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KISALTMALAR

BDTD Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı
BM Bölge Müdürlükleri
ÇEAD Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
ÇED Çevresel Etki Değerlendirme
DEAD Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
EHEAD Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
ETKB Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
FED Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı
GMŞM Genel Müdürlük Şube Müdürlüğü
HM Hukuk Müşavirliği
İDBB İç Denetim Birim Başkanlığı
İMİD İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
İSGŞM İşyeri Sağlık ve Güvenlik Şube Müdürlüğü
JED Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
JFİZED Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı
MATD Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı
MEAD Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
MİKD Makine İkmal Dairesi Başkanlığı
NATT

PED

SOND

ŞCDTTM

SGD

Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Sondaj Dairesi Başkanlığı

Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 
TKB Teftiş Kurulu Başkanlığı
TÜVEK Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası
TÜVEKBS Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası Bilişim Sistemi
UİK Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
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BAKANIMIZDAN

Madencilik, sanayi ve enerji sektörünün gelişmesinde temel basamaklardan biridir. Gelişmiş 
ülkelerin kalkınmasında yer altı kaynaklarının etkin kullanılması en önemli faktörlerden 
biridir. Bu nedenle; ülkemizin doğal kaynaklarından azami ölçüde faydalanmak ve 
sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanıma sunmak orta ve uzun vadede önceliğimiz 
olmaya devam edecektir. Doğal kaynaklarımız; çevre ile uyumlu, iş sağlığı ve güvenliği 
koşullarını sağlayan sürdürülebilir madencilik politikaları ile ekonomimizin büyümesine 
ciddi katkılarda bulunacaktır. Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını yoğunlaştırarak yer altı 
kaynaklarımızın ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayacak şekilde değerlendirilmesi 
amacıyla madencilik sektörüne ilişkin çalışmalarını artırarak devam ettirmektedir. Böylece, 
enerji ve sanayi hammadde talebinin güvenli ve ekonomik olarak karşılanması ve ülkemizin 
refah seviyesinin yükselmesi sağlanacak, madencilik sektörünün GSYİH içerisindeki payı da 
yükseltilmiş olacaktır.

Hükümetimiz tarafından hazırlanan 2019-2021 Orta Vadeli Programdaki; önemli hedeflerden 
biri, cari işlemler açığını sürdürülebilir seviyeye indirmek için gerekli tedbirleri almak ve 
böylece hem dış kaynak gereksiniminden kaynaklanan kırılganlığı azaltmak, hem de yurtiçi 
üretim ve istihdamı desteklemektir. Bu amacımıza ulaşmak için belirlenen politika ve 
tedbirlerden biri de maden arama ve sondaj çalışmalarının hızla devam ettirilerek, bulunan 
rezervlerin kamu/özel iş birliğinde yeni iş modelleri ve finansman mekanizmalarıyla 
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ekonomiye kazandırılması olup, bu politika ve tedbirde en büyük görevlerden biri Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne düşmektedir.

MTA Genel Müdürlüğü hem yer bilimleri hem de madencilik alanında bugüne kadar 
gerçekleştirdiği çalışmalarını, bundan sonra da ülkemiz ihtiyaçlarına cevap verecek bir 
yapıda geliştirerek sürdürmeye devam edecektir. Bu çerçevede; yerli ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarımızın mümkün olan en üst düzeyde değerlendirilmesi, enerji ve enerji 
dışı doğal kaynak potansiyelimizin azami ölçüde ortaya konulması ve yerli kaynak arz 
güvenliğinin sağlanması için birçok maden yatağının bulunmasında, bilinen yatakların 
rezervlerinin geliştirilmesinde ve havza-kuşak madenciliğinin yapılmasında önemli faaliyetler 
gerçekleştirmektedir.

Ülkemizde yapılan çalışmaların yanında, yurt dışında da maden arama faaliyetleri planlanmıştır. 
Bu kapsamda; Afrika Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri hedef olarak seçilmiş olup, Sudan ve 
Özbekistan Cumhuriyetlerinde de kritik hammaddelere yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Ülkemizin deniz yetki alanları başta olmak üzere tüm denizlerde arama ve araştırmaların etkin 
bir şekilde yapılmasına yönelik uzun ve kısa vadeli projeler oluşturulmuştur. Bu projelerde 
jeolojik, jeofizik, oşinografik, hidrografik çalışmalar yapılacaktır. Havadan yapılan manyetik, 
radyometrik ve diğer ölçüm yöntemleri ile Türkiye taranacaktır. Hem havadan hem denizden 
yapılan bu çalışmalar sonucunda üretilen veriler madencilik, çevre, tarım, şehircilik ve birçok 
sektörün hizmetine sunulacaktır.

MTA Genel Müdürlüğüne yaptığı çalışmalarda rehberlik edecek Stratejik Plan 2019-2023’ün, 
ülke ve dünya madenciliğine katkılar sağlamasını temenni ederim.

      
 Fatih DÖNMEZ
 Bakan  
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GENEL MÜDÜRÜMÜZDEN

Madencilik, ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan sektörlerden olup maden ürünleri, 
sanayi, enerji, tarım ve inşaat sektörlerinin temel girdilerini oluşturmaktadır. Gelişmiş sanayi 
ülkelerinin çoğunda madencilik sektörü, ekonomik kalkınmayı başlatan öncü bir sektör 
olarak yer almıştır. Bu anlamda yer altı kaynaklarının yüksek katma değer sağlayacak şekilde 
ekonomiye kazandırılması, enerji ve sanayi hammadde talebinin güvenli ve ekonomik olarak 
karşılanması, arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, üretilen hammaddelerin 
yurt içerisinde işlenerek nihai ürünlere dönüştürülmesi büyük önem arz etmektedir. 
Kurumumuz kurulduğu günden bu yana, Türkiye’nin jeolojisinin aydınlanmasında, petrol, 
metalik maden, endüstriyel hammadde, kömür, jeotermal enerji vb. pek çok yer altı kaynağının 
ortaya çıkarılmasında ve bunların ekonomiye kazandırılmasında öncülük etmiş, dünyadaki 
eşdeğer ve/veya benzer kuruluşlarla yarışmış ve bu konuda kendini kabul ettirmiş araştırmacı 
bir kamu kurumu olmuştur. 
Sanayileşen ülkemizde 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, Kurumumuz çalışmalarının kesintiye uğratılmadan sürdürülmesini 
gerekli kılmaktadır. 
Türkiye madencilik tarihi göz önüne alındığında, yüzeyde görülen ya da yüzey belirtisi fazla 
olan maden yataklarının çoğunun bulunduğu varsayılabilir. Dolayısıyla, önümüzdeki süreçte 
yüzey verileri zayıf, derin maden yataklarının aranmasına yoğunlaşılmıştır. Bu durumun bir 
sonucu olarak bu çalışmaları yürütebilecek nitelikli ve istekli kadrolara, çağdaş teknolojilere 
sahip bir MTA Genel Müdürlüğüne duyulacak ihtiyacın gelecekte de artarak devam edeceği 
ortaya çıkmaktadır.
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Ayrıca, Bakanlığımız tarafından 2017 yılından itibaren Millî Enerji ve Maden Politikası 
doğrultusunda enerji arz güvenliği, yerlileştirme ve öngörülebilir piyasaların oluşturulmasını 
temel alan stratejiler uygulamaya geçirilerek, yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları ilk 
önceliğimiz olarak belirlenmiştir.

Bu çerçevede Kurumumuz bilimsel yöntemleri ve ileri teknolojiyi kullanarak yürüttüğü 
çalışmalarla da özellikle arama dönemindeki riskleri asgariye indirerek madencilik sektörüne 
bu anlamda destek olmakta ve öncü görevini sürdürmektedir. Nitekim ülkemizde var olan 
madenciliğe dayalı bütün kurum ve kuruluşların temelinde Kurumumuzun ürettiği bilgileri ve 
desteği görmek mümkündür. Kurumumuz elde ettiği ve ürettiği verileri Türkiye Yerbilimleri 
Veri ve Karot Bilgi Bankası, haritalar, raporlar, süreli ve süresiz yayınlar halinde arşivlerinde, 
kütüphanesinde ve coğrafi bilgi sistemi ünitesinde bilgisayar ortamında biriktirerek ve 
yayınlayarak kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Bu bilgi ve veri üretimiyle ilgili sektörlere 
gerekli altyapı hizmetini vererek mükerrer çalışmaların yapılmasını ve ülke kaynaklarının 
israf edilmesini önlemekte, daha doğru ve güvenli bir yerleşim planlaması yapılabilmesine, 
doğal kaynaklarımızın bulunabilmesi ve işletilebilmesi için daha etkili faaliyetlerin 
sürdürülebilmesine bilimsel destek sağlamaktadır.

Ülke ve sektör ihtiyacına uygun maden, enerji ve hammadde kaynaklarının araştırılması ve 
bulunması yönünde yeni adımlar atılmakta, havza bazlı ve çok disiplinli projelere ağırlık 
verilmekte üretilen her türlü verinin dünya standartlarında üretilmesine ve arşivlenmesine 
yönelik girişimlerde bulunulmakta, yurt dışındaki üniversitelere burslu öğrenciler ve personel 
gönderilerek yetiştirilmeleri sağlanmaktadır.

Ülkemizin deniz yetki alanları başta olmak üzere tüm denizlerde arama ve araştırmaların etkin 
bir şekilde yapılmasına yönelik kısa ve uzun vadeli projeler oluşturulmaktadır. Bu projelerde 
jeolojik, jeofizik, oşinografik, hidrografik çalışmalar yapılarak deniz yetki alanlarımıza 
yönelik bilimsel altyapı oluşturulması sağlanacaktır.

Kurulduğu 1935 yılından itibaren madencilik sektörüne rehberlik eden ve gerçekleştirdiği 
arama ve araştırma faaliyetleri ile ülkemizin gelişen sanayisinin artan enerji ve hammadde 
ihtiyaçlarının temini konusunda öncülük eden Kurumumuz, yurt dışında arama ve araştırma 
faaliyetleri yaparak ülkemizin ihtiyacı olan hammadde tedarik arz güvenliğini ve çeşitliliğini 
sağlamayı planlamaktadır. Bu kapsamda, ülkemizin hammadde tedarik stratejisine katkı 
sağlamak amacıyla başta çevre ülkeler olmak üzere yurt dışında arama, proje geliştirme 
ve yatırım konularında iş birlikleri yapılacak, yer bilimleri alanında sahip olduğumuz bilgi 
birikimi ve tecrübeyi kullanarak yurt dışında faaliyet gösterecek yerli veya yabancı firmalara 
ücreti karşılığı danışmanlık yapılarak yol göstermeye çalışılacaktır.

Genel Müdürlüğümüz “Yer bilimleri ve madencilik alanında arama, araştırma, analiz, altyapı 
çalışmaları yapmak bilgi üretmek ve ülke refahına katkıda bulunmak” olarak belirlenen 
misyonunu gerçekleştirmek üzere stratejiler oluşturmuş, bu doğrultuda stratejik amaç, hedef 
ve göstergelerini belirlemiştir. 

Kurumumuzun stratejik amaçları: 
1- Yer bilimleri alanında karadan, havadan ve denizlerden veri üretimini artırmak,
2- Milli Enerji ve Maden Politikamız kapsamında, hammadde arz güvenliğini sağlamak için 

yurt içi ve yurt dışında çalışmaları artırmak, 
3- Yer bilimleri konusunda dünyada uygulanan ileri teknolojileri takip etmek, uygulamak ve 

geliştirmek,
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4- Yer bilimleri alanında analiz ve zenginleştirme yöntemlerini belirlemek, uygulamak ve 
geliştirmek,

5- Kurumsal yapıyı güçlendirerek sürdürülebilirliği sağlamak, 
olmak üzere beş ana başlık altında toplanmıştır. İkincisi tamamlanan stratejik planlarımızın 
devamı niteliğinde olan ve “Stratejik Yönetim ve Planlama” ilkeleri kapsamında hazırlanan 
2019-2023 yıllarını kapsayan bu Stratejik Plan, Genel Müdürlüğümüzün üretkenliğini, 
verimliliğini ve etkinliğini  artıran, sürdürülebilir ve geliştirici rehberi olacaktır. 

2019-2023 Stratejik Planın çalışmalarımıza ışık tutması dileğiyle başta Strateji Geliştirme 
Kurulu ve Stratejik Planlama Ekibi olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, uygulamada 
başarılar dilerim. 

 Cengiz ERDEM
 Genel Müdür
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BİR BAKIŞTA STRATEJİK PLAN

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Yer bilimleri ve madencilik 
alanında arama, araştırma, analiz 
ve altyapı çalışmaları yapmak, 

bilgi üretmek, ülke  
refahına katkıda bulunmak

Yer bilimleri konusunda  
kendini sürekli yenileyerek  
küresel alanda öncü olmak
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TEMEL DEĞER VE İLKELERİMİZ

Saygın ve 
Güvenilir

Akılcı/
Bilimsel

Öncü ve  
Yönlendirici

Çevreye 
Duyarlı

Erişilebilir
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AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Amaçlar Hedefler

Yer Bilimleri Alanında Karadan, 
Havadan ve Denizlerden Veri 

Üretimini Artırmak

Yerkabuğunun Yapısını Ortaya Çıkarmak İçin Havza ve Kuşak Bazında Araştırmalar 
Gerçekleştirilecektir

Yer Bilimleri Alanında Altyapı Çalışmalarının Nitelik ve Niceliği Artırılacaktır

Yer Bilimleri Alanında Hizmete Sunulan Çalışmaların Sayısı Artırılacaktır

Yer Bilimleri ve Madencilik Sektörüne Yönelik Veri Paylaşımının ve Toplumsal 
Farkındalığın Artırılması Sağlanacaktır

Milli Enerji ve Maden Politikamız 
Kapsamında, Hammadde Arz 

Güvenliğini Sağlamak İçin 
Yurt İçi ve Yurt Dışında Arama-

Araştırma Çalışmalarını Artırmak

Ülkemizin Maden ve Enerji Hammaddeleri Potansiyeli Ortaya Konulacaktır

Maden ve Enerji Hammadde Aramalarında Jeofizik Etüt Miktarı Artırılacaktır

Yurt Dışında Maden ve Enerji Hammadde Arama ve Araştırmaları Yapılacaktır

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

Geliştirmek 

Maden ve Enerji Kaynak Güvenilirliğine Yönelik Çalışmalar Yapılacaktır

Uluslararası Standartlarda Veri Üretimi Gerçekleştirilecektir

Analiz ve Zenginleştirme 
Yöntemlerini Belirlemek, 

Uygulamak ve Geliştirmek

Laboratuvar Hizmet Kalitesi Artırılacak ve Geliştirilecektir

Madenlerin Kazanımına Yönelik Teknolojik Çalışmalar Yapılacak, Veri Üretilecektir 

Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek 
Sürdürülebilirliği Sağlamak

Personelin Sürekli Gelişimi Sağlanacaktır

Uluslararası Alanda Çalışmalar Yapılacaktır

Kurumun Bilgi Teknolojileri Altyapısı ve Veri Paylaşımı Bilgi Güvenliği Sağlanacaktır

TEMEL PERFORMANS 
GÖSTERGELERİMİZ

Plan 
Dönemi

Başlangıç 
Değeri  
(2018)

Temel Performans Göstergeleri

Plan Dönemi 
Sonu

Hedeflenen 
Değeri 
(2023)

1.542.349 m PG2.1.2.Maden ve enerji hammadde aramalarına yönelik yapılan sondaj miktarı (m) 5.042.349 m

 270.522 km PG1.2.4.Havadan yapılan jeofizik araştırma miktarı (km) 1.100.000 km 

%71 PG4.1.1.Laboratuvarda mevcut numunelerin analiz/testlerinin yapılma oranı (oran) %80

0 PG3.2.2.Uluslararası standartlarda 2B/3B sismik operasyon, veri işlem ve veri yorumlama konularında 
yetiştirilen personel sayısı (kişi) 64 kişi

370.261 km2 PG1.1.3.Jeoloji, maden, enerji, doğal afet, çevre kirliliği vb. amaçlı uzaktan algılama analizi yapılan alan 
miktarı (km2) 1.478.611 km2

0 PG3.2.3.İşletilmesi zor olan kömür sahalarında kömürün gazlaştırılabilirliğine yönelik araştırma sayısı (adet) 8 adet 

0 PG1.3.5.Tahkiki yapılan Türkiye genel jeokimya haritası (1/500.000 ölçekli) oranı (oran) %100 

2 PG3.1.2.Analizler için referans malzeme üretim miktarı (adet) 9 adet

1 adet PG4.2.2.İleri teknoloji elementlerinin kazanımına yönelik teknolojik çalışma sayısı (adet) 6 adet

3 adet PG5.2.4.Uluslararası işbirliklerine yönelik hazırlanan anlaşmalar/MoU ilişkin faaliyet sayısı (adet) 8 adet
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STRATEJİK PLAN HAZIRLIK 
SÜRECİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamuda stratejik planlamanın yasal 
zeminini oluşturmaktadır. Bu Kanun ile benimsenen yönetim anlayışı gereği, kamu idarelerinin 
faaliyetlerini kalkınma planları, hükümet programları, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel 
ilkeler çerçevesinde hazırladıkları planlara dayalı olarak gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 
Planlara dayalı stratejik yönetim sürecinde; önceliklerin belirlenmesi ve kaynakların stratejik 
önceliklere göre dağıtılması, bütçenin hazırlanması ve uygulanmasında mali disiplinin 
sağlanması, uygulamanın etkili bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme, bu sistemin önemli unsurları olup, bu 
kapsamda kamu idareleri için stratejik plan ve stratejik planlara dayalı performans programı 
hazırlama zorunluluğu getirilmiştir. Bu çerçevede misyon ve vizyonu oluşturmak, stratejik 
amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performansları önceden belirlenmiş olan göstergeler 
doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla stratejik 
planın katılımcı yöntemlerle hazırlanması benimsenmiştir. Kurumumuz tarafından 2010-2014 
ve 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planları hazırlanarak uygulanmıştır. 

Çalışmalar yapılırken 26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu 
İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri 
ve mülga Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama 
Kılavuzu” esas alınmıştır. 

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği, 
Bakanlığımız 24.04.2018 tarih ve 2018/1 sayılı Genelgesi ile Kurumumuz Stratejik Planı 
hazırlık sürecinin başlatılması ile birlikte, Genel Müdürümüz Başkanlığında, Genel Müdür 
Yardımcıları ve Daire Başkanlarından oluşan Strateji Geliştirme Kurulu oluşturulmuştur. 
Hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere ilgili Genel Müdür Yardımcısı Başkanlığında Strateji 
Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda; ilgili daire başkanlıklarının temsilcileri ile 
Strateji Geliştirme Daire Başkanından müteşekkil “Stratejik Planlama Ekibi” oluşturulmuştur. 
Ayrıca çalışmalarda bu ekip ile sınırlı kalınmamış, diğer çalışanların da katkı ve görüşleri 
planlama süreci boyunca alınmıştır.

Stratejik Plan hazırlık sürecinde dış paydaş ve iç paydaşlar tespit edilerek, katılımcılığın 
sağlanması için anketler düzenlenmiştir. Çalışmalar kapsamında MTA Genel Müdürlüğü 2019-
2023 Stratejik Planında; Genel Müdürlüğümüzün misyon, vizyon ve temel değerleri yeniden 
değerlendirilmiştir. Hazırlık sürecinde mevcut çalışmalar, insan kaynakları, teknik altyapı gibi 
konuları içeren mevcut durum değerlendirilmiş, paydaş kurumlar ile kurum içi beklentiler 
dikkate alınmıştır. Bu amaçla GZFT (Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler) ve PESTLE 
(Politik-Ekonomik-Sosyal-Teknolojik-Yasal-Çevre) analizleri yapılmıştır. Bu analizlerin 
sonuçları ışığında, madencilik sektöründe ve yer bilimleri alanında Genel Müdürlüğümüzün 
konumuna ve önemine uygun, ileriye yönelik olarak, kurumsal stratejik amaçlar belirlenmiştir. 
Bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik, sonuçları ölçülebilir göstergelere sahip hedefler 
oluşturulmuştur. Bu hedefler doğrultusunda maliyet çalışmaları yapılarak planın yıllar bazında 
tahmini bütçeleri belirlenmiştir.

Kurulduğu 1935 yılından günümüze kadar ülkemizin her bölgesinde faaliyet gösteren Maden 
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, maden aramacılığı ve yer bilimleri alanında etkin rol 
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üstlenmiş bir kamu kuruluşudur. MTA Genel Müdürlüğü, bu çalışmalar sırasında birçok yeni 
maden yatağı bulmuş, bilinen maden yataklarına yeni rezervler ilave etmiştir. Sanayimizin 
temel girdileri olan hammaddelerin tamamına yakınının etütlerinin yapılmasında, aranmasında 
ve bulunmasında Kurumumuz önemli katkılar sağlamıştır. Bunun yanı sıra, kurulduğu günden 
itibaren ülke jeolojisinin ortaya konulmasında önderlik ederek adeta bir okul gibi yer bilimleri 
ve madencilik sektörünün gelişimlerini sağlamıştır. Köklü ve güçlü bir kamu kurumu olma 
özelliği taşıyan MTA Genel Müdürlüğü, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarını, bundan 
sonra da geliştirerek sürdürmeyi ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

MTA Genel Müdürlüğü 2019–2023 Stratejik Planı, Kurumumuzu ileriye doğru yönlendirmesi 
ve bu stratejik planlama dönemindeki çalışmalarımıza yol gösterici olması vasfı ile önemli bir 
kılavuz niteliğinde olacaktır. 

