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BAKAN SUNUŞU
Dr. Berat ALBAYRAK-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Globalleşen dünyada kurum ve kuruluşlar uzun vadeli planlar yaparak değişime uyum
sağlamaya çalışmaktadır. Kurumların etkili yönetilebilmesi için stratejik yönetimin ve tutarlı stratejik
planların önemi her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda kamu idareleri, 5018 Sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, topluma kaliteli hizmet sunmak, bütçe kaynaklarının daha etkin
ve verimli kullanılmasını sağlamak üzere, stratejik planlarını ve stratejik plan-bütçe ilişkisini sağlayan
performans programlarını hazırlamakla yükümlüdürler.
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğünün çalışma alanı kapsamında yer alan mineral
ve hammadde kaynaklarının, insan ve toplum yaşamının önemli bir parçası olduğu gerçeği göz ardı
edilmemelidir. Yaşamı fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin hemen hemen tamamı mineral ve
hammadde kaynaklarından sağlanmaktadır. Bir gerçek daha var ki, o da, bu mineral hammadde
kaynaklarının madencilik faaliyetleri aracılığı ile toplumların kullanımına sunulduğudur. Yani; inşaat,
kimya, otomotiv, makine ve ekipman gibi bir çok temel sektörün işlevselliği madencilik sektörünün
sağlayacağı mineral hammadde kaynaklarına dayalıdır.
Ülkemizin zengin doğal kaynaklarından azami ölçüde ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda
istifade etmek, orta ve uzun vadede önceliğimiz olmaya devam edecektir. Bu bağlamda çevre ile
uyumlu, öncelikle iş sağlığı ve güvenliği koşullarını sağlayan sürdürülebilir bir madencilik için etkin ve
uygulanabilir politikaların oluşturulması, doğal kaynaklarımızın ekonominin büyümesine ve ülke
refahına katkıda bulunacak şekilde yönetilmesinin öncelikli şartıdır. 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 geliştirilerek nihai ürünlere dönüştürülmesini içeren hedeflerimiz
Bakanlığımız madencilik politikasının temellerini oluşturmaktadır.
Ülkemizin sadece zengin maden kaynaklarına sahip olması yeterli değildir. Bu madenlerin
işletilmesi ile yaratılan katma değerin ekonomiye kazandırılması, bu kaynakların atıl durumda
bırakılmaması ve en kısa sürede üretilerek sanayiye sunulması ülkemizin ekonomisine çok olumlu
katkılar sağlayacaktır. Ülkemiz hammadde tedarik stratejisinin güvenli bir şekilde sağlanması için en
önemli hususlardan biri ise, kurum ve kuruluşların yönetim görevini gerçekleştirirken ortak amaçları
başarabilir duruma getirebilmek için güçlü yönlerini etkili kullanmalarıdır.
Bu kapsamda MTA Genel Müdürlüğü ülkemizin yer bilimleri ile ilgili arama ve araştırma kurumu
olup, bilimsel yöntem ve metotlar kullanarak yürüttüğü çalışmalarla 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
MTA’nın ürettiği bilgileri ve desteği görmek mümkündür. Ayrıca, MTA’nın aramacılık alanında
karşılaşılan sorunların aşılması yönünde özellikle son yıllarda yoğun çalışmaları olmuştur. Bu çalışmalar
sonucunda gerçekleştirilen projelerle yerli kaynaklarımızın payının ve çeşitliliğinin arttırılması hedefine
yönelik olarak ciddi sonuçlar elde etmiştir.
Son yıllarda artan rekabet koşulları, kaynakların etkin ve verimli kullanılması gerekliliği, sürekli
değişim, gelişim ve bunların beraberinde getirdiği sorumluluklar, kamu yönetiminin çağın gereklerini
yerine getirebilecek örgütsel ve yönetsel bir yapıya kavuşturulmasını zorunlu kılmıştır. Bu amaçla;
Stratejik Plan yaklaşımı gibi etkinlik, verimlilik ve kalite arttırmaya yönelik tekniklerin kamu
yönetiminde de uygulanmasına başlanmıştır. Yeni dönem Stratejik Planınız bir yandan sektörde
etkinliğinizi arttırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğinizin gelişimine ve güçlendirilmesine
destek olacaktır.
MTA’ya yaptığı çalışmalarda rehberlik edeceğine ve gelecekte de mesut sürprizleri
sürdürmesinde büyük fayda sağlayacağına inandığım Stratejik Planın, ülke ve dünya madenciliğine
katkılar sağlamasını temenni ederim.
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ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
Cengiz ERDEM-Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür V.
Ülkemizin maden ve hammadde kaynaklarını kuruluş kanununa uygun olarak araştırmak ve
ekonomiye kazandırmak amacıyla 1935 yılında kurulan Genel Müdürlüğümüz arama faaliyetlerini,
3213 sayılı Maden Kanununa göre yatırım projesi kapsamında ve talep halinde ücreti karşılığında yerine
getirmektedir. Genel Müdürlüğümüz genel bütçeden verilen yatırım ödeneği ile Bakanlığımız ve
Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan "Yatırım ve İş Programı" na uygun olarak çalışmalarını
sürdürmektedir. Kuruluşumuz çalışmalarını günümüz koşullarına göre bilimsel ve teknolojik gelişmeleri
yakından takip etmek suretiyle, kendisini sürekli yenileyerek, organizasyonunda yer alan merkez ve
yurt geneline yayılmış taşra birimleriyle 80 yıldır yürütmektedir.
Madencilik sektörüne bilimsel ve teknolojik altyapı hizmeti sunmakta olan Genel
Müdürlüğümüz, kuruluşundan bugüne gerçekleştirdiği çalışmalarıyla ülke ekonomisine önemli
katkılarda bulunmuştur. Özellikle madencilik sektöründe özel ve kamu birçok kurumun oluşumunu
sağlamış ve madenciliğe dayalı bu sektörlerin gelişimi MTA’nın önceki yıllarda bulduğu maden yatakları
ve ürettiği maden jeolojisi verileri sayesinde mümkün olmuştur. MTA metalik madenler, endüstriyel
hammaddeler, kömür ve jeotermal gibi enerji hammaddeleri konusunda kamu adına arama
faaliyetlerini gerçekleştirmenin yanı sıra bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek
jeolojik ve jeofizik araştırmalar, fizibilite, analiz/ test çalışmaları, deniz jeolojisi ve jeofiziği araştırmaları
ile çeşitli bilimsel ve teknolojik araştırmaları da yürütmektedir.
Bu kapsamda karada ve denizde yürüttüğü yerbilim araştırmalarıyla, başta 1/25.000 ölçekli
jeoloji haritaları olmak üzere çeşitli ölçekte jeolojik ve jeofizik haritalar üretmekte ve jeolojik yapıyı
ortaya koymaktadır. Diri fay ve paleosismoloji araştırmaları, yerkabuğunun jeodinamik gelişiminin
belirlenmesine yönelik ulusal ve uluslararası araştırmalar, haritaların güncellenmesi, mağaraların ve
karst ekosistemlerinin koruma ve kullanım yöntemlerini belirlemesi ve envanterini oluşturma
