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Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı 
olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi
Hedefe
Etkisi	(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG3.2.4:İnsansız hava 
araçları ile özgün 
uzaktan algılama analizi 
yapılan alan miktarı 
(hektar/yıl)

25 0 3.000 3.000 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı 
olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 
Maden, endüstriyel hammadde aramaları için potansiyel olabilecek alanların 
belirlenmesine yönelik mineral dağılım ve alterasyon haritalarının yapılması, 
jeotermal alanların tespitine yönelik yüzey sıcaklık haritalarının yapılması 
konularında uzaktan algılama analizleri yapılarak projelere destek sağlanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Uçuş yapılacak mevsimde hava şartlarının uygun gelişmemesi ve İHA'nın 
yazılım hatası sebebiyle düşmesi risk olarak değerlendirilmektedir. Tedbir: İHA 
uçuşlarının uygun hava koşullarında yapılmasıdır. İHA ile UA çalışması yeni 
uygulanmaya başlanacağı için konu ile ilgili izinler ve bürokratik süreçler ile ilgili 
bilgi sahibi olmak ve sürekli gelişen teknolojik gelişmelerin yakından takip etmesi 
gerekmektedir. 

A4 ANALİZ	VE	ZENGİNLEŞTİRME	YÖNTEMLERİNİ	BELİRLEMEK,	
UYGULAMAK	VE	GELİŞTİRMEK

H4.1 Laboratuvar hizmet kalitesi artırılacak ve geliştirilecektir

H4.1	Performansı	 100

Hedefe	İlişkin	Sapmanın	Nedeni Hedefe ulaşılmıştır.

Hedefe	İlişkin	Alınacak	Önlemler	 Alınacak önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu	Birim	 Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı
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Performans Göstergesi
Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG4.1.1: Laboratuvarda
mevcut numunelerin
analiz/testlerinin 
yapılma oranı (oran/yıl)

50 71 76 90 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı 
olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG4.1.2:Dedeksiyon
limit değerleri düşürülen 
element sayısı (adet/yıl) 15 0 15 15 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı 
olmamıştır. 

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG4.1.3:TS EN ISO/IEC 
17025 Standardına göre
akredite olan analiz/
test/
kalibrasyon sayısı
(adet/yıl)

15 5 12 12 100
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Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı 
olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG4.1.4:TÜVEK’e
teslim edilen karotların
arşivlenmesi ve
madencilik sektörünün
hizmetine sunulması
(tamamlanma oranı %)

20 10 45 100 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı 
olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

A4 ANALİZ	VE	ZENGİNLEŞTİRME	YÖNTEMLERİNİ	BELİRLEMEK,	
UYGULAMAK	VE	GELİŞTİRMEK

H4.2 Madenlerin kazanımına yönelik teknolojik çalışmalar yapılacak, veri 
üretilecektir

H4.2	Performansı	 100

Hedefe	İlişkin	Sapmanın	Nedeni Hedefe ulaşılmıştır.

Hedefe	İlişkin	Alınacak	Önlemler	 Alınacak önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu	Birim	 Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı
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Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG4.2.1: Arama 
faaliyetleri sırasında 
tespit edilen 
maden yataklarının 
zenginleştirme 
çalışmalarının 
tamamlanma oranı 
(oran/ yıl)

25 45 55 58 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG4.2.2:İleri teknoloji 
elementlerinin 
kazanımına yönelik 
teknolojik çalışma sayısı 
(adet/yıl)

20 1 3 4 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır. 

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG4.2.3:Maden 
yataklarının/ artıklarının 
değerlendirilmesine 
yönelik teknolojik 
çalışma sayısı (adet/yıl)

25 6 12 13 100
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Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır. 

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.  

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG4.2.4:Maden arama 
ve işletme faaliyetleri 
kapsamında yapılacak 
jeoteknik etüt sayısı 
(adet/yıl)

15 0 4 6 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme
 Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG4.2.5:Çevreye 
duyarlı sürdürülebilir 
madencilik atık 
yönetimi altyapısının 
oluşturulması amacıyla 
yapılacak proje sayısı 
(adet/yıl)

15 3 7 7 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.
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A5 KURUMSAL	YAPIYI	GÜÇLENDİREREK	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ	
SAĞLAMAK	

H5.1 Personelin sürekli gelişimi sağlanacaktır

H5.1	Performansı	 97,63

Hedefe	İlişkin	Sapmanın	Nedeni Pandemi nedeniyle yüzyüze eğitimler gerçekleştirilememiştir.

Hedefe	İlişkin	Alınacak	Önlemler	 Alınacak önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu	Birim	 Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme
 Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG5.1.1: Kişisel gelişim ve 
motivasyon için yapılan 
etkinlik sayısı (adet/yıl)

25 2 8 10 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır. Covid-19 nedeniyle 
toplu etkinlikler yapılamamıştır. Bu riskin azaltılmasını teminen elektronik 
ortamda gerçekleştirilmiştir.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG5.1.2:Hizmet içi eğitim 
(mesleğe yönelik, teknik 
vb.) sayısı (adet/yıl)

25 104 283 266 90,50

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine kısmen ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar 
karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır. Covid-19 nedeniyle 
yüzyüze eğitimler gerçekleştirilememiştir. Bu riskin azaltılmasını teminen 
telekonferans ile eğitimler yapılmıştır.
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Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG5.1.3:Hizmet içi 
eğitime (mesleğe yönelik, 
teknik vb.) katılan 
personel sayısı (adet/yıl)

25 2.450 7.410 8.931 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik 
Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır. Covid-19 nedeniyle 
yüzyüze eğitimler gerçekleştirilememiştir. Bu riskin azaltılmasını teminen 
telekonferans ile eğitimler yapılmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG5.1.4:Çalışanların 
memnuniyetinin (fiziksel, 
teknolojik, sosyal, lojistik 
vb. konularda) artırılma 
oranı (oran/yıl)

25 65 67 84 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

A5 KURUMSAL	YAPIYI	GÜÇLENDİREREK	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ	
SAĞLAMAK	

H5.2 Uluslararası alanda çalışmalar yapılacaktır

H5.2	Performansı	 100

Hedefe	İlişkin	Sapmanın	Nedeni Hedefe ulaşılmıştır.