DURUM ANALİZİ

Kurumsal Tarihçe
Kurumumuz; ülkemiz maden ve enerji hammadde kaynaklarının araştırılması, rezerv ve 
tenörlerin tespit edilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla 22 Haziran 1935 tarihinde 
yayımlanan 2804 sayılı Kanun ile Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü adı 
altında kurulmuştur. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü adı, 13.12.1983 tarih ve 186 sayılı 
KHK’nin geçici 5 inci maddesiyle “Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’’ olarak 
değiştirilmiştir. 

MTA Genel Müdürlüğü; Kuruluş Kanununun 1., 2. ve 3. maddelerine göre, kamu tüzel kişiliğini 
haiz, yer bilimleri ile ilgili temel ve uygulamalı arama ve araştırma faaliyetleri yapmak ve 
bu alanda teknolojik ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek üzere kurulmuş özel bütçeli bir 
kuruluştur.

Türkiye’de petrol aramalarına ilk başlayan kurum Genel Müdürlüğümüz olup, bu çalışmalardan 
1940 yılından itibaren olumlu sonuçlar alınmıştır. Raman, Garzan gibi ekonomik değer taşıyan 
petrol sahaları keşfedilmiş ve değerlendirilmiş olup, ülkemizde ilk defa 10 ton/gün kapasiteye 
sahip rafineri Kurumumuz tarafından kurulmuştur. Daha sonra 1954 yılında yürürlüğe giren 
Petrol Kanunu ile petrol sahaları, personel ve teçhizatı ile birlikte Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına devredilmiştir.

Maden aramacılığının yanı sıra, yer yüzeyinin kullanılmasına yönelik karada ve denizlerde 
jeolojik araştırmalar yapılmış, değişik amaç ve ölçekte jeoloji haritaları üretilmiş, ülkemizin 
jeodinamik evrimini ortaya koyan çalışmalar yapılmıştır. Bunları gerçekleştirirken de jeolojik 
miras bilincini oluşturarak doğal anıt olabilecek oluşumları gelecek kuşaklara bırakma yönünde 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar süreklilik arz etmekte olduğundan, gelişen 
yeni yöntem ve teknolojiler ile güncellenmekte ve çalışmalar sürdürülmektedir. Ülkemizde 
kömür, demir, bakır gibi yer altı zenginliklerimizi arayan ve bulan Kurumumuz, bu kaynakları 
işletenler ise çeşitli kamu kurumları ya da özel/tüzel şirketlerdir. 

1935 yılında bir apartman katında 38 kişiyle kurulan Kurumumuz bugün, kuruluş amacına 
yönelik hizmetleri yerine getirebilecek çok sayıda yetişmiş personel ile büyük bir iş makinesi 
parkı ve laboratuvar imkânlarına sahip olarak ülkemize hizmet vermeye devam etmektedir.
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MTA Genel Müdürlüğü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı, merkezi Ankara’da 
bulunan ve 12 Bölge Müdürlüğü (Sivas, Konya, Kızılcahamam, Malatya, Balıkesir, İzmir, 
Adana, Diyarbakır, Van, Trabzon, Zonguldak ve Kocaeli) ile bir irtibat bürosu (İstanbul) 
bulunan bir kamu kurumudur.

2015-2019 Dönemi Stratejik Planımızın Değerlendirilmesi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği Kurumumuz tarafından 2010-
2014 ve 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planlar oluşturularak başarıyla uygulanmıştır. 
2015-2019 Stratejik Planımız 2016 yılı Aralık ayında güncellenmiş olup, toplam 5 stratejik 
amaç altında 22 stratejik hedefe bağlı performans göstergeleri oluşturulmuştur. 

2018 yılında Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı gereğince 
stratejik plan güncelleme çalışmaları başlamış olup 2015-2019 Stratejik Plan Dönemine ait 
3 yıllık durum analizi yapılmıştır. Birimlerimizden, Stratejik Plan 2015-2019’un kapsadığı 
yıllara ait performans gösterge gerçekleşmeleri ve sapma değerleri alınmış, göstergenin 
öngörü miktarından farklı gerçekleşmesi durumu ve gerekçeleri göz önünde bulundurularak 
değerlendirme yapılmıştır. 2015-2019 Stratejik Planın uygulandığı üç yıl boyunca göstergelerin 
tamamına yakınında faaliyetler gerçekleştirilmiş olup, 2019-2023 Stratejik Planında yer alan 
göstergeler bu doğrultuda belirlenmiştir. 

Diğer yandan söz konusu 2015-2019 Stratejik Plan dönemimize ilişkin olarak yapılan 
performans değerlendirmesi neticesinde meydana gelen sapmaların; genel olarak mevzuat 
kaynaklı sorunlar ile yıl içerisinde iş programı dışında Genel Müdürlüğümüze yapılan iş talepleri 
nedeniyle teknik personelimizin bir bölümünün söz konusu işlerde görevlendirilmesi olduğu 
tespit edilmiştir. Alınabilecek tedbirlerle önümüzdeki dönemlerde iyileşme sağlanabileceği 
kanaatine varılmıştır.

Mevzuat Analizi
MTA Genel Müdürlüğünün sektörel yönden tabi olduğu mevzuat; 2804 Sayılı MTA Genel 
Müdürlüğü Kuruluş Kanunu, 3213 Sayılı Maden Kanunu ile 5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar 
ve Doğal Mineralli Sular Kanunudur.

MTA Genel Müdürlüğü Kuruluş Kanununda yapılan değişiklik ile düzenlenen Ek Madde 1 
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 
Kanuna tabi olmaksızın, bağlı bulunduğu Bakanlık onayı ile; yurt dışında arama ve araştırma 
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.

MTA Genel Müdürlüğü mali iş ve işlemlerini özel bütçeli kuruluş olarak, 01.01.2006 tarihi 
itibari ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerinde yürütmektedir. 

Her türlü alım işleri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, Arama ve Araştırma faaliyetlerine 
yönelik alımlar ise söz konusu kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak 
ihalelere ilişkin esaslar doğrultusunda yapılmaktadır. Malî karar ve işlemlerinin Merkezi 
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Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer malî mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde iş ve işlemler 
yürütülmektedir.

MTA Genel Müdürlüğü hesaplarının dış denetimi 01.01.2006 tarihinden itibaren Sayıştay 
Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. 

MTA Genel Müdürlüğünün mevzuata, plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek 
amacıyla merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak; teftiş, 
inceleme, soruşturma ve araştırmalar Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa istinaden Genel Müdürlüğümüz 
çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik 
esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla 
yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetini yürütmek üzere İç 
Denetim Birim Başkanlığı tarafından denetim yapılmaktadır.
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Tablo 1. Mevzuat Analizi
Yasal 

Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar

Maden Arama 
Faaliyetleri

*2804 Sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü Kanunu Madde No:2,3,4,5,6

*3213 Sayılı Maden Kanunu Madde No:47

*5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve 
Doğal Mineralli Sular Kanunu Madde 
No:4,5,9,14,16,19

*Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Yönetmelik Madde No:5,22

*Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli 
Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği: 
Madde No:12,23

*Madencilik sektörü 
büyük risk taşıyan bir 
sektördür. Bu riskin 
ana nedeni aramalar 
sonucunda ortaya 
çıkarılacak varlığın 
nicelik ve niteliklerinin 
tahmin edilmesindeki 
teknik zorluklardır. 
Madencilikte büyük 
riskle birlikte 
yatırım tutarı da 
yükselmektedir

*Maden arama faaliyetlerine 
yönelik çalışmaların 
kesintisiz yürütülebilmesi 
için asgari düzeyde de olsa 
kurumun sabit gelirlerinin 
olması gerekmektedir. Bu 
nedenle devredilen veya 
satılan sahalarda, üretimden 
veya üründen pay alınması 
suretiyle Kurum özkaynak 
gelirlerinin artırılması 
gerekmektedir

Jeolojik 
Araştırmalar

*2804 Sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü Kanunu Madde No:2,3

*3194 Sayılı İmar Kanunu Madde No:8  
Bent:e

*Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 
Madde No:8 Fıkra:1,2

*Kurumun karada 
yapılan jeolojik 
araştırma faaliyetleri 
süreklilik arz 
etmekte olduğundan 
çalışmaların kesintisiz 
sürdürülmesi önem arz 
etmektedir

*Jeolojik araştırmalara 
yönelik teknoloji ve AR-GE 
yatırımlarının artırılması 
aynı zamanda aktif bilimsel 
işgücünün korunarak kurum 
hedeflerine ulaşılabilmesi 
için uzman personele ihtiyaç 
duyulmaktadır

Jeofizik 
Çalışmaları

*2804 Sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü Kanunu Madde No:2,3

*Ülkemizin örtülü ve 
karmaşık coğrafyasında 
mevcut yer altı 
kaynaklarının ortaya 
çıkarılmasında 
zorluklar vardır

*Gelişmiş teknik cihazlar 
kullanarak ölçüm ve 
haritalama yapıldığından 
maliyetler yüksek olmaktadır. 
Bu nedenle kurum öz kaynak 
gelirlerinin artırılması 
gerekmektedir

Deniz 
Araştırmaları

*2804 Sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü Kanunu Madde No:2,3

*Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Yönetmelik Madde No:5

*854 Sayılı Deniz İş Kanunu

*Denizlerde ülkemiz 
hak ve menfaatlerine 
yönelik çalışmalar 
yapmak, doğal 
kaynakların aranması 
ve araştırılması büyük 
önem arz etmektedir

*Bakanlığımız bünyesinde 
bulunan Araştırma 
Gemilerinin tek çatı altında 
toplanması ile denizlerde 
yapılan projelerin ortak 
yürütülmesi, personelin 
verimli kullanılması, gemi 
işletmelerinin daha ekonomik 
yapılması, alınan verilerin 
bir yerde toplanması ve 
tek merkezden işlenmesini 
gerekli kılmaktadır. 
Kaynakların daha etkin ve 
verimli kullanılması için 
bu konuda yeterli sayıda 
uzman personel araç ve 
gereçle donatılmış bir Deniz 
Araştırmaları Enstitüsünün 
kurulması gerekmektedir
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Yasal 
Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar

Çevre 
Araştırmaları

*2804 Sayılı Maden Tetkik Ve Arama Genel 
Müdürlüğü Kanunu Madde No:2,3

*2872 Sayılı Çevre Kanunu: Madde No:10

*4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri 
Kanunu Madde No:4

*Çevresel Etki Değerlendirmesi 
Yönetmeliği: Madde No:4,6,8,15

*Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi 
Bankasının Görevleri, Çalışma Usul ve 
Esasları Yönetmeliği

*Çevre araştırmaları 
ve maden artıklarının 
ekonomiye 
kazandırılması 
amacıyla 
gerçekleştirilen 
çalışmalar ile 
TÜVEK kapsamında 
gerçekleştirilen 
ileri teknoloji 
çalışmalarının 
sürdürülebilir 
madencilik için son 
derece önem arz 
etmektedir

*Kurumlar arası iş birliğinin 
geliştirilerek iyi bir 
planlama ve yetkin çalışma 
sisteminin düzenlenmesi 
gerekmekterdir

Yurt Dışı 
Faaliyetleri

*2804 Sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü Kanunu Ek Madde 1

*Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğünün Yurt Dışı Faaliyetlerine 
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik

* Ülkemizin ihtiyacı 
olan ve yurt 
dışından ithal edilen 
hammaddelerin, 
yurt dışında 
yapılacak maden 
arama ve işletme 
faaliyetleri aracılığı 
ile ekonomimize 
kazandırılması 
suretiyle cari işlemler 
açığı azaltılacaktır 

*Yurt içi ve yurt dışı 
maden arama ve 
işletme faaliyetlerinin 
hızlandırılabilmesi için, 
öncelikli olarak Sudan 
Cumhuriyeti ve Özbekistan 
Cumhuriyetinde maden 
arama, araştırma ve işletme 
şirketi kurulmuştur. Ancak 
iş birliği anlaşmalarının 
çoğaltılmasına ihtiyaç vardır

Müzecilik 
Faaliyetleri

*2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Kanunu Madde No:23,26

*3213 Sayılı Maden Kanunu:  
Madde No:2, 7 

*3071 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına 
Dair Kanun: Madde No:1 

*10855 Sayılı Maden Tetkik ve Arama 
Genel Müdürlüğü Proje Hazırlama ve 
Uygulama Yönergesi Madde No:11

*Doğa tarihini 
araştırarak tanıtımını 
sağlamak ve jeolojik 
mirasın korunmasına 
katkıda bulunma 
çalışmalarının 
güçlendirilerek 
artırılması 
gerekmektedir

*Doğa tarihi ile jeolojik 
mirasın korunması 
çalışmaları kapsamında, 
uzman personel sayısının 
artırılması, yeni dijital 
sergileme sistemlerinin 
kullanılması gerekmektedir

Bilimsel 
Dokümantasyon 
ve Tanıtma 
Faaliyetleri

*4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu: 
Madde No:6,11,12 

*2804 Sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü Kanunu: Madde No:2,5

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
Kütüphane Yönetmeliği: Madde No:9,20

*Maden Tetkik Ve Arama Genel 
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Yönetmelik: Madde No:16 

*10690 Sayılı Rapor ve Satış Kullanım 
Yönergesi Madde No:7

*Kamuda bürokrasinin 
azaltılması, hizmet 
sunumlarının 
kolaylaştırılması 
ve hizmetlerin 
sayısının artırılması 
gerekmektedir

*Siber güvenlik 
tedbirlerinin alınması 
gerekmektedir

*Yazılım analizi, 
geliştirilmesi, idamesi ve 
siber güvenlik konularında 
gerekli eğitimlerin alınarak 
personelin yetiştirilmesi 
gerekmektedir

*Konusunda uzman yetkili 
kuruluş-firmalardan 
ihtiyaç durumuna göre 
gerekli desteğin alınması 
gerekmektedir

Laboratuvar 
Çalışmaları

*2804 Sayılı Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü Kanunu: Madde No:2, 3 

*Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi 
Başkanlığı İç Yönetmeliği 

*İleri teknoloji 
kullanarak AR-GE 
çalışmaları ile uç 
ürünlere yönelik proje 
sayısının artırılması 
gerekmektedir

*Sonuç odaklı bir AR-GE 
yaklaşımı ve ticarileşebilir 
ürün oluşturan çalışmalara 
ihtiyaç vardır
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Yasal 
Yükümlülük Dayanak Tespitler İhtiyaçlar

Mali Çalışmalar, 
Mali Denetim

*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve 
Kontrol Kanunu ile ikincil ve üçüncül 
mevzuatlar 

*Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

*6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
Teftiş Kurulu Yönetmeliği

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
İç Denetim Birimi Başkanlığı Yönergesi 

*Mevzuattan 
kaynaklanan 
raporlama ve 
denetimlerde 
mükerrerlikler 
mevcuttur

*Faaliyet raporu, performans 
programı, rehberlik ve 
denetim ile ilgili mevzuatın 
güncellenmesine ihtiyaç 
vardır

İhale 
Çalışmaları

*4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

*4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri 
Kanunu

*İhale Uygulama Yönetmelikleri 

*Kamu İhale Genel Tebliği

*MTA Genel Müdürlüğü Tarafından 
4734 Sayılı Kamu İhale Kanun’un 
3.Maddesinin (f) Bendi Kapsamında 
Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar 

*Arama ve araştırma 
faaliyetlerine yönelik 
olarak, 4734 sayılı 
Kanunun 3 üncü 
maddesinin (f) bendi 
kapsamında yapılacak 
ihalelere ilişkin esaslar 
2006 yılında yürürlüğe 
girdiğinden günümüz 
arazi çalışmalarının 
ihtiyaçları 
doğrultusunda 
güncellenmesinde 
fayda görülmektedir

*4734 sayılı Kanunun 3 
üncü maddesinin (f) bendi 
kapsamında yapılacak 
ihalelere ilişkin esaslarda 
parasal limitler, süreler ve 
ihale süreçlerine yönelik 
revizyon yapılmasına ihtiyaç 
vardır

Harcırah

*6245 Sayılı Harcırah Kanunu *Arazideki çalışma 
koşulları gereği 
harcırah miktarı düşük 
kalmaktadır

*Uzun süreli arazi çalışmaları 
nedeni ile harcırah 
miktarının artırılması 
gerekmektedir
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Üst Politika Belgelerinin Analizi
Öncelikli olarak Yeni Ekonomi Programı (OVP) ve On Birinci Kalkınma Planı ile verilen 
görevler aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

Tablo 2. Üst Politika Belgeleri ile Verilen Görevler
Üst Politika Belgesi İlgili Bölüm/Referans Verilen Görev/İhtiyaçlar

2019-2021 Yeni Ekonomi Programı 
(OVP)

Cari Açık

Politika ve Tedbirler

*Maden arama ve sondaj çalışmaları 
hızla devam ettirilerek, bulunan rezervler 
kamu/özel işbirliğinde yeni iş modelleri 
ve finansman mekanizmalarıyla 
ekonomiye kazandırılacaktır.

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) Madencilik

Politika ve Tedbirler

*502

*503

*505

*502-2 Ekonomik potansiyeli yüksek 
madenler ile diğer kritik hammaddelerin 
üretim altyapısı oluşturulacaktır

*503- Enerji sektörü ile sanayinin 
hammadde ihtiyacını karşılamak 
üzere yurt içi ve yurt dışındaki arama 
çalışmaları artırılacak; nadir toprak 
elementleri, bor ve diğer ekonomik 
potansiyeli yüksek madenlerin 
aranmasına öncelik verilecektir.

*503-1 Enerji sektörünün petrol, doğal 
gaz ve jeotermal kaynak ile sanayinin 
hammadde ihtiyacını karşılamak 
üzere yurt içi ve yurt dışındaki arama 
faaliyetleri hızlandırılacaktır.

*503-2 KKTC’nin deniz ruhsat sahaları 
dâhil olmak üzere, denizlerde petrol 
ve doğal gaz sismik arama ve sondaj 
çalışmaları yoğunlaştırılacak, 2023 yılı 
sonuna kadar yapılacak toplam deniz 
sondajı sayısı 26’ya çıkarılacaktır.

*503-3-Ülkeler ve ülke grupları 
tarafından belirlenen kritik 
hammaddelerin ve nadir toprak 
elementlerinin aranması ve 
araştırılmasına yönelik projeler 
geliştirilecektir.

*503-4-MTA’nın yurt dışında uygun 
yatırım ve üretim imkanları belirlenerek, 
yurt dışında maden arama ve yatırım 
konularında diğer ülke kuruluşları ile 
işbirliği halinde projeler geliştirilecektir.

*505-Ülkemiz ekonomisi için temel ve 
kritik madenler belirlenecektir.

*505-1-Temel ve kritik madenlerin 
ve nadir toprak elementlerinin 
güvenli teminine yönelik yol haritası 
hazırlanacaktır.
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Faaliyet Alanlarımız, Ürün ve Hizmetlerimiz
Yaptığımız analiz sonucunda, Genel Müdürlüğümüz faaliyet alanları 13 ana başlık altında 
birleştirilmiş, sunduğumuz ürün ve hizmetler de bu başlıklar altında belirlenmiştir.