çalışmaları yapılmaktadır. Bu çalışmalarla, yeraltı kaynaklarının bulunmasına yönelik alt yapı bilgileri
üretilerek mevcut kaynakların işletilmesi aşamasındaki problemlerin ve çevrede oluşabilecek
olumsuzlukların önüne geçilecek; deprem gibi doğal afet parametreleri araştırılarak yeni yaklaşımlar
geliştirilecek; mühendislik hizmetlerine temel bilgi oluşturulacak; ayrıca jeofizik araştırmalar ve uzaktan
algılama yöntemleriyle yerbilim araştırmalarına katkı konulacaktır. MTA, elde ettiği ve ürettiği verilerini
sondaj karotları, haritalar, raporlar, süreli ve süresiz yayınlar olarak arşivlerinde, kütüphanesinde ve
coğrafi bilgi sistemi ünitesinde bilgisayar ortamında biriktirerek ve yayınlayarak kullanıcıların hizmetine
sunmaktadır.
Ülkemiz hammadde ihtiyacının yerli kaynaklarımızdan karşılanması amacıyla Genel
Müdürlüğümüz arama-araştırma çalışmalarına özellikle son yıllarda havza bazında yönelmiştir.
Böylelikle geçmişte birinci etap madencilik olarak adlandırılan mostra madenciliği ve aramacılığı yerine,
bugün ikinci etap madencilik diyebileceğimiz, örtülü ve gömülü maden yataklarının aranmasına yönelik
bilimsel ve teknik yöntemleri kullanan, aramada karşılaşılan riskleri azaltan bu kapsamda alt yapı
bilgileri üreten bir kurum haline gelmiş olup, arama faaliyetlerini bu yönde yürütmektedir. Ayrıca
çalışmaları devam eden Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK)’nın kurulması ile
maden arama ve araştırma faaliyetleri sonucu üretilen bilgi ve çalışmalar sayısal olarak kullanıcıların
hizmetine sunulacak ve arama çalışmalarında mükerrerlikler önlenmiş olacaktır.
Son dönemde, MTA’nın yatırım bütçesinde ciddi ölçülerde ödenek artışları söz konusu olmakla
birlikte, bu durum arama ve araştırma faaliyetlerine yansımaktadır.
Dünyadaki gelişmiş Jeolojik Araştırma kurumlarında olduğu gibi Genel Müdürlüğümüz de
1935’den beri edindiği bilgi ve tecrübeyi; uluslararası platformda da paylaşmayı hedeflemektedir. Bu
amaçla MTA’nın yurtdışında arama/araştırma yapmasına imkân sağlayacak mevzuat değişikliği resmi
gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bir yandan yurt içerisinde maden arama faaliyetlerini devam
ettirirken diğer yandan ülkemizde dışa bağımlılığı azaltmak ve hammadde tedarik güvenliğine katkıda
bulunmak amacıyla Genel Müdürlüğümüz, yurtdışında da arama faaliyetlerini gerçekleştirmek için
mevzuat altyapısını tamamlamak üzeredir. 2017 yılı için başta komşu ülkeler, Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri veya Afrika’da birkaç ülkede maden arama-araştırma faaliyetlerinde bulunmayı
planlamaktadır.
İlk beş yılı tamamlanan stratejik planımızın devamı niteliğinde olan ve “Stratejik Yönetim ve
Planlama İlkeleri” kapsamında hazırlanan 2015-2019 yıllarını kapsayan bu Stratejik Plan, Genel
Müdürlüğümüzün üretkenliğini, verimliliğini ve etkinliğini arttıran, sürdürülebilir ve geliştirici rehberi
olacaktır. 2015-2019 Stratejik Planın çalışmalarımıza ışık tutması dileğiyle başta Stratejik Planlama
Kurulu ve Planlama Ekibi ile Çalışma Grupları olmak üzere paydaşlarımıza teşekkür eder, uygulamada
başarılar dilerim.
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GİRİŞ
Kurulduğu 1935 yılından günümüze kadar ülkemizin her bölgesinde faaliyet gösteren
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), maden aramacılığı ve yer bilimleri alanında
etkin bir rol üstlenmiş kamu kuruluşudur. MTA, bu çalışmalar sırasında birçok yeni maden
yatağı bulmuş, bilinen maden yataklarına yeni rezervler ilave ederek yatakların gelişmesini
sağlamıştır. Sanayimizin temel girdileri olan hammaddelerin tamamına yakınının etütlerinin
yapılmasında, aranmasında ve bulunmasında MTA önemli katkılar sağlamıştır. Bunun yanısıra,
kurulduğu günden itibaren ülke jeolojisinin ortaya konulmasında önderlik ederek adeta bir
okul gibi yer bilimcilerin gelişimlerini sağlamıştır. Köklü ve güçlü bir kamu kurumu olma özelliği
taşıyan MTA, bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalarını, bundan sonra da geliştirerek
sürdürmeyi ve ülkemizin gelişmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
Bu hedef doğrultusunda 2008 yılında ilk stratejik planlama sürecine girilmiş ve MTA’nın
2010-2014 yıllarını kapsayan ilk Stratejik Planı oluşturularak uygulamaya alınmıştır. Stratejik
planlama dönemi ile beraber ülkemiz madencilik sektörüne yön veren MTA daha uzun vadeli
planlar yaparak çalışmalarına devam etme olanağına kavuşmuştur. İlk stratejik plan dönemi
olan 2010-2014 döneminin sona ermesine müteakip yürürlüğe girecek olan “MTA Stratejik
Plan 2015-2019” un hazırlanabilmesi için 2014 yılı başında yeni dönem “Stratejik Planlama”
çalışmalarına başlanılmıştır.
2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik planlama çalışmaları, 2014-23-16-01 kod no.lu
“MTA Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi” kapsamında yürütülmüştür. Bu proje çerçevesinde
yürütülen 2015-2019 Dönemi MTA Stratejik Plan çalışmaları için Türkiye Bilimsel ve Teknolojik
Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’na bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile iş
birliğine gidilmiş ve stratejik planlama çalışmaları TÜSSİDE rehberlik ve danışmanlığında
yürütülmüştür.
Söz konusu plan hazırlık çalışmalarının başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm
çalışanlar tarafından planın sahiplenilmesi ilkesinden hareketle, Genel Müdür, Genel Müdür
Yardımcıları ve Birimlerin Yöneticilerinden oluşan ‘Stratejik Planlama Kurulu” ile Genel
Müdürlüğümüzün her biriminin temsilcisinin yer aldığı “Stratejik Planlama Ekibi”
oluşturulmuştur. Çalışmalar, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde
yürütülmüştür. Ayrıca çalışmalarda sadece bu ekip ile sınırlı kalınmamış, diğer çalışanların da
katkı ve görüşleri planlama süreci boyunca alınmıştır.
Plan hazırlık sürecinde “Stratejik Yönetim Eğitimi”, “Dış Paydaş Ortak Akıl Platformu”,
“İç Paydaş Ortak Akıl Platformu” düzenlenmiştir. Çalışmalar kapsamında MTA Genel
Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı’nda; Genel Müdürlüğümüzün misyon ve vizyon ifadeleri
yeniden değerlendirilmiş gerekli alanlar değiştirilmiş, kurumsal değerler revize edilmiştir.
Hazırlık sürecinde MTA’nın mevcut çalışmaları, insan kaynakları, teknik alt yapı gibi konuları
içeren mevcut durumu değerlendirilmiş, paydaş kurumlar ile kurum içi beklentiler dikkate
1