Hedefe	İlişkin	Alınacak	Önlemler	 Alınacak önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu	Birim	 Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
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Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG5.2.1:Yer bilimleri ve 
madencilik
alanında işbirliklerini 
güçlendirmek için 
düzenlenen etkinlik 
sayısı (adet/yıl)

30 5 11 13 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede Covid-19 Pandemisi 
nedeniyle değişiklikler meydana gelmiştir. Buna rağmen hedef ve performans 
göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG5.2.2:Uluslararası 
ortamda yapılan yayın/ 
bildiri sayısı (adet/yıl)

15 15 51 100 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede Covid-19 Pandemisi 
nedeniyle değişiklikler meydana gelmiştir. Buna rağmen hedef ve performans 
göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi
	(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG5.2.3:Yurt dışı 
çalışmaları kapsamında 
hazırlanan ve/veya 
güncellenen ülke raporu 
sayısı (adet/yıl)

25 18 28 28 100
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Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede Covid-19 Pandemisi 
nedeniyle değişiklikler meydana gelmiştir. Buna rağmen hedef ve performans 
göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. 

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG5.2.4:Uluslararası 
işbirliklerine yönelik 
hazırlanan anlaşmalar/
MoU ilişkin faaliyet 
sayısı (adet/yıl)

30 3 5 9 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede Covid-19 Pandemisi 
nedeniyle değişiklikler meydana gelmiştir. Buna rağmen hedef ve performans 
göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

A5 KURUMSAL	YAPIYI	GÜÇLENDİREREK	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ	
SAĞLAMAK	

H5.3 Kurumun bilgi teknolojileri altyapısı ve veri paylaşımı bilgi güvenliği 
sağlanacaktır

H5.3	Performansı	 100

Hedefe	İlişkin	Sapmanın	Nedeni Hedefe ulaşılmıştır.

Hedefe	İlişkin	Alınacak	Önlemler	 Alınacak önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu	Birim	 Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG5.3.1:Kurumun bilgi 
güvenliği farkındalığının 
artırılması için yapılan 
eğitim sayısı (adet/yıl)

20 1 3 3 100
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Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi
	(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu
	Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG5.3.2:Bilgi işlem 
sistem (donanımsal ve 
yazılımsal) güvenliği için 
yapılan güvenlik testleri 
(adet/yıl)

40 1 4 4 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler 
meydana gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı 
olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya 
çıkmamıştır. Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Öngörülen riskler belirlenmiş olup gerekli tedbirler alınmıştır.

Performans Göstergesi

Hedefe
Etkisi 
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç
Değeri	(A)

İzleme	
Dönemindeki

Yılsonu	
Hedeflenen	
Değer	(B)

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme	
Değeri	(C)

Performans
(%)

(C-A)/(B-A)

PG5.3.3:Değişen 
ve gelişen bilişim 
teknolojilerine bağlı 
olarak kurum bilişim
cihazları ve 
yazılımlarının 
güncellenmesi 
(tamamlanma oranı/yıl)

40 0 40 40 100

Performans	Göstergelerine	İlişkin	Değerlendirmeler

İlgililik	 Planın başlangıç döneminden itibaren iç ve dış çevrede ciddi değişiklikler meydana 
gelmemiştir. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı olmamıştır.

Etkililik Performans gösterge değerine ulaşılmış, tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı doğmamıştır.

Sürdürülebilirlik Bir sonraki yıl için tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı ortaya çıkabilir.
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IV.	 PERFORMANS	BİLGİ	SİSTEMİNİN	DEĞERLENDİRİLMESİ

Performans göstergeleri üçer aylık dönemler halinde “Program Bütçe" üzerinden izlenmektedir. 
Faaliyetler sonucunda oluşan çıktıların, planlanan performansla karşılaştırılması ile stratejik 
planın ve performans programının değerlendirilmesi sağlanmıştır.



www.mta.gov.tr I Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü I  171







 174 I Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü I www.mta.gov.tr

IV. KURUMSAL KABİLİYET ve
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A-STRATEJİK	PLANDA	ÖNGÖRÜLMEYEN	KURUMSAL	KAPASİTE	 
				İHTİYAÇLARI
Hedefin altında kalan 6 adet göstergeye ait meydana gelen riskler stratejik planda öngörülmüş 
olup, bunlardan 2 adedinin Kurumun kontrolü dışında gerçekleşen olaylardan kaynaklandığı, 4 
adedinin ise Kurum içinde yönetilebilecek risk olduğu tespit edilmiştir.

Gerçekleşme değeri hedefin altında kalan gösterge ile ilgili olarak Kurum içi yapılacak düzenleme 
ile öncelik sırasının ayarlanması ihtiyacı karşılayacaktır. 

B-ÜSTÜNLÜKLER
•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

C-ZAYIFLIKLAR
•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
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IV. KURUMSAL KABİLİYET ve
KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

D-DEĞERLENDİRME	
TEHDİTLER

•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 

FIRSATLAR

•Dünyada deniz araştırmalarına verilen önemin artması

•Ulusal ve uluslararası iş birliği 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 imkan 
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 
esteklenmesi

•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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     V. ÖNERİ ve TEDBİRLER