Tablo 3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
FAALİYET ALANI ÜRÜN / HİZMETLER

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 Laboratuvarları (Kimyasal, Jeokimyasal, Su ve Kömür Analizleri)

Teknoloji Laboratuvarları (Cevher Zenginleştirme, Endüstriyel Hammaddeler ve 
Seramik Malzeme Araştırmaları, Metalik Malzeme Araştırma Analiz ve Testleri)

Doğal Taş Laboratuvarları (Doğal Taş Sektörünün İhtiyaç Duyduğu Tüm Analizler)

4- Fizibilite ve Jeoteknik 
Araştırma Çalışmaları

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

5- Jeoloji Çalışmaları

Havza ve Kuşak Bazında Jeolojik Etütler

Jeolojik Haritaların Hazırlanması, Güncellenmesi ve Basımı

Yer Kabuğunun Yapısı ve Jeodinamik Evriminin Ortaya Çıkarılması 

Paleontoloji ve Petrografi Çalışmaları

Arazi Kullanım Potansiyeli Çalışmaları

Diri Fay ve Paleosismoloji Çalışmaları

Heyelan Çalışmaları

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

Uzaktan Algılama Çalışmaları

Aktif Volkan İzleme Çalışmaları
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FAALİYET ALANI ÜRÜN / HİZMETLER

6-Jeofizik Çalışmaları

Havadan Jeofizik Araştırmalar

Jeoelektrik ve Elektromanyetik Çalışmalar

Gravite, Manyetik ve Radyometrik Çalışmaları

Sismik Çalışmalar

Kuyu Logu Ölçümleri

Çeşitli Jeofizik Haritalarının Hazırlanması ve Basımı

7- Deniz Araştırmaları 

Jeoloji Çalışmaları

Jeofizik Çalışmaları

Hidrografi/Oşinografi Çalışmaları

8- Çevre Çalışmaları

Çevre Araştırmaları

Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Belgesi ile İlgili İşlemler

Çevresel Etki Değerlendirme ve Yer Seçimi Görüşleri

Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi

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

13- Jeokimya Çalışmaları
Türkiye Global Jeokimya Haritalarının Hazırlanması

Türkiye Jeokimya Atlasının Basımı

Paydaş Analizi
Kurumumuzun hizmet ve faaliyetlerinden yararlanan, hizmetlerini etkileyen ve bu 
hizmetlerden etkilenen kurum ve kuruluşların etki ve önem derecesinin saptanması amacıyla 
Genel Müdürlüğümüz birimlerince belirlenen dış paydaş listesi, etki ve önem derecesine 
göre sınıflandırılarak konsolide edilmiş ve Paydaşların Önceliklendirilmesi Tablosu (Tablo 4) 
oluşturulmuştur.
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Tablo 4. Paydaşların Önceliklendirilmesi

Paydaş Adı İç Paydaş/
Dış Paydaş

Önem 
Derecesi

Etki 
Derecesi

Paydaş 
Puanı Önceliği

Bakanlıklar Dış Paydaş 5 5 25 Yüksek

Valilikler Dış Paydaş 4 4 16 Orta

ETKB’ye Bağlı ve İlgili Kurum ve Kuruluşlar Dış Paydaş 5 5 25 Yüksek

İş Birliği Yapılan Kamu Kurumları Dış Paydaş 5 5 25 Yüksek

Üniversiteler Dış Paydaş 4 3 12 Orta

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Dış Paydaş 4 4 16 Orta

Sivil Toplum Örgütleri/Dernekler Dış Paydaş 3 3 9 Orta

Genel Müdürlük Çalışanları İç Paydaş 5 5 25 Yüksek

Sendikalar Dış Paydaş 3 3 9 Orta

L
ej

an
t 1 - 8 Düşük

Firmalar Dış Paydaş 3 4 12 Orta 9 - 17 Orta

Bankalar Dış Paydaş 2 2 4 Düşük 18 -25 Yüksek

Dış Paydaş Analizi
Katılımcılık ilkesi gereği, paydaşların önceliklendirilmesi tablosu dikkate alınarak belirlenen 
kamu kurum ve kuruluşları, valilikler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları ve yükseköğretim kurumları gibi dış paydaşlar tespit edilerek, 09-15 Ekim 
2018 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi (www.mta.gov.tr) üzerinden 
“Dış Paydaş Anketi” uygulanmıştır. Bu anket ile dış paydaşlardaki Kurumumuz algısını 
ölçmek, fikirleri tespit edebilmek ve önerilerini almak hedeflenmiştir. Katılımcılar tarafından 
elektronik olarak doldurulan 101 anket formu değerlendirmeye alınmıştır.
Dış paydaş analizine göre, hedeflerimizin gerekçelerinde de kendisini ifade edecek hususlar 
tespit edilerek, İnsan Kaynakları ve Bilgi Yönetimi, Süreç ve Performans Yönetimi ve Temel 
Faaliyetler, İş birliği ve Tanıtım grupları altında analiz yapılmıştır:

İnsan Kaynakları ve Bilgi Yönetimi 
Kurumumuzla ilgili bilgilere çoğunlukla; hizmet alırken, kurumsal ortaklık ve ilişkiler 
yoluyla ulaştıklarını belirten katılımcılar, personeli yeterlilik ve yetkinlik konusunda tatmin 
edici bulmaktadır. Katılımcılar, Kurumumuz kaynaklarına erişimde sıkıntı yaşanmadığını 
belirtmekle birlikte, bilgi sunum kanalı olarak internet sitesinin zenginleştirilmesini 
beklemektedir.

Süreç ve Performans Yönetimi
Katılımcılar, Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden memnun olduklarını belirtmişlerdir. 
Ancak, yenilikçi yönün biraz daha geliştirilmesi çerçevesinde teknik ve teknolojik yenilik 
düzeyinin artırılması ve hizmet sunum/çözüm üretme hızının artırılarak bürokratik kolaylık 
sağlanmasını beklemektedir. 

Temel Faaliyetler, İş Birliği ve Tanıtım
Kurumumuz, paydaş odaklı ve iş birliğine yatkın bir kurum olarak algılanmaktadır. 
Üniversite ve diğer kurumlarla iş birliğinin artarak devam etmesini; projeler tasarlanıp 
yürütülürken diğer kamu projeleri ile etkileşime dikkat edilmesini; yapılan çalışmaların 
sonuç ve çıktıları hakkında kamuoyunun düzenli olarak bilgilendirilmesini önermektedir. 
Tanınırlık açısından; Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesinin, medya ilişkileri ve kamu 
spotlarına daha fazla önem vermesi beklenmektedir.
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Katılımcılar tarafından; gençlere yönelik projelerin ve laboratuvarlardaki akredite 
hizmetlerin artırılması, Karot Bilgi Bankasının tüm metalik, endüstriyel ve enerji 
hammaddelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi, çevreyi ve doğal kaynaklarımızı 
(su, enerji, vb.) korumaya yönelik yapılacak düzenlemeler ile bilgilendirici ve eğitici 
aktivitelerin düzenlenmesi, deniz dibi araştırmalarının hızlı bir şekilde yapılarak icraata 
geçilmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.
Ankete katılım sağlayan dış paydaşlarımızın Kurumumuzun sunduğu hizmet ve 
fonksiyonlarla ilgili memnuniyet derecesinin (Şekil 1) ve hizmet kalitesi unsurları 
çerçevesindeki memnuniyetinin (Şekil 2) grafiksel olarak dağılımı şu şekildedir:
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Maden Jeolojisi Etütleri

Enerji Hammadde Etütleri

Fizibilite Etütleri

Jeolojik Etütler

Jeofizik Etütler

Jeoteknik Etütler

Hidrojeolojik Etütler

Çevre Araştırmaları

Maden Sondajları

Jeotermal Sondajları

Zemin Sondajları

Hidrojeoloji Sondajları

Kuyu Testleri

CBS/Uzaktan Algılama

Haritalama Hizmeti

Karst ve Mağara Hizmetleri

Kaynak Koruma Alanı Etüt Çalışmaları

Analiz ve Test Hizmetleri

Bilimsel ve Teknolojik Çalışmalar

Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi-Enerji Parkı

Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

Yayın ve Envanter

Harita Satış

e-Ticaret Portalı

KİŞİ SAYISI

Hizmet ve Fonksiyonlarla İlgili Memnuniyet Derecesi Dağılımı

Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim Orta Düzeyde Memnunum Memnunum Çok Memnunum

 Şekil 1. Hizmet ve Fonksiyonlarla İlgili Memnuniyet Derecesi Dağılımı
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Hizmet ve fonksiyonların memnuniyet derecesine göre yapılan değerlendirmede; Haritalama 
Hizmetleri, Yayın ve Envanter Hizmetleri, Jeolojik Etütler ve Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi 
Müzesi- Şehit Mehmet Alan Enerji Parkı alanlarında memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu; 
buna karşılık e-Ticaret Portalı, Kuyu Testleri ve Kaynak Koruma Alanı Etüt Çalışmaları 
alanlarında ise memnuniyet düzeyinin nispeten daha düşük düzeyde olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bu kapsamda memnuniyet düzeyinin nispeten düşük olduğu alanlarda, memnuniyetin 
artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesinin yerinde olacağı değerlendirilmektedir.
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Hiç Memnun Değilim Memnun Değilim Orta Düzeyde Memnunum Memnunum Çok Memnunum

Şekil 2. Hizmet Kalite Unsurları Çerçevesinde Memnuniyet Derecesi Dağılımı

Hizmetlerin kalite unsurları çerçevesinde memnuniyet derecesine göre yapılan değerlendirmede; 
Müşteri Bilgilerinin Gizliliği, Güvenilirlik ve Kurumsallık unsurları açısından memnuniyet 
düzeyinin yüksek olduğu; buna karşılık Bürokratik Kolaylık, Yenilikçilik ve İyileştirme ile 
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Yol Göstericilik Unsurları açısından memnuniyet düzeyinin nispeten daha düşük olduğu 
sonuçları ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda memnuniyet düzeyinin nispeten düşük olduğu 
alanlarda, memnuniyetin artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmesinin yerinde olacağı 
değerlendirilmektedir.
İç Paydaş Analizi
Genel Müdürlüğümüz 2019-2023 Stratejik Plan hazırlanması faaliyetleri kapsamında 
katılımcılığın sağlanması maksadıyla iç paydaş olarak yönetici ve çalışanların algılarının 
ölçülmesi, fikirlerin tespit edilmesi ve önerilerinin alınması için 15-17 Ekim 2018 tarihleri 
arasında Genel Müdürlüğümüz resmi internet sitesi (www.mta.gov.tr) üzerinden iç paydaş 
anketi uygulanmıştır. İç paydaş anketimize, merkez ve taşra teşkilatımızdan yönetici ve çalışan 
olarak 265 kişi katılım sağlamıştır.

Teknik H.
184

Genel İdari H.
73

Kadrolu İşçi
5

Yardımcı Hizmetler
3

Şekil 3.Katılımcıların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

41-50 Yaş
110

51-60 Yaş
5531-40 Yaş

83

26-30 Yaş
6

18-25 Yaş
2

60 Yaş ve Üzeri
9

Şekil 4. Katılımcıların Yaş Durumuna Göre Dağılımı
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6-10 Yıl
43

2-5 Yıl
3

0-1 Yıl
3

20 Yıl ve Üzeri
125

11-19 Yıl
91

Şekil 5. Katılımcıların Hizmet Süresine Göre Dağılımı

Y. Lisans
52

İlköğretim
1

Doktora
27

Doçent
1

Lisans
175

Lise
9

Şekil 6. Katılımcıların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
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İç paydaş analizine göre hedeflerimizin gerekçelerinde de kendisini ifade edecek hususlar 
tespit edilerek; İnsan Kaynakları ve Bilgi Yönetimi, Süreç ve Performans Yönetimi, İş Birliği 
ve Tanıtım ve Temel Faaliyetler grupları altında analiz yapılmıştır:

İnsan Kaynakları ve Bilgi Yönetimi

Çalışanlar, görevlerini yerine getirebilmek için gereken bilgi ve beceriye sahip olduklarını 
ve kullanabildiklerini düşünmektedir. Merkez ve taşra personelinin nicelik ve niteliğinin 
artırılması amacıyla meslek içi gelişim ve beceri artırım eğitimlerine ağırlık verilmesi; 
personelin akademik ve bilimsel gelişimine destek verilmesi; insan kaynağının artırılması 
ve usta-çırak ilişkisinin yeniden canlandırılması gerektiği tespit edilmiştir.

Yöneticilerin personeline davranışının genelde olumlu bulunduğu ve çalışanlara 
örnek oluşturduğu düşünülmektedir. Çalışanların yenilikçi ve üretici olmasının teşvik 
edildiği, kurum içi iletişim mekanizmalarının gelişmiş olduğu; ancak kurumsal kültürün 
güçlendirilmesi, iş yükünün nitelik ve nicelik bakımından daha dengeli dağıtılması ve 
motivasyon artırıcı çalışmalara daha fazla ağırlık verilmesinin önemli olduğu ortaya 
çıkmıştır.

Kurumda bilgi, kaynak ve deneyim paylaşım ile dayanışma ve iş birliği ortamı mevcuttur, 
ancak kurum içi bilginin daha kolay erişilebilir olması faydalı olacaktır.

Fiziki ve teknik altyapı ile temizlik, sağlık, sosyal olanakları genelde tatmin edici 
düzeydedir, ancak daha da iyileştirilebilir.

Süreç ve Performans Yönetimi

Süreç yönetimi temelinde yetki ve sorumluluklardaki tereddüt oluşturabilecek noktaların 
giderilmesi; yürütülen projelerin verimlilik ve etkinlik yönünden yeniden değerlendirilmesi 
hususları ön plana çıkmıştır.

İşbirliği ve Tanıtım

Kurumumuz, yer bilimleri ve madencilik alanında ülkemiz ekonomisine önemli katkıda 
bulunan ve harita üretimi konusunda sektörün ihtiyacını karşılayan tek kurum olmasıyla 
birlikte; yerli yabancı profesyonel kişi ve kurumlarla iş birliğinin artırılmasında fayda 
görülmektedir. Ayrıca, maden aramalarının doğaya zarar vermeden de yapılabileceğine 
yönelik kamuoyu farkındalığının artırılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Temel Faaliyetler

Deniz aramalarına daha fazla önem verilmesi; yenilenebilir enerji kaynaklarının 
araştırılması; analiz laboratuvarlarımızda dışa bağımlılığın azaltılması; havadan ve karadan 
uzaktan algılamada Ar-Ge faaliyetleri ile bu teknolojiden yararlanılması ön plana çıkan 
tespitler arasındadır.
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Tablo 5. Paydaş-Ürün/Hizmet Matrisi
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1-Maden ve Enerji 
Hammadde Arama 
Faaliyetleri

Ü/H 1 X X X X X X X X X X

Ü/H 2 X X X X

Ü/H 3 X X X

Ü/H 4 X X X X X X X X X X

Ü/H 5 X X X X X X X X X X

Ü/H 6 X X X X X X X X X X

Ü/H 7 X X X X X X X X X X

2-Sondaj Çalışmaları

Ü/H 1 X X

Ü/H 2 X X X X

Ü/H 3 X X X X

Ü/H 4 X X X X X

Ü/H 5 X X X X X

Ü/H 6 X X X X X X X

3- Laboratuvar ve 
Raporlama Çalışmaları

Ü/H 1 X X X X X X X X

Ü/H 2 X X X X X X X

Ü/H 3 X X X X X X

Ü/H 4 X X X X X X

4- Fizibilite ve 
Jeoteknik Araştırma 
Çalışmaları

Ü/H 1 X X X X X X

Ü/H 2 X X X X X

Ü/H 3 X X X X X X

Ü/H 4 X X X X X X

Ü/H 5 X X X X X X

Ü/H 6 X X X X

5- Jeoloji Çalışmaları

Ü/H 1 X X X X X X X

Ü/H 2 X X X X X X X

Ü/H 3 X X X X

Ü/H 4 X X X

Ü/H 5 X X X X X X X

Ü/H 6 X X X X X X X

Ü/H 7 X X X X X X X

Ü/H 8 X X X X X X X

Ü/H 9 X X X X X

Ü/H 10 X X X
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PAYDAŞLAR

FAALİYET ALANLARI
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6-Jeofizik Çalışmaları

Ü/H 1 X X X X X X X

Ü/H 2 X X X X X X X

Ü/H 3 X X X X X X X

Ü/H 4 X X X X X X X

Ü/H 5 X X X X X X X

Ü/H 6 X X X X X X X

7- Deniz Araştırmaları 

Ü/H 1 X X X X X X X X

Ü/H 2 X X X X X X X X

Ü/H 3 X X X X X X X X

8- Çevre Çalışmaları

Ü/H 1 X X X X X X X

Ü/H 2 X X X X X X X

Ü/H 3 X X X

Ü/H 4 X X X X X X X

Ü/H 5 X X X

Ü/H 6 X X X X X X

9- Yurt Dışı Faaliyetleri
Ü/H 1 X X X

Ü/H 2 X X X

10- Tabiat Tarihi Müzesi 
Faaliyetleri

Ü/H 1 X X X X X X X X X X X

Ü/H 2 X X X X X X X X X X X

11- Bilimsel 
Dokümantasyon ve 
Tanıtma Faaliyetleri

Ü/H 1 X X X X X X X X X X X

Ü/H 2 X X X X X X X X X X X

Ü/H 3 X X X X X X X X X X X

Ü/H 4 X X X X X X X X X X X

Ü/H 5 X X X X X X X X X X X

Ü/H 6 X X X X X X X X X X X

Ü/H 7 X X X X X X X X X X X

12- Uluslararası 
Çalışmalar Ü/H 1 X X X X

13- Jeokimya 
Çalışmaları

Ü/H 1 X X X X

Ü/H 2 X X X X
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Kuruluş İçi Analiz
Kurum Kültürü Analizi
MTA Genel Müdürlüğü, kuruluşundan bugüne kadar görev alan yöneticilerin ve çalışanların 
gayretleri ile oluşmuş, yol gösterici ve bağlayıcı niteliği olan etkin bir kurum kültürüne sahiptir. 
Tüm çalışanları; aynı değer ve aynı çalışma anlayışıyla yakınlaştırıp birbirine bağlayıcı rol 
oynar ve kuruma bütünlük kazandırır. Bilginin, değerlerin ve iç ilişkilerin düzenlenmesinde 
etkindir.
Zaman içinde gelişen ve güçlenen, normlar ve kurallar, çalışma ahlakı ve davranış biçiminden 
oluşan bu kültür, MTA Genel Müdürlüğünü diğerlerinden ayıran kurum kimliğine dönüşmüştür.
Amacımız, 1935 yılından beri hizmet veren Genel Müdürlüğümüzde, işlerin/projelerin/
faaliyetlerin en iyi ve en hızlı bir şekilde yürütülmesidir.
Kurum kültürü analizi yapmak amacıyla hazırlanan “İç Paydaş Anketi” Genel Müdürlüğümüz 
çalışanlarına uygulanmıştır. Söz konusu anket çevrimiçi olarak yönetici ve çalışanlardan 
oluşan 265 personel tarafından doldurulmuştur.

Kurum kültürü analizi sonucunda;
•	 Personelin, ihtiyaç duyduklarında yöneticileriyle kolaylıkla iletişim kurabildikleri,
•	 Yönetici ve çalışanların görevlerini yerine getirirken sahip oldukları bilgi ve becerileri 

yerinde ve etkin bir biçimde kullandıkları,
•	 Personelin yeni fikir, teklif ve projelerinin desteklendiği ancak bunların hayata 

geçirilmesine dönük uygun ortam ve imkanların artırılması gerektiği,
•	 Çalışanların birbirleriyle bilgi, beceri ve tecrübelerini paylaştığı, işbirliği içerisinde 

çalışıldığı ancak deneyim ve birikimlerin paylaşılmasında usta-çırak ilişkisine daha 
fazla önem verilmesi gerektiği,

•	 Birimler arası koordinasyonun daha etkin hale getirilmesi gerektiği,
•	 Çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik mekanizmaların artırılması gerektiği 

gibi sonuçlara ulaşılmış ve “Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilirliği Sağlamak” 
amacı altında hedef ve stratejiler belirlenirken anket sonuçları dikkate alınmıştır.

İnsan Kaynakları ve Yetkinlik Analizi
İnsan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve planların oluşturulması sürecinde, ilgili 
birimlerin 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 usta-
çırak ilişkisi ile pratik eğitimler şeklinde devam etmektedir. Eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak 
gerektiğinde uzmanlık alanlarına bağlı olarak üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından 
da destek alınmaktadır.
Personel alımı; memur kadroları için, Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda 
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Kamu 
Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre; işçi kadroları için ise KPSS sonucuna göre 
Türkiye İş Kurumunca (İŞKUR) açıklanan ilan çerçevesinde başvuran ve anılan Kurumca 
gönderilen adaylar arasından yapılmaktadır. Ayrıca üniversite ve diğer kamu kurumlarından 
yatay geçişlerle de personel alımı yapılabilmektedir. Yatay geçiş ile işe alınan çalışanlar 
niteliklerine göre ilgili birimlerde, özelleştirilen kurumlardan gelen personel ise uzmanlık 
alanları göz önüne alınarak ihtiyaç duyulan birimlerde görevlendirilmektedir.
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Genel Müdürlüğümüzde nitelikli insan gücü ve güçlü topluma ulaşmaya yönelik çalışanların 
kişisel ve mesleki gelişimleri için gerekli tüm imkân ve kolaylıklar sağlanmaktadır. Çalışanların 
meslekleri ile ilgili bilimsel, teknik, hukuki vb. güncel gelişmeleri takip etmeleri amacıyla 
kurultay, kongre, seminer vb. faaliyetlere katılımları teşvik edilmekte olup, gelişmeler ve yeni 
konular için ihtiyaç analizleri ile tespit edilen konularda eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.
Tablo 6. Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Öğrenim Durumu Memur Kadrolu İşçi Sözleşmeli 
Personel Toplam

İlkokul 11 176 - 187
Ortaokul 35 130 - 165
Lise 214 416 - 630
Ön Lisans 269 34 - 303
Lisans 1.034 64 1 1.099
Yüksek Lisans 408 - - 408
Doktora 123 - - 123
Doçent 9 - - 9
Genel Toplam 2.103 820 1 2.924

6,40%

6,02%

0,38%

5,64%

4,45%

1,20%

21,55%

14,23%

7,32%

10,36%

1,16%

9,20%

37,59%

0,03%

2,19%

35,36%

13,95%

13,95%

4,21%

4,21%

0,31%

0,31%
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Şekil 7. Personelin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı
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Sözleşmeli Personel
0,03%

Memur
71,92%

Kadrolu İşçi
28,05%

Şekil 8.Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı

Tablo 7. Personelin Hizmet Sınıfı Dağılımı
Hizmet Sınıfı Merkez Bölge Genel

M
em

ur

Teknik Hizmetler Sınıfı 1.091 438 1.529
Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 288 247 535
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 9 - 9
Sağlık Hizmetleri Sınıfı 11 - 11
Yardımcı Hizmetler Sınıfı 18 1 19
Toplam 1.417 686 2.103