alınmıştır. Bu amaçla GZFT (Güçlü ve Zayıf Yönler, Fırsat ve Tehditler) analizi yapılmıştır. Bu
analizlerin sonuçları ışığında, madencilik sektöründe ve yer bilimleri alanında Genel
Müdürlüğümüzün konumuna ve önemine uygun, ileriye yönelik, 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.
1 Kasım 2015 seçimlerinin ardından Bakanlığımız, 65. Hükümetin yeni Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Sn. Dr. Berat ALBAYRAK önderliğinde çalışmalarına hızla devam etmek
amacıyla 2015-2019 Dönemini kapsayan Stratejik Planı’nı güncelleme kararı almış ve
uygulamaya koymuştur. Bu doğrultuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bağlı kuruluşu olarak
Genel Müdürlüğümüz, Bakanlığımızla uyumu ve koordinasyonu sağlayabilmek amacıyla,
“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in
“Stratejik planların süresi, güncelleştirilmesi ve yenilenmesi” başlıklı 7. maddesinin 2. fıkrası
uyarınca, 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı katılımcı bir yaklaşımla güncellenmiştir.
Güncellenen MTA 2015–2019 Stratejik Planı, Genel Müdürlüğümüzü ileriye doğru
yönlendirmesi ve bu stratejik planlama dönemindeki çalışmalarımıza yol gösterici olması vasfı
ile önemli bir kılavuz niteliğinde olacaktır.
DURUM ANALİZİ
1. İç Çevre Analizi
1.1. Tarihçe ve Hukuki Yapı
1.1.1. Tarihçe