Kadrolu İşçi 547 273 820
Sözleşmeli Personel 1 - 1
Genel Toplam 1.965 959 2.924

Bölge Müd.
33%

Merkez Birim
67%

Şekil 9. Merkez Birimleri ve Bölge Müdürlükleri Personel Dağılımı

Fiziki Kaynak Analizi
Genel Müdürlüğümüz 1967 yılından beri bugünkü merkez kampüsünde yer almaktadır. 
Kullanımdaki açık ve kapalı alanı 73.341,48 m2; toplam inşaat alanı 128.864 m2; otopark alanı, 
yol alanı, spor tesisleri alanı, yeşil alanlar dahil merkez kampüsümüz 399.595 m2 dir. Merkez 
kampüsünde hizmet binası ve atölye, sosyal tesis, laboratuvar, ambar ve hizmet tesisi ile depo 
vb. bulunmaktadır.
Genel Müdürlüğümüzde görev ve sıra tahsisli olarak dağıtımı yapılan, merkezde 11 (2 adet 
bina) adet, Bölge Müdürlüklerimizin ikisinde 86 (12 adet bina) adet olmak üzere toplam 97 
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adet lojman bulunmaktadır. Lojmanlarla ilgili işlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
çıkartılan Yönetmelikler ve Tebliğler doğrultusunda yürütülmektedir. Merkez kampüsünde 1 
adet konukevi, 1 adet lokal, 1 adet kreş - anaokulu ve 1 adet spor tesisi bulunmaktadır. Ayrıca 
mülkiyeti Genel Müdürlüğümüze ait olmak üzere Düzce’de Akçakoca Eğitim ve Dinlenme 
Tesisleri 2014 yılı itibariyle 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına tahsis 
edilmiştir. Bunun dışında; Konya, İzmir, Trabzon’da birer adet misafirhane ve İstanbul’da 1 
adet misafirhane-irtibat bürosu ile Sivas’ta Çermik Kaplıcaları Sosyal Tesisleri bulunmaktadır.
Teknoloji ve Bilişim Altyapısı Analizi
Genel Müdürlüğümüz yaptığı arama ve araştırma çalışmaları ile ülkemizin yer bilimleri ve 
madencilik sektörüne yön veren en önemli kurumlarından biridir. Bu çalışmalar sonucunda 
üretilen verilerin, günümüz bilişim teknolojileri üzerinden elektronik ortama aktarılması-
yayınlanması, arşivlenmesi ve güvenliğinin sağlanması, büyük önem arz etmektedir. 
Kurumun ürettiği verilerin günün teknolojilerine bağlı kalarak, e-Devlet kapsamında sektör, 
üniversiteler, kurum kullanıcıları, dış kullanıcılar ve paydaşlar ile paylaşılması için gerekli 
çalışmalar titizlikle yapılmakta ve bilişim teknolojisi yakından takip edilmektedir. 
Genel Müdürlüğümüzün e-Devlet hizmetleri kapsamında; sunmuş olduğu hizmetlerden 
“Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (NATT)”, “TÜVEKBS Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot 
Bilgi Bankası Bilişim Sistemi’’, “İnsan Kaynakları Bilgi Yönetim Sistemi”, “Yer Bilimleri 
CBS Portalı”,“e-Ticaret Portalı”, “Elektronik Belge Yönetim Sistemi” vb. yazılımlar gelen 
yeni talepler doğrultusunda sürekli güncellenmekte ve aktif kullanımları için gerekli tedbirler 
alınmaktadır. Kullanılmakta olan ve garanti süresi biten EBYS yazılımı yerine, TÜRKSAT 
Belgenet sistemine geçiş yapılmıştır.
Kurumumuzun hizmetlerinden “Derleme, Ozalit ve Rapor Hizmetleri”, “Maden Tetkik ve 
Arama Dergisi”, “OPAC Katalog Tarama”, “Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi Randevu 
Sistemi”, “Yer Bilimleri Harita Görüntüleyici ve Çizim Editörü” , “Böbrek ve Mesane Taşı 
Analizi Başvuru ve Takip İşlemleri”, Derleme Raporları ve Haritaların Satış Hizmetinin 
sunulduğu “e-Ticaret Portalı”,”Karot Numunesi İnceleme Başvurusu Sorgulama” ve “MTA 
Hizmet Başvuruları” e-Devlet kapısına entegre edilmiştir. Kurumumuzun yeni üreteceği 
hizmetlerin de e-Devlet kapısına entegrasyonu gerçekleştirilecektir.

e-Devlet Hizmetleri
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Kurum personelinin bilişim ve iletişim teknolojileri kullanımında, güvenlik hususları 
kapsamında dikkat etmeleri gereken unsurların yer alacağı bilgi güvenliği politikasının 
oluşturulması için temel eğitimler alınmış, Bilgi Güvenliği Yönergesi hazırlanarak üst 
yönetim tarafından onaylanmıştır. Bu kapsamda Bilgi Güvenliği Kurulu oluşturularak politika 
yürürlüğe girmiş ve konu ile ilgili eğitimler düzenlenerek farkındalığın artırılması sağlanmıştır. 
Güvenlik Duvarı güncellenerek Kurum bünyesinde yedekli yapı kullanılmaya başlanmıştır. 
Bilgi İşlem bünyesinde ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarına başlanmış 
olup, BGYS Sertifikası alınması ve sürekliliğin sağlanması çalışmalarına devam edilecektir. 

Genel Müdürlüğümüzün 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 başlatılmış olup, projeye ait çalışmalara ve 
Sanal Küre Uygulaması üzerinde Kurumumuz verilerinin yetki dâhilinde görüntülenmesi 
çalışmalarına devam edilecektir. Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde, TÜVEK 
(Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası) kurulması ve yönetilmesi görevi 
Kuruluşumuza verilmiştir. Bu kapsamda ilgili birimlerin koordinasyonu ile TÜVEK Bilişim 
Sistemi Uygulama Yazılımı tamamlanmış, entegrasyonu sağlanmış ve devreye alınmıştır. 
Gelecek dönemde de gerekli güncelleme ve içerik zenginleştirme çalışmalarına devam 
edilecektir. 

Kurum kullanıcılarının çalışmalarında kullanmak üzere ihtiyaç duyulan bilişim kaynaklarının 
güncel teknolojiye uygun olması için gerekli iyileştirme ve yenileme yapılmakta ve her yıl 
mevcut durum ve gelen talepler değerlendirilecektir. 

Kurum bilişim ve iletişim hizmetleri kapsamındaki; bakım-onarım, sistem-network-güvenlik-
veri tabanı-storage vs. yönetimleri ve geliştirilecek kurumsal yazılımlardaki proje yönetimi gibi 
tüm bilgi teknolojileri hizmetlerinin yönetim işlemleri yerine getirilmeye devam edilecektir. 
Personelin gelişen ve değişen teknolojiye kendisini adapte etmesi ve konusunda uzmanlaşması 
için gerekli olan eğitimlerin alınması planlanmaktadır. 

Mali Kaynak Analizi
MTA Genel Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı çerçevesinde hazırlanan Performans 
Programları için, Stratejik Amaçlar ve Stratejik Hedeflere yönelik yıllık performans hedefleri 
ve faaliyetleri gerçekleştirmek üzere merkezi yönetim bütçesinden ve faaliyetler karşılığı öz 
gelirlerden kaynak kullanmaktadır.

Maden arama faaliyetlerinin kesintisiz devam ettirebilmesi için yüksek maliyetli aramacılığa 
yönelik bütçe tahsisindeki yetersizlik nedeni ile kamu/özel işbirliğinin artırılması gerektiği 
düşünülmektedir.

Maden arama ve sondaj çalışmaları ile ortaya çıkarılan rezervlerin kamu/özel iş birliği ile 
işletilmesi, bir an önce ekonomiye kazandırılması ve bu gelirlerden arama faaliyetlerine pay 
ayrılması önem arz etmektedir. 
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Tablo 8. Mali Kaynak
2015-2017 yılları arasında Bütçe Giderleri ile Öz Gelirleri Hazine Yardımı Gerçekleşme 

Tutarları
 2015 (TL) 2016 (TL) 2017 (TL)
Personel Giderleri 135.136.235,27 149.728.892,62 157.912.625,20
Sosyal Güvenlik Kurumlarına 
Devlet Primleri Giderleri 25.421.741,22 28.339.657,60 30.158.217,38

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 28.234.075,24 32.797.333,21 41.922.683,93
Cari Transferler 6.735.122,44 9.846.706,72 17.863.283,37
Sermaye Giderleri 158.446.247,33 141.651.478,21 417.290.387,42
Sermaye Transferi 0 0 0
Toplam Gider 353.973.421,50 362.364.068,36 665.147.197,30
Öz Gelir 355.010.689,24 263.540.299,55 514.443.263,42
Hazine Yardımı 85.940.100,00 119.962.850,00 340.118.500,00
Toplam Gelir 440.950.789,24 383.503.149,55 854.561.763,42

2015-2017 yılları arasında Genel Müdürlüğün toplam bütçe giderlerinin ve toplam bütçe 
gelirlerinin gerçekleşme seviyeleri yukarıdaki tabloda yer almaktadır.

Tablo 9. Tahmini Kaynak

KAYNAKLAR 2019 2020 2021 2022 2023 Toplam 
Kaynak 

Özel Bütçe 625.469.000 666.324.000 698.284.000 900.000.000 1.000.000.000 3.890.077.000
TOPLAM 625.469.000 666.324.000 698.284.000 900.000.000 1.000.000.000 3.890.077.000

PESTLE Analizi
İç ve dış paydaşlarımıza uygulanan anket sonuçlarına göre yapılan PESTLE analiziyle Genel 
Müdürlüğümüz üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, yasal 
ve çevresel dış etkenler tespit edilerek sınıflandırılmış, gerçekleşmesi muhtemel olan hususlar 
ile bunların gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak fırsatlar ve tehditler belirlenmiştir.
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Tablo 10. PESTLE

ETKENLER
TESPİTLER 

(ETKENLER/
SORUNLAR)

İDAREYE ETKİSİ
NE YAPMALI?

FIRSATLAR TEHDİTLER

POLİTİK *Yatırım programında 
madencilik sektörünün 
önceliklendirilmemesi

*Uluslararası sulardaki 
ticaret savaşları

*Politik ve siyasi 
gelişmeler

*Savaşlar
*Sınır komşularımızla 

yaşanan siyasi 
gerginlikler

*Uluslararası işbirliklerine 
yönelik ortak çalışma 
oluşturmak

EKONOMİK *Madencilikte yapılan 
yatırımların yüksek 
maliyette olması 
ve beklenen katma 
değerin ekonomiye 
kazandırılmasının uzun 
vadede olması

*İhtiyaçların 
karşılanamaması nedeniyle 
ithalata yönelinmesi

*Madencilik sektörüne 
yatırımlardan düşük pay 
verilmesi

*Yerli ve milli kaynakların 
değerlendirilmesi 
konusundaki 
farkındalığın artması

*Madencilik sektöründeki 
talebin artması

*Yurt dışında da maden 
aramacılığına başlanması

*Yapılan çalışmaların 
ekonomiye katkısının 
görülmesi sonucu, 
Kurumun faaliyetlerinin 
daha fazla desteklenmesi

*Ekonomik krizler
*Kısıtlı bütçe 

nedeniyle sektörle 
ilgili teknolojik 
gelişmeleri hayata 
geçirememek

*Değerli maden 
varlıklarının ortaya 
çıkarılamaması

*Kamu/özel iş birliği 
ile ithalata bağımlılığı 
azaltmak için yurt 
dışı arama ve işletme 
faaliyetlerini artırmak

*Maden arama ve sondaj 
çalışmaları hızla devam 
ettirilerek, bulunan 
rezervler kamu/özel 
iş birliğinde yeni iş 
modelleri ve finansman 
mekanizmalarıyla 
ekonomiye kazandırmak

SOSYAL * Nüfus artışından kaynaklı 
tüketimin artması

*Nüfus artışı
*Madencilikle ilgili 

toplumsal farkındalığın 
artması

*Nitelikli işgücü 
eksikliği

*Basın yayın organları 
aracılığıyla kamu 
spotları hazırlanarak 
toplumun 
bilgilendirilmesi

TEKNOLOJİK *Teknolojide dışa bağımlılık
*Çok hızlı gelişen ve 

değişen teknolojinin 
yüksek maliyetli olması

*Coğrafi Bilgi Sistemleri/
Uzaktan Algılama 
Tekniğinin kullanılması

*Modern araştırma 
gemilerinin faaliyetlerini 
sürdürmesi

*Veri paylaşımının 
kolaylaşması

*Bilgi güvenliği ve 
güvenirliliği

*Eski teknoloji 
kullanımı

*Dışa bağımlılık

*Kullanılan ekipmanlarda 
yerli üretim oranını 
artırmak için Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
üniversiteler ve 
sektör temsilcileriyle 
yürütülecek AR-GE 
faaliyetlerini artırmak

*Sayısal verilerin 
birleştirilmesi 
için kullanılan 
veri tabanlarının 
güncellenmesi

*Teknolojik altyapı 
ihtiyaçlarının 
giderilmesi

YASAL *Mevzuat ve yetki 
çakışmaları

*Ulusal ve uluslararası iş 
birliği olanakları

*Mevcut mevzuatın 
günümüz 
ihtiyaçlarını 
karşılayamaması

*Mevzuat güncellemesi
*Yetki/görev sınırlarının 

yeniden düzenlenmesi

ÇEVRESEL *Arama faaliyetleri ve 
jeotermal sondajlar 
konusunda toplumda 
oluşan olumsuz ön yargı

*Çevreye duyarlı madencilik 
faaliyetleri

*Çevresel etkilere 
hassasiyet göstermek

*Jeotermal 
sondajların, yakın 
civarındaki soğuk 
su kaynaklarını 
kalite bakımından 
etkileme riski algısı

*Toplumda 
madenciliğin 
çevresel sorun 
olarak görülmesi

*Maden sahalarının 
rehabilite edilmeden 
terk edilmesi

*Çevreye duyarlı 
madencilik 
faaliyetlerinin 
desteklenmesine yönelik 
özel sektör ve kamu 
kurumlarını kapsayacak 
faaliyetler düzenlemek
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GZFT Analizi
İç ve dış paydaşlara uygulanan anketler sonucunda elde edilen GZFT Analizi bulguları (Tablo 
11) ile Genel Müdürlüğümüzün güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevreden kaynaklanan fırsat 
ve tehditler tespit edilmiş ve bu doğrultuda geliştirdiğimiz stratejiler (Tablo 12) aşağıdaki 
tablolarda özetlenmiştir.

Tablo 11. GZFT
İÇ ÇEVRE DIŞ ÇEVRE

Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler

∗	 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 bilimleri 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

∗	 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

∗	 Yurtdışı eğitim 
faaliyetlerinin 
yetersiz olması

∗	 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 imkân 
tanıması

∗	 Doğal afetlerle ilgili 
araştırmaların önem 
kazanması

∗	 Enerjide dışa 
bağımlılığın 
azaltılmasına yönelik 
yürütülen çalışmalar

∗	 Yerli ve milli kaynaklara 
artan ihtiyaç

∗	 Yapılan çalışmaların 
ekonomiye katkısının 
görülmesi sonucu, 
Kurum faaliyetlerinin 
daha fazla 
desteklenmesi

∗	 Veri paylaşımının 
kolaylaşması

∗	 Madencilikle ilgili 
farkındalığın artması

∗	 Yenilenebilir enerji 
anlayışının artması

∗	 Yerli ve milli enerji 
anlayışının artması

∗	 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
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Tablo 12. GZFT Stratejileri

İÇ ÇEVRE

GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER
∗	 Yer bilimleri ve madencilik alanında 

yurt içindeki öncülüğümüzü uluslararası 
platforma taşıyabilmek için var olan 
işbirliklerini geliştirmek ve yenilerini 
yapmak

∗	 Bakanlığımız bünyesinde bulunan 
araştırma gemilerini tek çatı altında 
toplayarak denizlerde yapılan projeleri 
ortak yürütüp verimliliği artırmak

∗	 Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi 
ve Enerji Parkının daha fazla tanıtılması 
yoluyla toplumdaki yer bilimleri ve 
madencilik konularındaki bilgi düzeyi ve 
farkındalığı artırmak

∗	 Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması ve 
sertifikalandırılması yoluyla kurumsal iş 
süreçlerini iyileştirmek

∗	 Personel dağılımını iş analizine göre 
planlamak

∗	 Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi 
Bankasının kurumsallaşmasını sağlamak

∗	 Analiz/test hizmetleri için gerekli cihaz 
altyapısındaki dışa bağımlılığı azaltmak 
için üniversiteler ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığıyla işbirlikleri yapmak

∗	 Kurumsal hafıza kaybının önüne geçmek 
için usta-çırak ilişkisini güçlendirerek 
personelin deneyim kazanmasını 
sağlamak

∗	 Uluslararası standartlarda yapılan 
proje sayısını artırmak için akredite 
laboratuvarımızı daha etkin kullanmak

∗	 Kurumumuz tarafından sunulan hizmet 
süreçlerindeki bürokrasi ve kırtasiyeciliği 
azaltarak yararlanıcıların memnuniyet 
oranını artırmak

∗	 Yöntem, teknik ve teknolojilerin yakından 
takibi amacıyla personelin mesleki ve 
kişisel eğitimlerine verilen önemi artırmak

∗	 Görev tanımlarının belirlenmesi yoluyla 
kurumsal iş ve süreçlerde verimliliği 
artırmak

DIŞ ÇEVRE

FIRSATLAR TEHDİTLER

∗	 Ülkemizin jeolojik yapısı sayesinde var 
olan hammadde çeşitliliğini kullanabilir 
hale getirmek için arama faaliyetlerinin 
nitelik ve niceliğini artırmak

∗	 Uluslararası iş birliği olanaklarını 
kullanarak arama faaliyetlerimizin 
etkinliğini artırmak ve bu sayede ülke 
ekonomisine katkıda bulunmak

∗	 Milli Enerji ve Maden Politikası 
kapsamında kurumsal bazda enerjide 
dışa bağımlılığı azaltıcı faaliyetlere 
odaklanmak

∗	 Sunulan hizmetleri mümkün olduğunca 
elektronik ortama taşımak

∗	 Kamu/özel iş birliği modelinden 
yararlanarak maden arama ve sondaj 
çalışmalarıyla bulunan rezervleri 
ekonomiye kazandırmak

∗	 Maden arama çalışmalarının doğaya 
ve çevreye zarar veren faaliyet olarak 
algılanmasını önlemek için yazılı ve görsel 
medyadan yararlanmak

∗	 Yer altı ve yer üstü kaynaklarının 
azalmasının etkilerini en aza indirmek 
amacıyla mevcut kaynakların daha verimli 
kullanılmasına yönelik projeler geliştirmek

∗	 Bütçe olanaklarında meydana gelebilecek 
değişimlerin etkisini azaltmak amacıyla 
ekonomik kaynak yaratacak projeler 
geliştirmek

∗	 Dış paydaş beklentilerine hizmet sunum 
tekniklerinde yeterince cevap verememek
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Tespitler ve İhtiyaçlar
Durum analizi kapsamında gerçekleştirilen ayrıntılı çalışmalar ile iç ve dış paydaşlarımıza 
uygulanan anketler sonucunda tespitler yapılıp ihtiyaçlar belirlenmiş olup Tablo 13’te 
özetlenmiştir. Hedeflerin belirlenmesinde bu tespit ve ihtiyaçlardan yararlanılmıştır.

Tablo 13. Tespitler ve İhtiyaçlar
DURUM 
ANALİZİ 
AŞAMALARI 

TESPİTLER/ SORUN  
ALANLARI İHTİYAÇLAR/ GELİŞİM ALANLARI 

Uygulanmakta 
Olan Stratejik 
Planın 
Değerlendirilmesi 

*Stratejik amaç, hedef ve performans 
göstergelerinin öneminin çalışanlar 
tarafından anlaşılamaması 

*Stratejik Planda belirlenen kurumsal amaç ve 
hedeflere göre bir yönetim anlayışı benimsenerek, 
Stratejik Planın getirdiği sorumlulukların 
farkındalığına yönelik eğitimler düzenlenmesi 

Mevzuat Analizi 
*Mevzuattan kaynaklı yetki çakışmaları *Mevzuat güncellemesi, yetki/görev sınırlarının 

yeniden düzenlenmesi

Üst Politika 
Belgeleri Analizi

*Cari Açık

Politika ve Tedbirler

*Büyüme ve İstihdam

Politika ve Tedbirler

* Maden arama ve sondaj çalışmaları hızla 
devam ettirilerek, bulunan rezervler kamu/özel 
iş birliğinde yeni iş modelleri ve finansman 
mekanizmalarıyla ekonomiye kazandırılacaktır.

* Kamu kurumlarının ve çalışanların ihtiyaç ve 
tercihleri uyumlaştırılacaktır. Hizmetin özelliğine 
göre uygulanacak esnek çalışma modelleri ile 
çalışanların iş yaşam dengesini kurarak aile ve 
sosyal yaşamlarına, kurs ve eğitim programlarına 
daha fazla vakit ayırabilmeleri sağlanacaktır. 
Kamu kurumlarının esnek çalışma ile iş tatmini 
ve verimi yüksek işgücüne sahip olmaları 
sağlanacaktır.

* Enerji sektörünün petrol, doğalgaz ve jeotermal 
kaynak ile sanayinin hammadde ihtiyacını 
karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışındaki arama 
faaliyetleri hızlandırılacaktır.

Paydaş Analizi *Üretilen bilginin çeşitlendirilerek 
farklı kanallardan farklı kesimlere 
ulaştırılamaması

*Hizmet sunum tekniklerinde çeşitliliğin artırılması 

İnsan Kaynakları 
Yetkinlik Analizi 

*Maden arama ve araştırma faaliyetleri 
ile yer bilimleri uygulamaları 
proje bazlı gerçekleştirildiğinden, 
birimlerimiz arası yıllara göre iş 
yükünün dengeli dağıtılamaması 

*Personelin yaş ortalamasının yüksek 
olması ve deneyimli personel sayısının 
giderek azalması

*Gelişen ve değişen teknolojiye uyum 
eksikliği

*Kurumsal risk algısının olmaması

*İş süreç analizlerinin gözden geçirilerek süreç 
iyileştirme çalışmalarının yapılması

*Kurum içi usta-çırak ilişkisinin yeniden 
canlandırılarak; mesleki, kişisel gelişim, 
motivasyon vb. eğitim ve etkinliklere katılım 
sağlanması

*Kuruluşumuzda belirlenen alanlarda, 1416 
sayılı Kanuna göre Yüksek Lisans düzeyinde 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışında 
burslu okutulacak öğrencilerin mecburi hizmet 
kapsamında istihdam edilmeleri

*Yeniliklere uyum eğitimleri verilmesi

*Kurumsal risk farkındalığı eğitimlerinin verilmesi
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DURUM 
ANALİZİ 
AŞAMALARI 

TESPİTLER/ SORUN 
ALANLARI İHTİYAÇLAR/ GELİŞİM ALANLARI 

Kurum Kültürü 
Analizi 

*Kurumda bilgi, kaynak ve deneyim 
paylaşımı ile dayanışma ve iş birliği 
ortamı mevcut olup, kurum içi bilginin 
daha kolay erişilebilir olması ile kurum 
aidiyet kültürünün artırılması

*Açık iletişim-paylaşım kanallarının 
artırılması

*Üretilen ve elde edilen verilerin, sayısal ortamda 
veri tabanına aktarılarak bilgi paylaşımı ile iş 
birliğinin sağlanması suretiyle kurum aidiyet 
kültürünün güçlendirilmesi

*Verimlilik ve yetkinliğin artırılması

Fiziki Kaynak 
Analizi 

*Yerleşkenin huzurlu bir çalışma ortamı 
sağlaması

*Fiziki ve teknik altyapı ile temizlik, 
sağlık, sosyal olanakların geliştirilmesi

*Memnuniyet anketleri ve benzeri yöntemlerle 
tespit edilen ihtiyaçlara yönelik iyileştirilme 
yapılması

Teknoloji ve 
Bilişim Altyapısı 
Analizi 

*İletişim portallarının geliştirilmesi, 
veri-bilgi merkezi oluşturulmasındaki 
eksiklikler

*Çok hızlı gelişen ve değişen teknoloji

*Sayısal verilerin birleştirilmesi için kullanılan veri 
tabanlarının güncellenmesi, teknolojik altyapı 
ihtiyaçlarının giderilmesi

*Gerekli eğitimlerin alınması

Mali Kaynak 
Analizi 

*Madencilikte yapılan yatırımların 
yüksek maliyette olması ve 
beklenen katma değerin ekonomiye 
kazandırılmasının uzun vadede olması

*Madencilik sektörüne yatırımlardan 
düşük pay verilmesi

*Katma değeri yüksek yer altı zenginliklerinin 
ekonomiye kazandırılması için arama 
faaliyetlerine ayrılan bütçenin artırılması 

*Kamu/özel iş birliği ile bulunan rezervlerin hızlıca 
ekonomiye kazandırılması

PESTLE Analizi 

*Yerli ve milli kaynaklara artan ihtiyaç

*Madencilik sektöründeki büyüme

*Ticaret savaşları

*Yurt dışı açılımı

*Teknolojinin hızlı gelişimi 

*Çevresel etkilere hassasiyet

*Nüfus artışından kaynaklı tüketimin 
artması

*Siyasi ve politik gelişmeler

*Dışa bağımlılığın azaltılması

*Yurt dışı arama-işletme faaliyetlerinin artırılması

*Siyasi istikrar

*Teknolojik gelişmelere uyum

*Arama faaliyetlerindeki olumsuz ön yargının 
giderilmesi
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Tablo 14. Durum Analizi ile Amaç ve Hedeflerin İlişkisi

Tespitler İhtiyaçlar Amaçlar Hedefler

*Yerkabuğunun yapısı hakkındaki 
mevcut verilerin yetersiz olması

*Jeolojik oluşumları ve olayları 
açıklamaya yönelik yapılmış 
çalışmaların havza ve kuşak bazında 
değerlendirilmemiş olması 

*Jeolojik kökenli doğal afet 
zararlarının azaltılması kapsamında 
üretilen verilerin yetersiz olması

*Jeolojik amaçlı yapılan çalışmalar 
ile ülkemizin maden ve enerji 
potansiyelini ortaya çıkarmak üzere 
yapılan çalışmaların yeterince 
koordine edilememesi

*Detaylı jeolojik etüt çalışmalarının 
yapılması

*Laboratuvar analizlerinin yapılması
*Uzman personelin yetiştirilmesi
*Sayısal verilerin oluşturulabilmesi 

için kullanılan programların ve 
yazılımların güncellenmesi 

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

H.1.Yerkabuğunun 
Yapısını Ortaya 
Çıkarmak 
İçin Havza ve 
Kuşak Bazında 
Araştırmalar 
Gerçekleştirilecektir

*Başta Karadeniz olmak üzere 
ülkemiz deniz yetki alanlarında Oruç 
Reis Araştırma Gemisi ile yılda 
yaklaşık 9 ay süre ile 2B/3B sismik 
operasyon faaliyeti yürütüleceğinin 
öngörülmesi

*Yürütülen projenin ilk aşamasında 
elde edilen sonuçlar ışığında 
belirlenen potansiyel alanlarda 
daha sık profil aralıkları ile 
detay havadan jeofizik etütler 
yapılarak, elde edilecek haritaların 
çözünürlüklerinin artırılmasının 
sağlanması 

*Uygulanacak havadan jeofizik 
yöntemler ile jeofizik belirtiye neden 
olan yer altı yapılarının/kütlelerinin 
ilgili fiziksel özellik dağılımları 
araştırılacaktır. Bu sayede kısa 
zamanda büyük alanların taranması 
gerçekleştirilerek, ülke ekonomisine 
katkı sağlanması

*Oruç Reis Araştırma Gemisi 
ile yürütülecek 2B/3B sismik 
operasyonlar sırasında gemide görev 
yapacak personelin 2B/3B sismik 
veri toplama, işleme ve yorumlama 
konularında yetiştirilmesi/
deneyim kazandırılması, bu durum 
sağlanıncaya kadar, zaman içerisinde 
sayısı azaltılması hedeflenen yabancı 
uzman araştırmacı/eğitimcilerle 
çalışılabilmesine ihtiyaç duyulması

*Hızlı değişen ve gelişen teknolojiye 
uyum sağlanması

H.2.Yer Bilimleri 
Alanında Altyapı 
Çalışmalarının 
Nitelik ve Niceliği 
Artırılacaktır

*Yer bilimleri ve madencilik alanında 
ihtiyaç duyulan verilerin hizmete 
sunulmasının gerekli olması

*Üretilen verilerin tamamının 
sayısal ortamda veri tabanına 
aktarılamaması ve bütünlüğün 
sağlanamaması

*Farklı mekân ve frekans ortamı 
analizler ile değerlendirilecek ham 
ve türetilen yeni verilerin farklı 
ölçeklerde haritalanmasına ihtiyaç 
duyulması

*Türkiye geneline ait mevcut 
jeokimya verilerinin bütünleştirilmiş 
haritasının bulunmaması

*Gerekli altyapının sağlanması 
(verilerin temini ve kullanılan 
yazılımların güncellenmesi)

*Farklı amaçlarda kullanılmak üzere 
değişik ölçek ve içerikli haritalar

*Uzman personelin yetiştirilmesi
*Jeofizik arazi çalışmaları sonrası 

oluşturulacak harita ve kesitler
*Nitelikli ve yetkin personel

H.3.Yer Bilimleri 
Alanında 
Hizmete Sunulan 
Çalışmaların Sayısı 
Artırılacaktır

*Tedarikçi firmanın kendi içerisindeki 
işleyiş sürecinden kaynaklı 
kopukluklar

*Tanıtıma yönelik dış paydaşlarla iş 
birliği destek sağlama konusunda 
prosedürün düzgün işlemeyişi

*Hızlı iş akışı ve yetkin personel 
ihtiyacı

*İzleme ve değerlendirme yapısının 
oluşturulması

H.4.Yer Bilimleri 
ve Madencilik 
Sektörüne Yönelik 
Veri Paylaşımının 
ve Toplumsal 
Farkındalığın 
Artırılması 
Sağlanacaktır
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Tespitler İhtiyaçlar Amaçlar Hedefler

*Gelişen sanayimizin artan hammadde 
ihtiyacını karşılama gereksinimi 

*Stratejik madenlere yönelik kaynak 
güvenliğinin sağlanması

*Gömülü tip maden yataklarının 
aranmasına yönelik yeterli 
çalışmanın yapılmamış olması

* Nitelikli ve yetkin personel
*Teçhizat ve donanımın nicelik ve 

niteliklerinin artırılması
*Kurumlar arası iş birliğinin 

artırılması

A.2.Milli Enerji ve 
Maden Politikamız 
Kapsamında, 
Hammadde Arz 
Güvenliğini 
Sağlamak İçin Yurt 
İçi ve Yurt Dışında 
Çalışmaları 
Artırmak

H.1.Ülkemizin 
Maden ve Enerji 
Hammaddeleri 
Potansiyeli Ortaya 
Konulacaktır

*Elde edilecek veriler ışığında arama 
ve araştırma yapan diğer birimler ile 
birlikte koordineli çalışılarak yeni 
maden yatakları tespit edilmesi, ülke 
ekonomisine yeni katma değerlerin 
girmesi, yeni istihdam imkanlarının 
oluşturulması

*Jeolojik oluşum ve olayları 
açıklamaya yönelik potansiyel 
alanlarda gerekli jeofizik yöntemler 
tespit edilerek etüt çalışmalarının 
gerçekleştirilmesi

*Projeler kapsamında planlanan 
jeofizik çalışmalar

*Hızlı gelişen ve değişen teknoloji
*Cihaz ve ekipmanların nicelik ve 

niteliklerinin artırılması
*Kurumlar arası iş birliğinin 

artırılması

H.2.Maden ve 
Enerji Hammadde 
Aramalarında 
Jeofizik 
Etüt Miktarı 
Artırılacaktır

*Yabancı dil ve yazılım bilen personel 
sayısının azlığı

*Gelişen sanayimizin artan hammadde 
ihtiyacını karşılama gereksinimi

*Stratejik madenlere yönelik kaynak 
güvenliğinin sağlanması

*Kurumumuz deniz araştırma 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere 
yerli imkânlarla inşa edilen modern 
araştırma ekipmanlarına sahip çok 
amaçlı ulusal araştırma gemimiz 
(Oruç Reis) ile yürütülecek araştırma 
faaliyetleri kapsamında denizlerden 
toplanan verilerin stratejik önemi 
bulunması ve bu kapsamda ülkemiz 
münhasır ekonomik bölgeleri 
dışında yürütülecek olan veri 
toplama çalışmalarının stratejik yönü 
haricinde ülkemiz adına saygınlık 
sağlayıcı özellikte olması

*Projelerde görev alacak personele dil 
ve software eğitiminin verilmesi 

* Nitelikli ve yetkin personel 
*Kurumlar arası iş birliğinin 

artırılması
*Stratejik öneme sahip Oruç Reis 

Araştırma Gemisi ile yürütülecek 
olan deniz araştırma faaliyetlerinin 
ülkemiz münhasır ekonomik 
bölgeleri dışında yürütülecek olması 
Dışişleri Bakanlığımızın girişimleri 
başta olmak üzere pek çok ulusal 
ve uluslararası kurum ve kuruluşun 
koordinasyonunun sağlanmasını 
gerektirmektedir.

H.3.Yurt Dışında 
Maden ve Enerji 
Hammadde Arama 
ve Araştırmaları 
Yapılacaktır
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Tespitler İhtiyaçlar Amaçlar Hedefler

*İş akış süreçleri ve iş tanımlarının 
belirlenmiş olması

*Akreditasyon sürecinin belirli olması
*Hizmet alım seçeneğinin geniş 

olması
*İzleme, Ölçme ve değerlendirmelerin 

hızlı ve etkin bir şekilde yapılıyor 
olması

*Yurt dışından alınan cihazların 
bakım-onarım maliyetlerinin 
çok yüksek olması nedeniyle 
teknolojinin ülkemizde geliştirilmesi 
ve sürdürülebilir olması

*Konusunda uzman personele gerekli 
teknik araç ve ekipman desteğinin 
sağlanması

*Yatırım programına göre teknik 
personel ihtiyacı

*Mevcut teçhizat ve malzemelerin 
iyileştirilmesi ve güncellenmesi 
gerekliliği

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

H.1.Maden ve 
Enerji Kaynak 
Güvenilirliğine 
Yönelik Çalışmalar 
Yapılacaktır

*Uluslararası endüstriyel standartlarda 
2B/3B sismik operasyon 
faaliyetlerinin yürütülmesi, toplanan 
verilerin işlenmesi ve yorumlanması/
değerlendirilmesi aşamalarının yerli 
personel ile gerçekleştirilebilmesi 
için söz konusu personelin eğitilmesi 

*Kaynak tahmini konusunda 
servislerde bilgisayar, yazılım ve 
üç boyutlu modelleme konusunda 
yeterli seviyede bilgisi olan teknik 
personel bulunmaması

*Yerli ürünler kullanılarak, yeni 
teknolojilerin üretilmesinin önem 
arz etmesi

*Ülkemizde deniz araştırmalarında 
2B/3B sismik operasyon 
çalışmalarında görev alabilecek 
yetkin personel kapasitesinin yeterli 
olmaması nedeniyle yerli personelin 
yetiştirilmesi ve bu yönde kapasite 
oluşturulması

* Nitelikli ve yetkin personel 
*Gerekli altyapının sağlanması 

(Verilerin temini, kullanılan donanım 
ve yazılımların güncellenmesi),

 *Uzaktan Algılamada uzman 
personelin yetiştirilmesi

H.2.Uluslararası 
Standartlarda 
Veri Üretimi 
Gerçekleştirilecektir

*İş akış süreçleri ve iş tanımlarının 
belirlenmiş olması

*Akreditasyon sürecinin belirli olması
*Hizmet alım seçeneğinin geniş 

olması
*İzleme, ölçme ve değerlendirmelerin 

hızlı ve etkin bir şekilde yapılıyor 
olması

*TÜVEK ve Bilgi Sisteminin iş 
sürecinin eksiksiz işlerliğinin 
sağlanması.

*Mevcut teçhizat ve malzemelerin 
iyileştirilmesi ve güncellenmesi 
gerekliliği

*Ara eleman ihtiyacı
*TÜVEK ve Bilgi Sisteminde görev 

alan personellere konusunda 
uzmanlık kazandırılması

A.4.Analiz ve 
Zenginleştirme 
Yöntemlerini 
Belirlemek, 
Uygulamak ve 
Geliştirmek

H.1.Laboratuvar 
Hizmet Kalitesi 
Artırılacak ve 
Geliştirilecektir

*Etüt daireleri tarafından aranarak 
tespit edilen sahalara ilişkin 
yapılan teknolojik çalışmalar, 
araştırma, hazırlama, analiz vb. 
süreçlerden dolayı 1-2 yıl kadar 
süren çalışmaların yaklaşık %50/yıl 
oranında bitirilmesi

*İleri teknoloji elementleri (Ce, La, 
Nd, Hf, Li vb.) teknoloji anlamında 
zor süreç isteyen çalışmalar 
gerektirdiğinden yılda bir adet olarak 
planlanması

*Maden yatak/artıkları için her yıl 13-
14 arası proje yürütülmesi

*Konusunda uzman nitelikli personel 
ihtiyacı bulunması

*Akreditasyon çalışmalarının 
başlatılması

*Laboratuvar altyapısının 
geliştirilmesi

H.2.Madenlerin 
Kazanımına 
Yönelik Teknolojik 
Çalışmalar 
Yapılacak, Veri 
Üretilecektir 
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Tespitler İhtiyaçlar Amaçlar Hedefler

*Bazı personelin performans ve 
yetkinliklerinin istenen seviyede 
geliştirilememesi

*Bazı eğitimlerde yeterli düzeyde 
sonuca ulaşılamaması

*Çalışanların, kurumsal mesleki 
eğitim dışında eğitim isteklerinin 
öncelleştirmeleri

*Yılda en az bir kez olmak üzere 
tüm bilişim sistemleri için güvenlik 
zafiyeti taraması ve penetrasyon 
testlerinin yapılması

*Eğitime katılım için ortam 
hazırlanması

*Mühendis alımında, yetkinlikleri 
geliştirilebilecek düzeyde nitelikli 
olanların seçimi için KPSS puanına 
ek olarak sözlü sınav uygulamasına 
geçilmesi,

*Yetkin firma ve yeterli bütçe

A.5.Kurumsal 
Yapıyı 
Güçlendirerek 
Sürdürülebilirliği 
Sağlamak

H.1.Personelin 
Sürekli Gelişimi 
Sağlanacaktır

*İmzalanan işbirliklerine yönelik 
olarak oluşturulan uluslararası proje 
sayısının azlığı

*Uluslararası projeler 
gerçekleştirmenin kurumun 
tanınırlığına katkısının anlaşılması

H.2.Uluslararası 
Alanda Çalışmalar 
Yapılacaktır

*Farkındalık eğitimleri sonucunda 
kurum bilgi güvenliği politika ve 
prosedürlerinin uygulanabilirliğine 
katkı sağlanması

*Veri paylaşımında güvenli ve güncel 
teknolojilere sahip bir yapının 
oluşturulması

*Sertifika sahibi olan ancak 
konusunda yetersiz kalan yüklenici 
firmalar olması

*Hizmet sürekliliği olan yazılımlarda 
tespit edilen açıkların kısa zamanda 
kapatılması

*ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sisteminin  
oluşturulması/sürekliliği/
uygulanabilirliğinin sağlanması

*Güncel bilişim ve iletişim 
teknolojilerinin takip edilmesi

*Bürokrasinin azaltılması ve yeterli 
bütçe

*Nitelikli ve yetkin personel

H.3.Kurumun 
Bilgi Teknolojileri 
Altyapısı ve 
Veri Paylaşımı 
Bilgi Güvenliği 
Sağlanacaktır
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GELECEĞE BAKIŞ

MİSYONUMUZ

YER BİLİMLERİ VE MADENCİLİK ALANINDA 

ARAMA, ARAŞTIRMA, ANALİZ VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI YAPMAK, 

BİLGİ ÜRETMEK, ÜLKE REFAHINA KATKIDA BULUNMAK

Yer altı zenginliklerimiz sürdürülebilir kalkınmada en önemli etkenlerden biridir. Ülkemizin 
jeolojik yapısı, çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına, farklı maden ve minerallerin 
üretilmesine olanak sağlamaktadır. Ülkemiz başta endüstriyel hammaddeler ve doğal taşlar 
olmak üzere bazı metalik madenler ile linyit ve jeotermal kaynaklar gibi enerji hammaddeleri 
açısından zengindir. 

Millî Enerji ve Maden Politikası doğrultusunda; enerji arz güvenliği, yerlileştirme ve 
öngörülebilir piyasaların oluşturulmasını temel alan stratejileri uygulamaya geçirerek, yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarımız ilk önceliğimiz olarak belirlenmiştir. 

Ülkemizin yer altı kaynaklarını Kuruluş Kanununa uygun olarak araştırmak ve ekonomiye 
kazandırmak görevini üstlenen Genel Müdürlüğümüz, maden arama faaliyetlerini sürdürürken; 
yerkabuğunun jeolojik özelliklerini de araştırarak doğal afet risklerinin belirlenmesine temel 
oluşturan veriler elde etmekte ve bu verileri başta madencilik sektörü olmak üzere diğer 
sektörlerin kullanımına sunmaktadır. Bu kapsamda planlanan arama-araştırma faaliyetlerini 
yürütürken, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir madencilik politikasını temel ilke olarak 
benimsemiştir.

VİZYONUMUZ

YER BİLİMLERİ KONUSUNDA KENDİNİ SÜREKLİ YENİLEYEREK

KÜRESEL ALANDA ÖNCÜ OLMAK

Ülkemiz enerji ve maden arz güvenliğini sağlamak hedefiyle ortaya konulan Milli Enerji 
ve Maden politikası çerçevesinde; enerji hammaddelerinde dışa bağımlılığın azaltılması, 
madencilik ve yer bilimleri alanında bilimsel gelişmelerin takip edilmesi, başta stratejik ve 
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kritik hammaddeler olmak üzere kendi doğal kaynaklarımızın yönetimi ve planlamasında da 
Kurumumuza önemli görevler düşmektedir. 

Büyüyen ve gelişen ülkemizin enerji ve doğal kaynaklara olan ihtiyacı, nüfus-sanayileşme 
ve kentleşmenin artışıyla büyük oranda artmaktadır. Nitelikli personel yapısını her geçen 
gün güçlendiren, modern arama ve araştırma yöntemlerini uygulayan, ülkemiz sanayisinin 
kalkınması için gerekli olan yer altı kaynaklarını ekonomiye kazandıran, madencilik sektörünün 
yenilikçi ve dinamik yapısına kolay uyum sağlayabilen Kurumumuz, küresel alanda da öncü 
olmak hedefine ulaşma yolunda emin adımlarla yürümeye devam etmektedir. Tüm bunların 
çevreye duyarlı ve sürdürülebilir madencilik politikası ile yapılması benimsenmiştir.