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA), ülkemiz maden ve hammadde kaynaklarını
araştırmak, rezerv ve tenörlerinin tespit edilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla 14
Haziran 1935 tarihinde 2804 sayılı yasa ile kurulmuştur. Merkez ve 12 bölge müdürlüğü olarak
teşkilatlanan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü'nün adı, 13.12.1983 tarih
ve 186 sayılı KHK'nin geçici 5 inci maddesiyle '' Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü''
olarak değiştirilmiştir.
1935-1950 yıllarında öncelikle ülkenin temel ihtiyacı olan petrol konusu ele alınmış,
Batman Raman ve Siirt Garzan bölgelerinde petrol bulunmuş ve Batman'da rafineri inşası
gerçekleştirilmiştir. Zonguldak taş kömürü havzasında, bugün bilinen ve TTK tarafından
işletilen rezervlerin büyük bir kısmı MTA tarafından bulunmuştur. Demir çelik, alüminyum,
ferrokrom, cam, seramik, kağıt, çimento vb. gibi sanayimizin temel girdileri olan
hammaddelerin tamamına yakınının aranmasında, bulunmasında, Türkiye ekonomisine ve yer
bilimlerine kazandırılmasında MTA'nın büyük katkıları olmuştur.
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Maden aramacılığının yanı sıra, yer yüzeyinin kullanılmasına dönük karada ve denizde
jeolojik araştırmalar yapılmış, değişik amaç ve ölçekte jeoloji haritaları üretilmiş, ülkemizin
jeodinamik evrimini ortaya koyan çalışmalar yapılmış; 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 petrol,
kömür, demir, bakır gibi yer altı zenginliklerimizi arayan bulan MTA olup, bu kaynakları Eti
Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumu
gibi kurumlar işletmektedir.
1935 yılında bir apartman katında 38 kişiyle kurulan MTA Genel Müdürlüğü bugün, kuruluş amacına yönelik hizmetleri yerine getirebilecek çok sayıda yetişmiş eleman ile büyük bir
iş makineleri parkı ve laboratuvar imkânlarına sahip olarak ülkemize hizmet vermeye devam
etmektedir.
1.1.2. Hukuki Yapı