Temel Değerlerimiz

Saygın ve Güvenilir

	Zamanında ve nitelikli hizmet sunmak

	Dünyaca tanınan saygın bir marka olmak

	Hesap verebilir olmak

Akılcı/Bilimsel

	İleri teknolojiler kullanarak sektörde öncü olmak

	Disiplinler arası çalışma anlayışına sahip olmak

	Bilimsel gelişime katkıda bulunmak

Erişilebilir
	Sunulan hizmetlere kolay, doğru ve hızlı erişim sağlamak

	Kurum içi bilgi erişebilirliğine sahip olmak

Öncü ve Yönlendirici

	Maden aramacılığı ve yer bilimleri konusunda öncü olmak

	Ülkemizde ilk ve tek Tabiat Tarihi Müzesine sahip olmak

	Bilimsel ve teknolojik çalışmaları ile yönlendirici olmak

Çevreye Duyarlı 	Doğa ve çevreye saygılı olmak
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STRATEJİ GELİŞTİRME

Tablo 15. Hedeflerden Sorumlu ve İş Birliği Yapılacak Birimler

HEDEFLER

T
K

B
İD

B
B

H
M

SG
D

JE
D
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E
D

M
E

A
D

E
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E
A
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AT
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E
A

D
Ç

E
A

D
B

D
T

D
M

İK
D
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İK
İS

G
ŞM

G
M

ŞM
B

M

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

Hedef 1.1: Yerkabuğunun Yapısını Ortaya 
Çıkarmak İçin Havza ve Kuşak Bazında 
Araştırmalar Gerçekleştirilecektir

S İ İ İ

Hedef 1.2:Yer Bilimleri Alanında Altyapı 
Çalışmalarının Nitelik ve Niceliği 
Artırılacaktır

İ İ S İ İ İ İ İ İ

Hedef 1.3:Yer Bilimleri Alanında hizmete 
sunulan çalışmaların sayısı artırılacaktır S İ İ İ İ İ İ İ İ İ

Hedef 1.4:Yer bilimleri ve madencilik 
sektörüne yönelik veri paylaşımının 
ve toplumsal farkındalığın artırılması 
sağlanacaktır

İ İ İ İ İ İ İ S İ

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

Hedef 2.1: Ülkemizin Maden ve Enerji 
Hammaddeleri Potansiyeli Ortaya 
Konulacaktır

İ İ İ S İ

Hedef 2.2: Maden ve Enerji Hammadde 
Aramalarında Jeofizik Etüt Miktarı 
Artırılacaktır

İ S İ İ İ İ İ

Hedef 2.3:Yurt Dışında Maden ve Enerji 
Hammadde Arama ve Araştırmaları 
Yapılacaktır

İ İ S İ

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

 

Hedef 3.1: Maden ve Enerji Kaynak 
Güvenilirliğine Yönelik Çalışmalar 
Yapılacaktır 

İ İ S İ İ

Hedef 3.2: Uluslararası Standartlarda Veri 
Üretimi Gerçekleştirilecektir İ İ İ İ İ S

Amaç 4: Analiz ve Zenginleştirme Yöntemlerini Belirlemek, Uygulamak Ve Geliştirmek

Hedef 4.1: Laboratuvar Hizmet Kalitesi 
Artırılacak ve Geliştirilecektir S İ

Hedef 4.2: Madenlerin Kazanımına Yönelik 
Teknolojik Çalışmalar Yapılacak, Veri 
Üretilecektir 

İ İ İ S İ

Amaç 5: Kurumsal Yapıyı Güçlendirerek Sürdürülebilirliği Sağlamak

Hedef 5.1: Personelin Sürekli Gelişimi 
Sağlanacaktır İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ

Hedef 5.2: Uluslararası Alanda Çalışmalar 
Yapılacaktır İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ S

Hedef 5.3: Kurumun Bilgi Teknolojileri 
Altyapısı ve Veri Paylaşımı Bilgi Güvenliği 
Sağlanacaktır

İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ İ S İ İ İ İ İ İ İ İ

* S: Sorumlu * İ: İlişkili
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Tablo 16. Hedef Kartları 
HEDEF KARTI

Amaç (A.1) YER BİLİMLERİ ALANINDA KARADAN, HAVADAN VE DENİZLERDEN VERİ ÜRETİMİNİ 
ARTIRMAK

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

Sorumlu Birim Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı

Iş birliği Yapılacak 
Birimler

Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG 1.1.1: Yerkabuğunun 
yapısını, jeolojik 
oluşumları ve olayları 
açıklamaya yönelik havza 
ve kuşak bazında jeolojik 
etüt alanı (km2/yıl)

25 154.470 327.470 501.470 676.470 852.470 1.029.470 6 Ay 1 Yıl

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

25 10.996 21.000 30.000 38.000 46.000 54.000 6 Ay 1 Yıl

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

25 370.261 733.611 1.148.611 1.258.611 1.368. 611 1.478.611 6 Ay 1 Yıl

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

25 7.300 12.230 17.230 22.230 26.730 31.230    6 Ay 1 Yıl

Riskler

*Hava ve arazi şartları
*Teknik/lojistik ekipman eksikliği
*Bürokrasi
*Dışa bağımlılık

Stratejiler
*Yerkabuğunun yapısını, jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya yönelik önceki yıllarda yapılan jeolojik 

çalışmalar havza ve kuşak bazında derlenecektir 
*Çalışılacak olan havzalar ülke ve kurumsal öncelikler göz önüne alınarak projelendirilecektir

Maliyet Tahmini *186.000.000 TL

Tespitler

*Yerkabuğunun yapısı hakkındaki mevcut verilerin yetersiz olması 
*Jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya yönelik yapılmış çalışmaların havza ve kuşak bazında 

değerlendirilmemiş olması 
*Jeolojik kökenli doğal afet zararlarının azaltması kapsamında üretilen verilerin yetersiz olması 
*Jeolojik amaçlı yapılan çalışmalar ile ülkemizin maden ve enerji potansiyelini ortaya çıkarmak üzere yapılan 

çalışmaların yeterince koordine edilememesi

İhtiyaçlar

*Detaylı jeolojik etüt çalışmalarının yapılması
*Laboratuvar analizlerinin yapılması
*Uzman personelin yetiştirilmesi
*Sayısal verilerin oluşturulabilmesi için kullanılan programların ve yazılımların güncellenmesi 
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HEDEF KARTI

Amaç (A.1) YER BİLİMLERİ ALANINDA KARADAN, HAVADAN VE DENİZLERDEN VERİ ÜRETİMİNİ 
ARTIRMAK

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

Sorumlu Birim Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak 
Birimler

Sondaj Dairesi Başkanlığı
Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı
Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı
Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı 
Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

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

15 4 13 20 26 32 38 6 Ay 1 Yıl

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

25 25 37 49 61 73 85 6 Ay 1 Yıl

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

20 0 %25 %50 %75 %100 %100  6 Ay 1 Yıl

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

20 270.522 700.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000 6 Ay 1 Yıl

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

20 197 3.697 7.197 10.697 14.197 17.697 6 Ay 1 Yıl

Riskler

*Öngörülemeyen arıza/bakım çalışmaları
*Sismik operasyonu yürütmek üzere yetiştirilecek personelin sürekliliğinin sağlanamaması
*Hava ve arazi şartları
*Gerekli izinlerin alınamaması ya da çok geç alınması (ÇED raporu, Orman, Tarım, Sit izni vb.)
*Yüklenici firmadan kaynaklı riskler

Stratejiler

*Deniz araştırma projelerinin planlanmasında Kurum öncelikleri yanında Ulusal Deniz Araştırma Strateji belgesi 
ile ortaya konulan öncelikler gözetilecektir

*Metalojeni haritalarının, havzaların jeodinamik ve jeotektonik evrimlerini de yansıtacak şekilde güncellenmesi 
sağlanacak, planlama yapılırken personel sayısı ve iş bölümü göz önüne alınacaktır

*Türkiye geneli uçuşlarda profil aralıklarını sıklaştırarak (1km-500m) potansiyel öngörülen alanlarda daha yüksek 
çözünürlükte verilerin toplanacaktır

Maliyet Tahmini *747.655.125 TL

Tespitler

*Başta Karadeniz olmak üzere ülkemiz deniz yetki alanlarında Oruç Reis Araştırma Gemisi ile yılda yaklaşık 9 ay 
süre ile 2B/3B sismik operasyon faaliyeti yürütüleceğinin öngörülmesi

*Yürütülen projenin ilk aşamasında elde edilen sonuçlar ışığında belirlenen potansiyel alanlarda daha sık profil 
aralıkları ile detay havadan jeofizik etütler yapılarak, elde edilecek haritaların çözünürlüklerinin artırılmasının 
sağlanması 

*Uygulanacak havadan jeofizik yöntemler ile jeofizik belirtiye neden olan yer altı yapılarının/kütlelerinin ilgili 
fiziksel özellik dağılımları araştırılacaktır. Bu sayede kısa zamanda büyük alanların taranması gerçekleştirilerek, 
ülke ekonomisine katkı sağlanması

İhtiyaçlar

 *Oruç Reis Araştırma Gemisi ile yürütülecek 2B/3B sismik operasyonlar sırasında gemide görev yapacak 
personelin 2B/3B sismik veri toplama, işleme ve yorumlama konularında yetiştirilmesi/deneyim kazandırılması, 
bu durum sağlanıncaya kadar, zaman içerisinde sayısı azaltılması hedeflenen yabancı uzman araştırmacı/
eğitimcilerle çalışılabilmesine ihtiyaç duyulması

*Hızlı değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlanması
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HEDEF KARTI

Amaç (A.1) YER BİLİMLERİ ALANINDA KARADAN, HAVADAN VE DENİZLERDEN VERİ ÜRETİMİNİ 
ARTIRMAK

Hedef (H1.3) Yer bilimleri alanında hizmete sunulan çalışmaların sayısı artırılacaktır

Sorumlu Birim Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı 

İşbirliği Yapılacak 
Birimler

Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı
Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı
Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü
Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı
Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

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

20 80 165 240 320 390 470 6 Ay 1 Yıl

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

20 50 58 64 72 80 90 6 Ay 1 Yıl

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

20 34 54 74 94 114 134  6 Ay 1 Yıl

PG.1.3.4: Basıma 
hazırlanan jeofizik harita 
sayısı (adet/yıl)

20 5 10 25 40 55 60 6 Ay 1 Yıl

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

20 0 % 30 % 60 % 100 %100 %100 6 Ay 1 Yıl

Riskler

*Öngörülemeyen arıza/bakım çalışmaları
*Hazırlanan haritaların değerlendirilme aşamasının uzun sürmesi
*Raporların zamanında yazılamaması
*Nitelikli personel sayısının yetersizliği

Stratejiler
*Üretilen yerbilim verileri veri tabanına aktarılacaktır
*Yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan haritalar basılarak kullanıcıların hizmetine sunulacaktır
*Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle oluşabilecek riskler azaltılacaktır

Maliyet Tahmini *3.275.000 TL

Tespitler

*Yer bilimleri ve madencilik alanında ihtiyaç duyulan verilerin hizmete sunulması
*Üretilen verilerin sayısal ortamda veri tabanına aktarılarak, bütünlük sağlanması
*Farklı mekân ve frekans ortamı analizler ile değerlendirilecek ham ve türetilen yeni veriler farklı ölçeklerde 

haritalanması
*Basılacak olan harita atlasının etkili yorumlanması öngörüsü altında; projenin madencilik ve enerji sektörlerinde 

istihdama katkı sağlanması

İhtiyaçlar

*Gerekli altyapının sağlanması (verilerin temini ve kullanılan yazılımların güncellenmesi)
*Farklı amaçlarda kullanılmak üzere değişik ölçek ve içerikli haritalar
*Uzman personelin yetiştirilmesi
*Jeofizik arazi çalışmaları sonrası oluşturulacak harita ve kesitler
*Nitelikli ve yetkin personel
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HEDEF KARTI

Amaç (A.1) YER BİLİMLERİ ALANINDA KARADAN, HAVADAN VE DENİZLERDEN VERİ ÜRETİMİNİ 
ARTIRMAK

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

Sorumlu Birim Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak 
Birimler

Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı
Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı
Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü
Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

PG.1.4.1: Yer bilimleri 
ve madencilik sektörüne 
yönelik hazırlanan yayın 
sayısı (adet/yıl)

25 9 19 30 41 52 64 6 Ay 1 Yıl

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

20 0 %30 %50 %60 %80 %100 6 Ay 1 Yıl

PG 1.4.3: Müze ve Enerji 
Parkının tanıtımına ilişkin 
basılı ve görsel tanıtım 
materyali hazırlanması 
(adet / yıl) 

15 14 29 45 62 80 99  6 Ay 1 Yıl

PG 1.4.4: Yer bilimleri 
ve madencilik sektörünün 
gelişimine katkıda 
bulunmak için verilen 
eğitim sayısı (adet/yıl)

20 0 3 6 9 12 15 6 Ay 1 Yıl

PG1.4.5: Kurumsal 
tanıtıma yönelik yapılan 
faaliyet sayısı (adet/yıl) 20 0 1 2 3 4 5 6 Ay 1 Yıl

Riskler

*Basım için yayın gönderilmemesi
*Gerekli izinlerin alınamaması
*Nitelikli ve yetkin personel yetersizliği
*Basın yayın organlarından gerekli desteğin alınamaması
*Ekonomik nedenler

Stratejiler *İlgili birimler ile gerekli koordinasyon sağlanarak, iş birliği yapılacaktır

Maliyet Tahmini *2.050.000 TL

Tespitler
*Yayının basıma gelene kadar ki işleyiş süreçleri arasındaki kopukluk
*Tedarikçi firmanın kendi içerisindeki işleyiş sürecinden kaynaklı kopukluklar
*Tanıtıma yönelik dış paydaşlarla iş birliği destek sağlama konusunda prosedürün düzgün işlemeyişi

İhtiyaçlar *Hızlı iş akışı ve yetkin personel ihtiyacı
*İzleme ve değerlendirme yapısının oluşturulması
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HEDEF KARTI

Amaç (A.2)
MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKAMIZ KAPSAMINDA, HAMMADDE ARZ GÜVENLİĞİNİ 
SAĞLAMAK İÇİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA ARAMA-ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARINI 
ARTIRMAK

Hedef (H2.1) Ülkemizin maden ve enerji hammaddeleri potansiyeli ortaya konulacaktır

Sorumlu Birim Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak 
Birimler

Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Sondaj Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

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

30 35.627 55.627 86.627 118.627 150.627 182.627 6 Ay 1 Yıl

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

40 1.542.349 2.042.349 2.542.349 3.042.349 4.042.349 5.042.349 6 Ay 1 Yıl

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

30 13 48 58 78 95 107 6 Ay 1 Yıl

Riskler

*Yüklenici firmalardan kaynaklı riskler
*Hava ve arazi şartları
*Nitelikli personel sayısı yetersizliği
*Öngörülmeyen arıza/bakım çalışmaları

Stratejiler
*Hizmet alımı yoluyla nitelikli, yetkin personel istihdam edilecektir
*Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle oluşabilecek riskler azaltılacaktır
*Çalışanların mesleki gelişimine yönelik faaliyetler yürütülecektir

Maliyet Tahmini *929.081.000 TL

Tespitler
*Gömülü tip maden yataklarının aranmasına yönelik yeterince çalışmanın yapılmamış olması
*Gelişen sanayimizin artan hammadde ihtiyacını karşılama gereksinimi 
*Stratejik madenlere yönelik kaynak güvenliğinin sağlanması

İhtiyaçlar
*Nitelikli ve yetkin personel
*Teçhizat ve donanımın nicelik ve niteliklerinin artırılması
*Kurumlar arası iş birliğinin artırılması
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HEDEF KARTI

Amaç (A.2)
MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKAMIZ KAPSAMINDA, HAMMADDE ARZ GÜVENLİĞİNİ 
SAĞLAMAK İÇİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA ARAMA-ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARINI 
ARTIRMAK

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

Sorumlu Birim Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak 
Birimler

Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı
Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

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

25 51.421 90.921 111.796 132.046 151.046 170.046  6 Ay 1 Yıl

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

25 549 709 994 1.157 1.198 1.239  6 Ay 1 Yıl

PG2.2.3: Yapılan sismik 
etüt miktarı (atış/yıl) 25 11.078 18.578 28.578 38.578 48.578 58.578  6 Ay 1 Yıl

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

25 2.130.097 3.430.097 4.711.097 5.678.097 6.467.097 7.256.097  6 Ay 1 Yıl

Riskler

*Hava ve arazi şartları
*Teknolojik dışa bağımlılık
*Öngörülmeyen arıza /bakım çalışmaları
*Teknik/lojistik ekipman eksikliği 

Stratejiler

*Jeolojik yapıların ve yer altı zenginliklerinin araştırılmasına yönelik jeofizik yöntemler belirlenecektir
*Ön etüt ile arazi koşulları ve topoğrafyasına bakılarak uygulanacak yöntemin parametreleri belirlenecektir
*Uzman personel ile uygulanacak jeofizik yönteme ait ekipmanların kontrolünün planlı yapılması ve elde edilen 

verilerin jeofizik yönteme uygun bilgisayar algoritmaları ile veri işlem ve yorumlama aşamaları doğru bir şekilde 
gerçekleştirilecektir

Maliyet Tahmini *22.700.000 TL

Tespitler

*Elde edilecek veriler ışığında arama ve araştırma yapan diğer birimleri ile birlikte koordineli çalışılarak, 
yeni maden yatakları tespit edilmesi, ülke ekonomisine yeni katma değerlerin girmesi, yeni iş imkanlarının 
oluşturulması

*Jeolojik oluşum ve olayları açıklamaya yönelik potansiyel alanlarda gerekli jeofizik yöntemleri tespit edilerek etüt 
çalışmalarının gerçekleştirilmesi

İhtiyaçlar

*Projeler kapsamında jeofizik çalışmalarının planlanması
*Nitelikli ve yetkin teknik personel
*Cihaz ve ekipmanların nicelik ve niteliklerinin artırılması
*Kurumlar arası iş birliğinin artırılması
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HEDEF KARTI

Amaç(A.2)
MİLLİ ENERJİ VE MADEN POLİTİKAMIZ KAPSAMINDA, HAMMADDE ARZ GÜVENLİĞİNİ 
SAĞLAMAK İÇİN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA ARAMA-ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARINI 
ARTIRMAK

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

Sorumlu Birim Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak 
Birimler

Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

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

40 2 6 8 10 13 16 6 Ay 1 Yıl

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

30 0 1 2 4 5 6 6 Ay 1 Yıl

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

30 0 %20 %50 %100 %100 %100 6 Ay 1 Yıl

Riskler

*Nitelikli personel sayısı yetersizliği
*Projenin başlatılabilmesi için gerekli izinlerin alınamaması
*Ekonomik ve siyasi gelişmeler
*Çalışılan ülkelerdeki sağlık, güvenlik v.b sorunlar
*Uluslararası sularda veya başka bir ülkenin münhasır ekonomik bölgelerinde yürütülecek deniz araştırma 

faaliyetlerinin, ülkeler arası siyasi konjonktüre bağlı ulusal ve /veya uluslararası kurum/kuruluşlar ile 
koordinasyonunda yaşanabilecek güçlükler

Stratejiler

*Yurt dışında çalışmaları olan kurumsal firmalar ortak olarak seçilecektir
*Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle oluşabilecek riskler azaltılacaktır
*Dünyada deniz araştırmaları alanında öncü kurum ve kuruluşlarla iş birliği projelerin yapılmasını sağlayarak 

söz konusu kurum/kuruluşların bilgi ve tecrübelerinden faydalanılması ve kurumsal altyapının geliştirilmesi 
sağlanacaktır

Maliyet Tahmini *119.330.000 TL

Tespitler

*Yabancı dil ve yazılım bilen personel sayısının azlığı
*Gelişen sanayimizin artan hammadde ihtiyacını karşılama gereksinimi
*Stratejik madenlere yönelik kaynak güvenliğinin sağlanması
*Kurumumuz deniz araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere yerli imkânlarla inşa edilen modern araştırma 

ekipmanlarına sahip çok amaçlı ulusal araştırma gemimiz (Oruç Reis) ile yürütülecek araştırma faaliyetleri 
kapsamında denizlerden toplanan verilerin stratejik önemi bulunması ve bu kapsamda ülkemiz münhasır 
ekonomik bölgeler dışında yürütülecek olan veri toplama çalışmalarının stratejik yönü haricinde ülkemiz adına 
saygınlık sağlayıcı özellikte olması

İhtiyaçlar

*Projelerde görev alacak personele dil ve software eğitiminin verilmesi 
*Nitelikli ve yetkin personel 
*Kurumlar arası iş birliğinin artırılması
*Stratejik öneme sahip Oruç Reis Araştırma Gemisi ile yürütülecek olan deniz araştırma faaliyetlerinin ülkemiz 

münhasır ekonomik bölgeleri dışında yürütülecek olması nedeniyle Dışişleri Bakanlığımızın girişimleri başta 
olmak üzere pek çok ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşun koordinasyonunun sağlanması
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HEDEF KARTI

Amaç (A.3) YER BİLİMLERİ KONUSUNDA DÜNYADA UYGULANAN İLERİ TEKNOLOJİLERİ TAKİP ETMEK, 
UYGULAMAK VE GELİŞTİRMEK 

Hedef (H3.1) Maden ve enerji kaynak güvenilirliğine yönelik çalışmalar yapılacaktır

Sorumlu Birim Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak 
Birimler

Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı
Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

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

20 15 28 36 47 58 70 6 Ay 1 Yıl

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

20 2 3 4 5 7 9 6 Ay 1 Yıl

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

20 2 3 3 3 3 3 6 Ay 1 Yıl

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

20 3 6 10 15 21 28 6 Ay 1 Yıl

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 %100 %100 6 Ay 1 Yıl

Riskler

*Yüklenici firmadan kaynaklı riskler
*Referans malzeme üretimi için belirlenen araziden numune alınamaması
*Referans malzeme üretimi için gerekli olan yurt dışı karşılaştırma testlerine girilememesi
*Öngörülmeyen arıza/bakım çalışmaları

Stratejiler
*Planlama yapılırken personel sayısı ve iş bölümü göz önüne alınacaktır
*İş programı yoğunluğuna bağlı olarak makine parkında bulunan ve yurt dışından temin edilen cihazların üretimine 

öncelik verilecektir

Maliyet Tahmini *584.700.000 TL

Tespitler

*İş akış süreçleri ve iş tanımlarının belirlenmiş olması
*Akreditasyon sürecinin belirli olması
*Hizmet alım seçeneğinin geniş olması
*İzleme, ölçme ve değerlendirmelerin hızlı ve etkin bir şekilde yapılıyor olması
*Yurt dışından alınan cihazların bakım-onarım maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle teknolojinin ülkemiz 

içerisinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir olması

İhtiyaçlar
*Konusunda uzman personele gerekli teknik araç ve ekipman desteğinin sağlanması
*Nitelikli ve yetkin personel
*Mevcut teçhizat ve malzemelerin iyileştirilmesi ve güncellenmesi gerekliliği
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HEDEF KARTI

Amaç (A.3) YER BİLİMLERİ KONUSUNDA DÜNYADA UYGULANAN İLERİ TEKNOLOJİLERİ TAKİP ETMEK, 
UYGULAMAK VE GELİŞTİRMEK

Hedef (H3.2) Uluslararası standartlarda veri üretimi gerçekleştirilecektir

Sorumlu Birim Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak 
Birimler

Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı
Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı
Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

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

20 0 3 6 9 12 15 6 Ay 1 Yıl

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

30 0 2 22 40 55 64 6 Ay 1 Yıl

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

25 0 2 3 4 6 8 6 Ay 1 Yıl

PG 3.2.4: İnsansız hava 
araçları ile özgün uzaktan 
algılama analizi yapılan 
alan miktarı (hektar/yıl)

25 0 0 3.000 6.500 10.500 15.000 6 Ay 1 Yıl

Riskler

*Alınması gereken eğitimlerin alınamaması veya zamanında eğitim faaliyetlerine başlanamaması
*Eğitim alan personelin istihdam sürekliliğinin sağlanamaması 
*Uluslararası standartlara uygun veri üretilememesi
*Ekonomik gelişmeler
*Teknolojik dışa bağımlılık

Stratejiler

*Oruç Reis Araştırma Gemisinde 2B/3B sismik operasyonu yürütmek ve Kurum personeline işbaşında eğitim 
vermek üzere yabancı uyruklu uzman personelden hizmet alımı yapılmaktadır. Dönem içerisinde yabancı 
uzman personel sayısı azaltılacak ve kısımlar halinde yetiştirilecek, Kurum personeli görevi devralacaktır. 2023 
yılında tümüyle yerli personel ile 2B/3B sismik operasyon, veri işlem ve değerlendirme/yorumlama yapabilecek 
kapasiteye ulaşılması sağlanacaktır

*Uluslararası standartlara uygun olarak teknik ve donanımsal altyapı oluşturulacak ve geliştirilecektir
*Uzaktan algılama konusunda yerli algılayıcı ve yazılımların geliştirilmesi sağlanacaktır

Maliyet Tahmini  *70.975.000 TL

Tespitler

*Uluslararası endüstriyel standartlarda 2B/3B sismik operasyon faaliyetlerinin yürütülmesi, toplanan verilerin 
işlenmesi ve yorumlanması/değerlendirilmesi aşamalarının yerli personel ile gerçekleştirilebilmesi için söz 
konusu personelin eğitilmesi 

*Kaynak tahmini konusunda servislerde bilgisayar, yazılım ve üç boyutlu modelleme konusunda yeterli seviyede 
bilgisi olan teknik personel bulunmaması

*Yerli ürünler kullanılarak, yeni teknolojilerin üretilmesinin önem arz etmesi

İhtiyaçlar

*Ülkemizde deniz araştırmalarında 2B/3B sismik operasyon çalışmalarında görev alabilecek yetkin personel 
kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle yerli personelin yetiştirilmesi ve bu yönde kapasite oluşturulması

* Nitelikli ve yetkin personel
*Gerekli altyapının sağlanması (Verilerin temini, kullanılan donanım ve yazılımların güncellenmesi),
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HEDEF KARTI

Amaç (A.4) ANALİZ VE ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİ BELİRLEMEK, UYGULAMAK VE 
GELİŞTİRMEK

Hedef (H4.1) Laboratuvar hizmet kalitesi artırılacak ve geliştirilecektir

Sorumlu Birim Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak 
Birimler Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

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

50 %71 %75 %76 %77 %78 %80 6 Ay 1 Yıl

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

15 0 14 15 16 17 18 6 Ay 1 Yıl

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

15 5 10 12 14 16 18 6 Ay 1 Yıl

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

20 %10 %25 %45 %65 %85 %100 6 Ay 1 Yıl

Riskler

*Hizmet alımlarında yaşanabilecek sorunlar
*Paydaşlardan gelecek olan numunelerin termin planına uygun olarak gönderilmemesi
*TÜVEKBS’ ye zamanında veri girişi yapılmaması
* Öngörülemeyen arıza/bakım çalışmaları
*Kalite gerekliliklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle ISO kalite belgelerinin geçerliliklerini yitirmesi sonucu 

itibar kaybının yaşanması ve paydaş güveninin sarsılması

Stratejiler
*İyi bir planlama ve etkin çalışma sistemi düzenlenecektir
*Paydaşlar ile iletişim ve koordinasyon sağlanacaktır
*Veri girişinin MAPEG tarafından koordine edilmesi sağlanacaktır

Maliyet Tahmini * 224.620.250 TL

Tespitler

*İş akış süreçleri ve iş tanımlarının belirlenmiş olması
*Akreditasyon sürecinin belirli olması
*Hizmet alım seçeneğinin geniş olması
*İzleme, Ölçme ve değerlendirmelerin hızlı ve etkin bir şekilde yapılıyor olması
*TÜVEK ve Bilgi Sisteminin iş sürecinin eksiksiz işlerliğinin sağlanması

İhtiyaçlar
*Mevcut teçhizat ve malzemelerin iyileştirilmesi ve güncellenmesi gerekliliği
*Ara eleman ihtiyacı
*TÜVEK ve Bilgi Sisteminde görev alan personellerin konusunda uzmanlık kazandırılması
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HEDEF KARTI

Amaç(A.4) ANALİZ VE ZENGİNLEŞTİRME YÖNTEMLERİNİ BELİRLEMEK, UYGULAMAK VE GELİŞTİRMEK

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

Sorumlu Birim Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak 
Birimler

Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı
Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

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

25 %45 %50 %55 %55 %60 %60 6 Ay 1 Yıl

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

20 1 2 3 4 5 6 6 Ay 1 Yıl

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

25 6 9 12 15 18 21 6 Ay 1 Yıl

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

15 0 2 4 7 10 13 6 Ay 1 Yıl

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

15 3 5 7 9 11 13  6 Ay 1 Yıl

Riskler

*Öngörülemeyen arıza/bakım çalışmaları
*Ekonomik gelişmeler
*Yapılacak çalışmalar için gerekli teçhizat ve sarf malzeme temininde öngörülemeyen nedenler ile operasyonlarda 

aksaklıklar
*Paydaşlardan beklenen teknolojik çalışmaların termin planına uygun olarak gönderilmemesi, iş birliği 

yapılamaması

Stratejiler *Teknolojik çalışmalar için ülkemizde ve dünya çapında güncel yöntemler takip edilecektir
*Paydaşlar ile ortak iş adımı ve etkin planlama oluşturulacaktır

Maliyet Tahmini *18.588.710 TL

Tespitler

*Etüt daireleri tarafından aranarak tespit edilen sahalara ilişkin yapılan teknolojik çalışmalar, araştırma, hazırlama, 
analiz vb. süreçlerden dolayı 1-2 yıl kadar süren çalışmaların yaklaşık %50/yıl oranında bitirilmesi

*İleri teknoloji elementleri (Ce, La, Nd, Hf, Li vb.) teknoloji anlamında zor süreç isteyen çalışmalar 
gerektirdiğinden yılda 1 adet olarak planlanması

*Maden yatak/artıkları için her yıl 13-14 arası proje yürütülmesi

İhtiyaçlar
*Nitelikli ve yetkin personel
*Akreditasyon çalışmalarının başlatılması
*Laboratuvar altyapısının geliştirilmesi
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HEDEF KARTI

Amaç (A.5) KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK

Hedef (H5.1) Personelin sürekli gelişimi sağlanacaktır

Sorumlu Birim Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak 
Birimler Tüm Birimler

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

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

25 2 5 8 11 15 19 6 Ay 1 Yıl

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

25 104 193 283 374 466 559 6 Ay 1 Yıl

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

25 2.450 4.925 7.410 9.900 12.400 14.910 6 Ay 1 Yıl

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

25 %65 %66 %67 %68 %69 %70 6Ay 1 Yıl

Riskler

*Personelin gelişimi için gerekli eğitimlerin doğru ve etkin şekilde analiz edilmemesi sonucu personel performans 
ve yetkinliklerinin geliştirilememesi

*Personelin eğitim ihtiyaçlarının karşılanmaması sonucunda gerekli yetkinliklerin geliştirilememesi ve hizmetlerin 
istenen kalitede sunulamaması

*Çalışanların artan istek ve beklentileri

Stratejiler *Birimlerle iş birliği yapılarak talep edilen eğitimlerin etkinliği artırılacaktır
*Verimi yüksek iş gücü potansiyeli oluşturulacaktır

Maliyet Tahmini *2.050.000 TL

Tespitler
*Bazı personelin performans ve yetkinliklerinin istenen seviyede geliştirilememesi
*Bazı eğitimlerde yeterli düzeyde sonuca ulaşılamaması
*Çalışanların, kurumsal mesleki eğitim dışında eğitim isteklerinin önceleştirilmesi

İhtiyaçlar

*Eğitime katılım için ortam hazırlanması
*Mühendis alımında, yetkinlikleri geliştirilebilecek düzeyde nitelikli olanların seçimi için KPSS puanına ek olarak 

sözlü sınav uygulamasına geçilmesi
*Yetkin firma ve yeterli bütçe
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HEDEF KARTI

Amaç (A.5) KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK

Hedef (H5.2) Uluslararası alanda çalışmalar yapılacaktır

Sorumlu Birim Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

İşbirliği Yapılacak 
Birimler

Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı
Jeofizik Etütleri Dairesi
Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi
Fizibilite Etütleri Daire Başkanlığı
Deniz Araştırmaları Daire Başkanlığı
Sondaj Dairesi Başkanlığı
Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
Bilimsel Dökümantasyon ve Tanıtım Dairesi Başkanlığı
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

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

30 5 8 11 14 17 20 6 Ay 1 Yıl

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

15 15 32 51 72 95 120 6 Ay 1 Yıl

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

25 18 23 28 34 40 46 6 Ay 1 Yıl

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

30 3 4 5 6 7 8 6 Ay 1 Yıl

Riskler
*Uluslararası standartlara uygun yayın sayısının azlığı
*Raporu hazırlanacak ülke ile ilgili ulaşılabilir verilerin yetersizliği
*Ekonomik gelişmeler

Stratejiler *Çalışmalarımızla uluslararası alanda söz sahibi olmak için uluslararası iş birlikleri artırılacaktır

Maliyet Tahmini *287.000 TL

Tespitler *İmzalanan işbirliklerine yönelik olarak oluşturulan uluslararası proje sayısının azlığı

İhtiyaçlar *Uluslararası projeler gerçekleştirilerek Kurumun tanınırlığının artırılması
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HEDEF KARTI

Amaç (A.5) KURUMSAL YAPIYI GÜÇLENDİREREK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAMAK

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

Sorumlu Birim Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı

İşbirliği Yapılacak 
Birimler Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı

Performans Göstergeleri
Hedefe 
Etkisi 
(%)

Plan 
Dönemi 

Başlangıç 
Değeri 
(2018)

2019 2020 2021 2022 2023 İzleme 
Sıklığı

Raporlama 
Sıklığı

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

20 1 2 3 4 5 6 6 Ay 1 Yıl

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

40 1 2 4 5 7 8 6 Ay 1 Yıl

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

40 0 %20 %40 %60 %80 %100 6 Ay 1 Yıl

Riskler

*Personelin gelişimi için verilen farkındalık eğitimlerinde istenilen sonuçlara ulaşılamaması 
*Yapılacak güvenlik testleri kapsamında özel sektör desteğinin yetersizliği nedeniyle veri güvenlik açıklarının 

tespit edilememesi
*Nitelikli personel sayısı yetersizliği
*Bürokrasi ve ekonomik nedenler 

Stratejiler

* Personele farkındalık eğitimleri verilerek, tüm bilişim sistemleri için güvenlik zafiyet taraması ve penetrasyon 
testleri yapılacaktır

*Donanımsal ve yazılımsal ihtiyaç analizleri yapılarak tedarik edilmesi işlemleri gerçekleştirilecektir
*Personele nitelik ve nicelik kazandırılacaktır 

Maliyet Tahmini *5.000.000 TL

Tespitler

*Farkındalık eğitimleri sonucunda kurum bilgi güvenliği politika ve prosedürlerinin uygulanabilirliğine katkı 
sağlanması

*Veri paylaşımında güvenli ve güncel teknolojilere sahip bir yapının oluşturulması
*Sertifika sahibi olan ancak konusunda yetersiz kalan yüklenici firmalar olması
*Hizmet sürekliliği olan yazılımlarda tespit edilen açıkların kısa zamanında kapatılması
*ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin oluşturulması/sürekliliği/uygulanabilirliğinin sağlanması

İhtiyaçlar
*Güncel bilişim ve iletişim teknolojilerinin takip edilmesi
*Bürokrasinin azaltılması ve yeterli bütçe
*Nitelikli ve yetkin personel
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Hedef Risklerimiz
Hedeflerimize ilişkin riskler ile risk önleyici, düzeltici ve etki azaltıcı kontrol faaliyetleri 
aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 17. Hedef Riskleri ve Kontrol Faaliyetleri

A1H1:Yerkabuğunun yapısını ortaya çıkarmak için havza ve kuşak bazında araştırmalar gerçekleştirilecektir

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

*Hava ve arazi şartları *Ani gelişen meteorolojik olaylar nedeniyle 
aksaklık yaşanması

*Kamp açılış-kapanış tarihlerinin çalışılan 
bölgenin mevsimsel şartları göz önüne 
alınarak belirlenmesi

*Teknik/Lojistik ekipman eksikliği *Arazi çalışmalarında kullanılacak araç ve iş 
makinası temini, işyeri kiralama vb diğer 
ihtiyaçların sağlanmasında karşılaşılacak 
olumsuzluklar

*Araç ve işyeri kiralama rayiç bedellerinin 
çalışma bölgesindeki şartlara uygun 
belirlenmesi

*İhtiyaç analizi yapılarak sezon başında 
tedarik sistemi kurulması

*Bürokrasi
*Teknolojide dışa bağımlılık

*Donanım ve yazılım programlarının 
alımının Bakanlığın onayına bağlı olması

*Uydu verileri temininin yurt dışı kaynaklı 
olması sebebiyle meydana gelebilecek 
sorunlar 

*Uydu verilerinin temini için gerekli bütçenin 
ayarlanması

*Veri temininde tedarikçi firmalarla uzun 
vadeli protokol hazırlanması

A1H2:Yer bilimleri alanında altyapı çalışmalarının nitelik ve niceliği artırılacaktır

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

*Hava ve arazi şartları *Ani gelişen meteorolojik olaylar nedeniyle 
yaşanabilecek aksaklıklar 

*Gün batımı ve gün doğumu arasında kalan 
sürenin optimum kullanıma yönelik 
tedbirlerin alınması

*Meteorolojik verilerin sürekli kontrolünün 
yapılması

*Öngörülmeyen arıza/bakım çalışmaları *Araştırma gemisinin veya araştırma 
ekipmanının kullanımına engel olabilecek 
kaza, arıza vb. öngörülemeyen durumlar

*Yedek malzeme tedarikine yönelik 
ihtiyaç analizi ve eksiklerin zamanında 
giderilebilmesine yönelik takip sistemi 
kurulması

*4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü 
maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak 
ihalelere ilişkin Esaslar’ın güncellenmesi

*Sismik operasyonu yürütmek üzere 
yetiştirilecek olan personelin sürekliliğinin 
sağlanamaması

*Uluslararası standartlarda ücret 
ödenememesinden kaynaklı personel 
tedarikinde sorun yaşanabilmesi

*Usta-çırak ilişkisi yöntemi ile yeni personel 
yetiştirilmesi

*Personel moral ve motivasyonu, kurum 
aidiyet kültürü oluşturulması sağlanması

*Bürokrasi *Gerekli izinlerin alınamaması ya da çok geç 
alınması (ÇED raporu, Orman, Tarım, Sit 
izni vb.)

*Merkez ve taşra birimleri tarafından yüz 
yüze iletişim kurularak bürokrasinin 
hızlandırılması

*Yüklenici firmadan kaynaklı riskler *Teknik şartnamede belirtilen kriterlerin 
zamanında yerine getirilmemesi 

*Mevzuat çerçevesinde yaptırım uygulamak 
*Yüklenicilerde yeterlilik aranması
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A1H3: Yer bilimleri alanında hizmete sunulan çalışmaların sayısı artırılacaktır

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

*Bürokrasi
*Teknolojide dışa bağımlılık

*Donanım ve yazılım programlarının 
alımının Bakanlığın onayına bağlı olması

*Uydu verileri temininin yurt dışı kaynaklı 
olması sebebiyle meydana gelen sorunlar 
(bütçe)

*Uydu verilerinin temini için gerekli bütçenin 
ayarlanması

*Öngörülmeyen arıza/bakım çalışmaları *Plotter ve basım malzemelerinin arızası *Plotter ve basım malzemelerinin aylık ve 
yıllık bakımlarının yapılması, yedeklerinin 
bulundurulması

 *Nitelikli personel sayısı yetersizliği *Haritaları hazırlayan personelin yoğun 
arazi çalışmalarına katılması nedeniyle 
haritalarda gerekli düzeltmelerin zamanında 
yapılamaması

*Personelin etkin ve verimli kullanılması 
ve doğru termin planı hazırlanması, iş 
yükünün dengeli dağıtılması

*Veri girişindeki aksaklıklar 
*Teknolojik gelişmeler

*Üretilen verilerin ilgili dairelerde görevli 
personelce belirli periyotlarda girilmemesi

*Veri formatlarının uyumsuzluğuna bağlı 
aksaklıklar

*Veri girişlerine ilişkin üçer aylık dönemlerde 
faaliyet raporu alınması

*Veri formatlarının uyumlu hale getirilmesi 

*Raporların zamanında yazılamaması *Kurum dışından gelen analiz sonuçlarının 
gecikmesi

*Alınan örneklerin yılsonunu beklemeden 
sık aralıklarla analiz yapılmak üzere ilgili 
laboratuvara gönderilmesi

A1H4: Yer bilimleri ve madencilik sektörüne yönelik veri paylaşımının ve toplumsal farkındalığın artırılması 
sağlanacaktır

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

*Basım için yayın gönderilmemesi *İlişkili olunan birimlerin yayına yönelik 
verileri zamanında hazırlayamaması, 
hazırlanan yayının zamanında 
basılamaması

*Belirli periyotlarla ilişkili birimler ile irtibat 
kurmak, iş takibi yapmak

*Yüklenici firmadan kaynaklı riskler *Teknik şartnamede belirtilen kriterlerin 
zamanında yerine getirilmemesi 

*Mevzuat çerçevesinde yaptırım uygulamak 
*Yüklenicilerde yeterlilik aranması

*Gerekli izinlerin alınamaması *Birimi tarafından basım içim hazırlanan 
yayınların Redaksiyon Kurulu tarafından 
yeterli görülmemesi ve onay alınamaması

*Her aşamada ilgili birimler ile koordinasyon 
sağlayarak iş takibi yapmak

*Nitelikli personel sayısı yetersizliği *Tasarım, reklam vb. konularında işin uzmanı 
personele ihtiyaç olabilmesi

*Usta-çırak ilişkisini canlandırarak ve 
alınacak eğitimlerle uzman personel 
yetiştirilmesini sağlama

*Gerekli görülmesi halinde hizmet alımı 
yapılması

*Veri girişindeki aksaklıklar
*Teknolojik gelişmeler

*Üretilen verilerin ilgili dairelerde görevli 
personelce belirli periyotlarda girilmemesi

*Veri formatlarının uyumsuzluğuna bağlı 
aksaklıklar

*Veri girişlerine ilişkin üçer aylık dönemlerde 
faaliyet raporu alınması

*Veri formatlarının uyumlu hale getirilmesi 

*Ekonomik nedenler *Bürokrasi ve kısıtlı bütçe uygulanması *Gelir artırıcı faaliyetlerde bulunulması
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A2H1:Ülkemizin maden ve enerji hammaddeleri potansiyeli ortaya konulacaktır

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

*Nitelikli personel sayısı yetersizliği *Emekliliği gelmiş personelin ayrılarak 
yerine gelen personelin kendini yetiştirme 
süresinin uzun olması

*Emekliliği gelmiş personelin takibinin 
yapılarak yerine gelebilecek personel 
için belirli periyotlarla personel alımı 
gerçekleştirilmesi