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.
MTA Genel Müdürlüğü; kuruluş kanununun 1., 2., ve 3. maddelerine göre, kamu tüzel
kişiliğine haiz, özel hukuk hükümlerine tabi, yer bilimleri ile ilgili temel ve uygulamalı arama ve
araştırma faaliyetleri yapmak ve bu alanda teknolojik ve bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek
üzere kurulmuştur.
1.1.3. Mevzuat Analizi

MTA Genel Müdürlüğü’nün sektörel yönden tabi olduğu mevzuat; 2804 Sayılı MTA
Kuruluş Kanunu, 6592 sayılı kanunlarla değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu ile 5686 Sayılı
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunudur.
Ayrıca 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5436 ve 5628 Sayılı
Kanunlarla Değişik), hükümlerince de mali yönden denetimi yapılmaktadır. Her türlü alım işleri
ise 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olarak yapılmaktadır.
MTA Genel Müdürlüğü sorumluluk alanındaki görevlerini yürütürken; kanuni düzenlemeler, kurumun görev ve sorumlulukları, teknik uygunluk, mali uygunluk, sağlanacak fayda ve
maliyet ilişkisi ile kamu yararı açısından kontrol edilmektedir. Bu işlemlerin yürütülmesi
kurumun Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca yapılmaktadır. Ayrıca, 5018 sayılı kanun hükümlerince
de mali yönden denetimi yapılmaktadır. Mali yönetim ve kontrol açısından harcamaya konu
olacak her çalışma için; harcama yetkisi bulunan birimin kendi iç denetimi ile Strateji
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Geliştirme Dairesi Başkanlığı İnceleme ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü kanalıyla iç kontrol
sistemi çalıştırılmaktadır.
Ayrıca, bu kanunun hükmüne istinaden İç Denetim Birim Başkanlığı kurulmuştur. Teftiş
Kurulu Başkanlığı, Genel Müdürün emri ve onayına dayanarak, Genel Müdür adına; MTA
merkez ve taşra teşkilatının faaliyetleri ile ilgili inceleme, soruşturma ve araştırmaları
gerçekleştirir. Ayrıca, Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek ve mevzuata,
plan ve programlara uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerektiğinde öneriler
hazırlayarak Genel Müdüre sunmakla yetkilendirilmiştir.
Ayrıca; 2804 sayılı kuruluş kanunumuzun 14. maddesi gereği; Genel Müdürlük
hesapları, tüm faaliyet ve işlemleri, biri MTA’nın bağlı olduğu Bakanlıktan, diğeri ise Maliye
Bakanlığı’ndan olmak üzere iki denetçi tarafından denetlenmektedir.
1.2.
Faaliyet Alanları ve Hizmetler
1.2.1. Faaliyet Alanları

MTA Genel Müdürlüğü; maden jeolojisi etütleri, enerji hammadde etütleri, fizibilite
etütleri, jeolojik etütler, jeofizik etütler, jeoteknik etütler, hidrojelojik etütler, deniz ve çevre
araştırmaları, maden sondajları, jeotermal sondajları, zemin sondajları, hidrojeoloji sondajları,
kuyu testleri, CBS/uzaktan algılama, haritalama hizmeti, karst ve mağara hizmetleri, jeotermal
kaynak koruma alanı etüt çalışmaları, analiz ve test hizmetleri, bilimsel ve teknolojik
çalışmalar, Tabiat Tarihi Müzesi–Enerji Parkı, tıbbi jeoloji, danışmanlık ve eğitim hizmetleri,
yayın ve envanter alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.
1.2.2. Hizmetler

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün başlıca vazifesi, Kuruluş Kanununun 2’nci
maddesinde yer aldığı gibi; “Memleketimizde işletmeğe elverişli maden ve taşocağı sahaları
bulunup bulunmadığını ve işletilen maden ve taşocaklarının daha faydalı surette
işletilmelerinin nelere mütevakkıf olduğunu araştırmak ve buna muktazi veya müteferri
bulunan arama ameliyatı, fenni ve jeolojik tetkikat, kimyevi ve fenni tecrübeler yapmak, harita
almak, plan, mürtesem, maktalar resmetmek, proje ve fenni raporlar, rantabilite hesapları
tanzim etmek gibi bütün teknik ve ilmi işleri görmek ve tahlil memleketin madenlerinde ve
maden sanayiinde çalışacak Türk mühendis, fen memuru, ustabaşı ve mütehassıs işçi
yetiştirmek” şeklinde tanımlanmıştır.
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 2804 sayılı kanunda belirtilen görev
kapsamı çerçevesinde doğrudan doğal kaynakların aranmasına yönelik çalışmalarını
sürdürürken; yer kabuğunun temel jeolojik özelliklerini araştırarak ülkemizdeki madencilik ve
enerji hammadde kaynağı arama çalışmalarına ve doğal afet risklerinin belirlenmesine yönelik
temel verileri elde etmekte, yorumlamakta ve vardığı sonuçlara dayanarak model ve öneriler
geliştirmektedir.
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Ülke genelinde maden ve jeotermal kaynak aramaları, jeolojik ve jeofizik araştırmalar
ile bilimsel ve teknolojik araştırmalar kapsamındaki faaliyetler bölgesel ve havza bazında
projeler şeklinde yürütülmektedir. Bu projelerde, ülke genelinde arazi kamp yerleri açarak, işçi
ve ekipmanlarının bir kısmını da bu bölgelerden sağlayarak çalışmalar sürdürülmektedir.
Sunulan hizmetler ve çalışma başlıkları;
Maden Arama Faaliyetleri




Ülkemizin jeolojik yapısı ışığında maden kaynaklarının ortaya konulması,
Madencilik sektörüne alt yapı bilgisi sağlanması (jeokimya ve metalojeni haritalarının,
hazırlanması,
Bilimsel gelişmeler ışığında ülke maden kaynaklarının yeniden değerlendirilerek,
alternatif maden kaynaklarının araştırılması,

Sondaj Çalışmaları






Maden Sondajları,
Jeotermal Sondajları,
Jeotermal Kuyu Testleri ve Temizliği,
Hidrojeoloji Sondajları,
Zemin Sondajları,

Laboratuvar ve Raporlama Çalışmaları




Cevher, kayaç, mineral, su, katı yakıt, karot ve kırıntı numunelerinin kimyasal,
mineralojik ve petrografik analiz ile testleri,
Cevher zenginleştirme,
Teknolojik test,

Fizibilite ve Jeoteknik Araştırma Çalışmaları






Madenciliğe yönelik fizibilite etütleri ve değerlendirme çalışmaları,
Maden ve kömür işletmelerine yönelik şev stabilite etütleri,
Zemin etütleri (Temel Zemin Araştırmaları)
Yer altı yapıları (Tünel, Kuyu, Galeri) İçin Jeoteknik Etütler
Mühendislik Jeolojisi Hizmetleri ve Danışmanlığı

Jeoloji Çalışmaları




1/25.000 Ölçekli Jeoloji Haritalarının Güncellenmesi ve Sayısallaştırılması çalışmaları,
Küçük Ölçekli Haritaların Hazırlanması ve Basımı Çalışmaları
Yer kabuğunun Yapısı ve Jeodinamik Evriminin Ortaya Çıkarılması Çalışmaları
5