*Raporların zamanında hazırlanamaması *Elde edilen verilerin tahmin edilen 
verilerden farklı çıkması nedeniyle yeniden 
değerlendirme yapılması sonucu termin 
planının dışına çıkılması

*Verilerin zamanında talep edilmesinin yanı 
sıra periyodik aralıklarla ilgili birimlerle 
iletişime geçilerek verilerin zamanında 
değerlendirilmesi

*Hava ve arazi şartları
*Öngörülemeyen arıza/bakım çalışmaları
*Yüklenici firmadan kaynaklı riskler

*Arazi, iklim koşulları ve ekipmanlarda 
yaşanabilecek arızalar sebebiyle 
çalışmaların termin planına uygun olarak 
devam edememesi,

*Proje çalışmalarının yüklenici marifetiyle 
yapılması durumunda yükleniciden 
kaynaklı gecikmelerin yaşanması

*Arazi ve hava koşulları göz önüne alınarak 
arazi çalışmaları ve sondaj yerleri 
planlamasının güncellenmesi ve ikame 
ekipman belirlenmesi

*Arazide etkin denetimlerin 
gerçekleştirilmesi, yüklenicinin uyarılarak 
gerekli önlemleri zamanında almasının 
sağlanması

*Yüklenicilerde yeterlilik aranması

A2H2:Maden ve enerji hammadde aramalarında jeofizik etüt miktarı artırılacaktır

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

*Hava ve arazi şartları *Jeofizik çalışmalar mevsimsel ve iklimsel 
koşullar nedeniyle yeterli düzeyde 
gerçekleştirilmemesi

*Mevsimsel koşulları göz önünde 
bulundurarak iş planının yapılması ve 
çalışma alanlarının belirlenmesi

*Teknolojik dışa bağımlılık *Teknolojik gelişmelerin takip edilmesi *Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
üniversiteler ile iş birliği yapılarak yerli 
prob üretimi gerçekleştirilmesi

*Öngörülemeyen arıza/bakım çalışmaları *Yapılacak çalışmalar için gerekli teçhizat 
ve sarf malzeme temininde öngörülemeyen 
aksamalar

*Kullanılan cihazların servis-bakım ve 
gerekli yedek tedariklerinin sağlanması

*Teknik/Lojistik ekipman eksikliği *Arazi çalışmalarında kullanılacak araç ve iş 
makinası temini, işyeri kiralama vb diğer 
ihtiyaçların sağlanmasında karşılaşılacak 
olumsuzluklar

*İhtiyaç analizi yapılarak sezon başında 
tedarik sistemi kurulması
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A2H3: Yurt dışında maden ve enerji hammadde arama ve araştırmaları yapılacaktır

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

*Nitelikli personel sayısı yetersizliği *Yurt dışı çalışmalarında görev alacak 
personelin yeterli sayıda ve nitelikte 
olmaması

*Artan iş yoğunluğu nedeniyle nitelikli 
personel sayısının yetersiz kalması

*Projeler başlamadan önce gerekli eğitimlerin 
tamamlanması

*Personel sayısının artırılması

*Gerekli izinlerin alınamaması *Çalışma yapılacak olan ruhsat alanlarında 
alınması gereken izinlerin alınamaması 
ya da çok geç alınması nedeniyle termin 
planının dışına çıkılması

*Ruhsat alanları ve yapılacak çalışmalar 
planlanırken eş zamanlı olarak izin 
sürecinin başlatılarak izin alınacak kurum 
ve kuruluşlarda sürecin takibinin yapılması

*Ekonomik ve siyasi gelişmeler *Dönemsel olarak yaşanabilecek kaynak 
sıkıntıları nedeniyle termin planına 
uyulamaması

*Bürokrasi ve kısıtlı bütçe uygulanması

*Uzun vadeli ve alternatif planlamalar 
yapılarak süreçlerin sürekli kontrolünün 
sağlanması

*Çalışılan ülkelerdeki sağlık, güvenlik vb. 
sorunlar

*Salgın hastalık, güvenlik, altyapı yetersizliği *İlgili kurumlardan güncel durum 
raporlarının ve desteğin alınması

*Uluslararası sularda veya başka bir ülkenin 
münhasır ekonomik bölgelerde yürütülecek 
deniz araştırma faaliyetlerinin ülkeler 
arası siyasi konjonktüre bağlı ulusal ve/
veya uluslararası kurum/kuruluşlar ile 
koordinasyonunda yaşanabilecek güçlükler

* Ülkelere ait Münhasır Ekonomik 
Bölgelerde araştırma çalışmaları o ülkelerin 
belirlediği kural ve izinler çerçevesinde 
yapılması

* Kıyı ötesi araştırma faaliyetlerinin 
Münhasır Ekonomik Bölgeleri (MEB) 
belirlenmiş olan Karadeniz gibi denizlerde 
kıyıdaş ülkeler ile koordinasyon 
sağlanması, Akdeniz gibi MEB belirsiz 
denizlerde uluslararası hukuk kuralları 
çerçevesinde ülkemiz hak ve menfaatleri 
doğrultusunda hareket edilmesi

A3H1:Maden ve enerji kaynak güvenirliğine yönelik çalışmalar yapılacaktır

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

*Yüklenici firmadan kaynaklı riskler *Yüklenici firmanın yaşayacağı mali sorunlar
*Yüklenici firmanın sözleşme koşullarını 

yerine getirmemesi

*Yüklenicinin tedbir alması konusunda 
gerekli uyarılar yapılması 

*Yüklenicilerde yeterlilik aranması

*Öngörülemeyen arıza/bakım çalışmaları * Yapılacak çalışmalar için gerekli teçhizat 
ve sarf malzeme temininde öngörülemeyen 
aksamalar

*Yapılacak fizibilite çalışmaları ile firmaların 
bünyesinde bulunan yedek malzeme 
adetlerinin önceden tespit edilmesi

*Nitelikli personel sayısı yetersizliği *Artan iş yoğunluğu nedeniyle nitelikli 
personel sayısının yetersiz kalması

*Personel sayısının ve verilen eğitimin 
artırılması

*Hava ve arazi şartları *Referans malzeme üretimi için belirlenen 
araziden numune alınamaması

*Çevresel faktörlerden dolayı numune almak 
için tespit edilen sahalara ulaşımda birtakım 
sorunlar yaşanabilir.

*Numune alımında alternatif sahaların seçimi

*Ekonomik gelişmeler * Referans malzeme üretimi için gerekli 
olan yurt dışı karşılaştırma testlerine 
girilememesi

*Bütçeden kaynaklı yurt dışına karşılaştırma 
numunesi gönderememe durumlarının 
yaşanabilmesi

*Yurt dışındakilerin yerine uygun görülen 
yurt içi alternatiflerin değerlendirilmesi
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 A3H2:Uluslararası standartlarda veri üretimi gerçekleştirilecektir

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

*Alınması gereken eğitimlerin alınamaması 
veya zamanında eğitim faaliyetlerine 
başlanamaması.

*Personel eğitiminin yetersiz kalması 
nedeniyle planlanan projelerin 
uygulanmasında aksamalar yaşanması

*Eğitimlerin zamanında başlatılabilmesi ve 
yeterli düzeyde alınabilmesine yönelik 
planlamaların düzenli takip edilmesi 

*Eğitim alan personelin istihdam 
sürekliliğinin sağlanamaması

*Tüm eğitimleri alan personelin tayin, terfi, 
emekli olması veya özel sektörde çalışmak 
üzere işten ayrılması

*Uluslararası standartlarda ücret 
ödenememesinden kaynaklı personel 
tedarikinde sorun yaşanabilmesi

*Eğitilmek üzere genç personelin seçilmesi 
ve bu personele mecburi hizmet süresi 
getirilmesi.

*Uluslararası standartlara uygun veri 
üretilememesi.

*Üretilen verilerin uluslararası düzeyde 
olmayıp, yetersiz veya hatalı olması

*Veri toplayan cihazın, kalibrasyonu 
sağlanması ve kullanımı uzman bir personel 
tarafından kontrollü olarak yapılması

*Öngörülemeyen arıza/bakım çalışmaları *Çalışma esnasında etüt yapılan ve veri 
işleme cihazlarında oluşabilecek arızalar

*Arızalar hususunda her an hazırlıklı 
olunarak, uzmanın duruma müdahale 
etmesi

*Ekonomik gelişmeler
*Teknolojik dışa bağımlılık

*Ekonomik sebeplerle yapılan mali 
kısıtlamalar

*Projelerin gerçekleştirilmesi için ayrılan 
kaynaklarda ve teknolojik ihtiyaçlarda 
kısıtlama

*Proje planlamasının tekrar yapılması

A4H1:Laboratuvar hizmet kalitesi artırılacak ve geliştirilecektir

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

*Hizmet alımlarında yaşanabilecek sorunlar
*Yüklenici firmadan kaynaklı riskler

*Laboratuvarlarımızda hizmet alımı yolu 
ile yapılan analizler ile ilgili olarak ihale 
süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklar

*Hizmet alınan kuruluşların küresel veya 
bölgesel sıkıntılarından doğabilecek 
aksamalar

*Süreçlerin daima kontrol altında tutulması
*Alternatif hizmet alım yollarının 

belirlenmesi

*Öngörülemeyen arıza/bakım çalışmaları *Laboratuvarlardaki sistemlerin periyodik 
olarak bakımlarının yaptırılması 

*Süreli bakım sözleşmeleri ile hızlı müdahale 
imkânlarının oluşturulması.

*Bakım-onarım servisinin geliştirilerek 
müdahale kapsamının genişletilmesi. 

*Paydaşlardan gelecek olan numunelerin 
termin planına uygun olarak 
gönderilmemesi

*Yapılacak analizlerin genel olarak 
paydaşlara bağlı olması

*Yatırım programı ve iş programlarında 
planlamanın gerçekçi yapılması.

*Paydaşlar ile iletişime geçilerek numune 
gönderim zamanlarını yıl içerisine yayma

*TÜVEKBS’ ye zamanında veri girişi 
yapılmaması.

*Veri girişinin MAPEG tarafından koordine 
edilmesi

*MAPEG tarafından mevzuat gereği işlem 
tesis edilmesi 

*TÜVEKBS’nin öngörülemeyen arıza ve 
bakım çalışmaları

*Teçhizat veya sarf malzemelerinin ihale 
süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklar

*TÜVEKBS’nin belirli aralıklarda 
yedeklemesinin yapılması.

*TÜVEKBS’nin eksiksiz işlerliğinin 
sağlanması için Bilimsel Dokümantasyon 
ve Tanıtım D.Bşk. ile koordineli çalışılması

*İtibar kaybı *Kalite gerekliliklerinin yerine getirilmemesi 
nedeniyle ISO kalite belgelerinin 
geçerliliklerini yitirmesi sonucu itibar 
kaybının yaşanması ve paydaş güveninin 
sarsılması

*Personel nitelik ve yetkinliğini artırıcı 
faaliyette bulunulması
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A4H2:Madenlerin kazanımına yönelik teknolojik çalışmalar yapılacak, veri üretilecektir 

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

*Öngörülemeyen arıza/bakım çalışması *Teçhizat veya sarf malzemelerinin ihale 
süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklar

*Süreli bakım sözleşmeleri ile hızlı müdahale 
imkânlarının oluşturulması.

*Daire bakım-onarım servisinin geliştirilerek 
müdahale kapsamının genişletilmesi. 

*Laboratuvarlar sistemlerinin periyodik 
olarak bakımlarının yapılması

*Ekonomik gelişmeler *Dönemsel planlanan bütçenin herhangi bir 
sebepten ötürü kısıtlanması

*Öncelik sırası belirlenerek çalışmaların 
yürütülmesi 

*Yüklenici firmadan kaynaklı riskler *Teçhizat veya sarf malzemelerin ihale 
süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıklar

*Alım sürecinde yaşanabilecek aksaklıklar

*Süreçlerin daima kontrol altında tutulması
*Alternatif temin yöntemleri belirleme
*İkame malzeme/teçhizat belirleme

*Paydaşlardan beklenen teknolojik 
çalışmaların termin planına uygun olarak 
gönderilmemesi, iş birliği yapılamaması

*Yapılacak teknolojik çalışmaların genel 
olarak paydaşlara bağlı olması

*Yatırım programı ve iş programlarında 
planlamanın gerçekçi yapılması.

*Paydaşlar ile iletişime geçilerek numune 
gönderim zamanlarını yıl içerisine yayma

*Gerçekleştirilen teknolojik çalışmaların 
beklenenden uzun ya da kısa sürmesi

*İş programında belirtilen teknolojik 
çalışmaların herhangi bir sebepten ötürü 
planlanandan erken ya da geç bitmesi

*Proje planlama aşamasında gerçekçi 
yaklaşımlar benimsenmeli ve optimum süre 
kullanımının sağlanması 

*Projelerin erken bitmesi durumunda 
rezerv fikirler ile yeni proje açılmasının 
sağlanması 

*Projelerin geç bitmesi durumunda önem 
sırasına göre bir sonraki plan dönemine 
projelerin aktarılmanın sağlanması

A5H1:Personelin sürekli gelişimi sağlanacaktır

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

*Eğitim ihtiyaç analizinin iyi yapılmaması
*Hizmetiçi eğitim kalitesi

*İhtiyaç duyulmayan eğitimlerin talep 
edilmesi

*Eğitimin kişinin yaptığı işe uygun olması
*Personelin gelişimi için gerekli eğitimlerin 

doğru ve etkin şekilde analiz edilmemesi 
sonucu personel performans ve 
yetkinliklerinin geliştirilememesi

*Personelin eğitim ihtiyaçlarının 
karşılanmaması sonucunda gerekli 
yetkinliklerin geliştirilememesi ve 
hizmetlerin istenen kalitede sunulamaması

*Eğitim taleplerinin Kurul tarafından iyi 
değerlendirilmesi

*Yaptığı işle ilgili eğitime ihtiyacı olan ve 
istekli olan kişilerin belirlenmesi

*Çalışanların artan istek ve beklentileri *Çalışanların beklentilerinin fazla olması *İşin konusuna göre Kurum ihtiyaçlarının 
önceliklendirilmesi

A5H2:Uluslararası alanda çalışmalar yapılacaktır

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

*Ekonomik gelişmeler *Planlanan etkinliklerin ekonomik 
tasarruf tedbirlerine bağlı olarak 
gerçekleştirilememesi

*Etkinliklerin maliyet ve zaman olarak 
değerlendirmelerinin yapılması

*Uluslararası standartlara uygun yayın 
sayısının azlığı 

*Kurum teknik personelinin bilimsel 
çalışmalara katılımının azlığı

*Kurum personelinin teknik donanımlarını 
artırıcı eğitimlere katılımlarının 
desteklenmesi 

*Raporu hazırlanacak ülke ile ilgili 
ulaşılabilir verilerin yetersizliği

*Raporu hazırlanacak ülkenin verilerinin 
internette bulunmaması 

*Anılan ülkenin muadil kurumundan verilerin 
talep edilmesi
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A5H3:Kurumun bilgi teknolojlieri altyapısı ve veri paylaşımı bilgi güvenliği sağlanacaktır

Risk Açıklama Kontrol Faaliyetleri

*Ekonomik gelişmeler *Yeterli bütçe olmaması *Gelir artırıcı faliyetlerde bulunulması

*Veri güvenlik açıklarının tespit edilememesi *Yapılacak güvenlik testleri kapsamında özel 
sektör desteğinin yetersizliği nedeniyle veri 
güvenlik açıklarının tespit edilememesi

*Hizmet alımı yöntemi ile sektördeki 
uzmanlardan destek alınması

*Nitelikli personel sayısı yetersizliği *Bilgi işlem personelinin aldığı eğitimleri 
pratikte uygulayamaması

*İş analizi yaparak süreçlerin sürekli kontrol 
altında tutulması

 
Stratejik Planın Uygulama Maliyeti

Tablo 18. Tahmini Maliyet

 2019 2020 2021 2022 2023
Toplam 
Maliyet 

(TL)

Amaç 1 142.764.625 152.343.500 162.954.000 233.041.000 247.877.000 938.980.125

Hedef 1.1 25.000.000 30.000.000 36.000.000 43.000.000 52.000.000 186.000.000

Hedef 1.2 116.841.625 121.349.500 125.909.000 188.895.000 194.660.000 747.655.125

Hedef 1.3 553.000 594.000 645.000 706.000 777.000 3.275.000

Hedef 1.4 370.000 400.000 400.000 440.000 440.000 2.050.000

Amaç 2 170.780.000 193.980.000 206.101.000 250.500.000 249.750.000 1.071.111.000

Hedef 2.1 152.540.000 163.940.000 173.601.000 220.000.000 219.000.000 929.081.000

Hedef 2.2 4.200.000 4.250.000 4.500.000 4.750.000 5.000.000 22.700.000

Hedef 2.3 14.040.000 25.790.000 28.000.000 25.750.000 25.750.000 119.330.000

Amaç 3 122.800.000 128.175.000 130.050.000 135.950.000 138.700.000 655.675.000

Hedef 3.1 105.000.000 111.750.000 115.000.000 123.700.000 129.250.000 584.700.000

Hedef 3.2 17.800.000 16.425.000 15.050.000 12.250.000 9.450.000 70.975.000

Amaç 4 39.094.410 40.619.815 43.306.630 57.008.193 63.179.912 243.208.960

Hedef 4.1 35.942.110 37.207.985 39.552.917 53.008.209 58.909.029 224.620.250

Hedef 4.2 3.152.300 3.411.830 3.753.713 3.999.984 4.270.883 18.588.710

Amaç 5 1.460.000 1.432.000 1.438.500 1.465.000 1.541.500 7.337.000

Hedef 5.1 350.000 375.000 400.000 425.000 500.000 2.050. 000

Hedef 5.2 110.000 57.000 38.500 40.000 41.500 287.000

Hedef 5.3 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000

Genel Yönetim 
Giderleri 148.569.965 149.773.685 154.433.870 222.035.807 298.951.588 977.764.915

TOPLAM 625.469.000 666.324.000 698.284.000 900.000.000 1.000.000.000 3.890.077.000
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edildiği, amaç ve hedeflere göre 
kaydedilen ilerlemenin somut veriler ile raporlandığı tekrarlı bir süreçtir. Değerlendirme 
ise uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere ulaşmayı ne ölçüde sağladığı ve karar alma 
sürecine ne ölçüde katkıda bulunduğunu belirlemek amacıyla yapılan ayrıntılı bir incelemedir. 
Değerlendirme ile stratejik planda yer alan amaç, hedef ve performans göstergelerinin ilgililik, 
etkililik, etkinlik ve sürdürülebilirliği analiz edilir.

Stratejik Plan 2019-2023’de belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılması için 
gerçekleştirilecek birim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun 
sağlanması planın başarısında önemli rol oynamaktadır. İzleme ve değerlendirme sayesinde 
yöneticiler, bilgiye dayalı kararlar ile amaç ve hedeflerden sapma olduğu takdirde iyileştirici 
tedbirler alabilir. 

Planın hayata geçmesi ile birlikte izleme ve değerlendirme süreci de başlayacaktır. İzleme ve 
değerlendirme sürecinde temel sorumluluk üst yöneticidedir. Hedeften sorumlu harcama birim 
yetkilisi tarafından; hedeflerin, ilgili performans göstergelerinin ve risklerin takibi yapılır. 
Hedeflerin gerçekleşme sonuçlarının harcama birimlerinden alınarak toplulaştırılması ve üst 
yöneticiye sunulması ise MTA Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının 
sorumluluğundadır. 

İzleme sürecinde, her yılın ilk altı aylık dönemi için “Stratejik Plan İzleme Raporu”, yıllık 
dönem içinse “Stratejik Plan Değerlendirme Raporu” sorumlu birimler tarafından hazırlanacak 
olup, SGD tarafından konsolide edildikten sonra üst yönetime sunulacaktır. Raporların 
hazırlanmasından sonra üst yönetici başkanlığında, üst yönetici yardımcıları ve harcama 
yetkilileri ile SGD birim yöneticisinin katılımıyla toplantılar yapılacaktır. 

Değerlendirme sürecinde ise, toplantılar sonucunda raporlarda belirtilen hedef göstergelerine 
ilişkin birikimli değerler, ülke ve dünyadaki gelişmeler de dikkate alınarak stratejik planın 
kalan süresinde hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin gerekli önemler ortaya konulacak ve ilgili 
birimler görevlendirilecektir. 

Bu değerlendirme toplantıları sonucunda, stratejik planın kalan süresi içinde hedeflere nasıl 
ulaşılacağına ilişkin alınacak gerekli önlemleri de içerecek şekilde nihai hale getirilen “Stratejik 
Plan Değerlendirme Raporu” her yıl en geç Mart ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji 
ve Bütçe Başkanlığına gönderilecektir.

Ayrıca; iç denetim birimlerinin ilgili mevzuatı uyarınca idarenin harcamalarının, malî işlemlere 
ilişkin karar ve tasarruflarının; amaç ve politikalara, kalkınma planına, stratejik planlara ve 
performans programlarına uygunluğunu değerlendirme görevi bulunması nedeniyle iç denetim 
ile Sayıştay Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen performans denetimi bulgularından stratejik 
plan değerlendirme raporunun nihai hale getirilmesi sürecinde yararlanılacaktır.

Stratejik plan dönemi sonunda “Stratejik Plan Gerçekleşme Raporu” hazırlanacak olup, bu 
rapor bir sonraki dönem stratejik plan çalışmalarında dikkate alınacaktır.
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