Paleontoloji ve Petrografi tanımlamaları
Arazi Kullanım Potansiyeli Çalışmaları
Mağara Etütleri
Dirifay ve Paleosismoloji Çalışmaları
Heyelan Çalışmaları
Uzaktan Algılama Çalışmaları
Jeolojik Miras (Doğal anıtlara) ilişkin veri üretimi

Jeofizik Çalışmaları




Kuyu Logu ölçümleri
Kuyu Sıcaklık ölçümleri
Çeşitli Jeofizik Haritaları ve Jeofizik ölçümler

Deniz Çalışmaları


Tüm kıyı ve kıyı ötesi alanlarda (deniz, göl, akarsu vb.) jeoloji, jeofizik, hidrografi ve
oşinografi çalışmaları yürütülmektedir.

Çevre Çalışmaları





Çevre Araştırmaları
Çevresel Etki Değerlendirme İzin Çalışmaları
Çevresel Etki Değerlendirme ve Organize Sanayi Bölgesi Görüşleri
Tıbbi Jeoloji

Tabiat Tarihi Müzesi Çalışmaları


Canlı gruplarına ait güncel ve fosil örneklerini, mineralleri ve kayaçları uluslararası
standartlarda sergileyen, koruyan ve arşivleyen, Dünyanın jeolojik ve biyolojik
geçmişini örneklerle tanıtan Tabiat Tarihi Müzesi aynı zamanda mevcut materyaller
üzerinde bilimsel çalışmalar için imkanlar sunmakta, konusu ile ilgili projeler de
yürütmektedir.

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Çalışmaları




MTA Genel Müdürlüğü tarafından basılan, yayımlanan bilimsel dokümanların tanıtımı,
satışı ve dağıtımı,
Kongre, konferans ve seminer vb. faaliyetler kapsamında Kültür Sitesi salonlarının
ekipmanlarıyla kullanılması,
Kütüphane ve derlemedeki kitap, dergi, raporların kullandırılması,

6



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

Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Çalışmaları


Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği çalışmaları kapsamında; Genel Müdürlük ile başta
Bakanlık olmak üzere tüm kamu kuruluşları, yer bilimleri konusunda çalışan yabancı
üniversiteler, enstitüler arasında koordinasyon ve bilgi akışı sağlanması.

1.2.3. Mevcut Projeler

MTA Ana Hizmet Birimlerinin yürüttüğü 2016 yılı projelerinden % 46’sı “Maden ve
Jeotermal Kaynak Arama”; % 40’ı “Jeolojik ve Jeofizik Araştırma” ve % 14’ü “Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma” konuları altında gruplanabilir (Şekil 1).
MTA Genel Müdürlüğü’nde projeler, yıllık olarak planlanmaktadır. Projelerin büyük
bölümü Ana Hizmet Birimleri tarafından daha önce yapılan çalışmalar ışığında ve kurumun
hedefleri doğrultusunda önerilmektedir. MTA Genel Müdürlüğü Çalışma Esasları’nda proje,
“açık, kesin ve ölçülebilir bir biçimde belirlenmiş bir amacı gerçekleştirmek üzere, ihtiyaç
duyulan bütün kaynakların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş geçici bir yapılaşma” olarak
tanımlanmıştır. Dolayısıyla kurumda faaliyetlerin büyük bir bölümü bu tanıma uygun olarak
projelendirilerek yürütülmektedir.
Konularına göre sınıflandırılmış proje dağılımı şekil 1’de verilmektedir.

Bilimsel ve
Teknolojik
Araştırmalar
14%
Maden ve
Jeotermal
Kaynak
Aramaları
46%

Jeolojik ve
Jeofizik
Araştırmalar
40%

Şekil 1. Konularına Göre Proje Dağılımı
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Teşkilat Şeması

GENEL MÜDÜR
GENEL MÜDÜR YRD.

MADEN ETÜT VE ARAMA
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DANIŞMA ve DENETİM BİRİMLERİ
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

GENEL MÜDÜR YRD.

BİLİMSEL DOKÜMANTASYON VE
TANITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKİNE İKMAL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
İÇ DENETİM BİRİM BAŞKANLIĞI

ENERJİ HAMMADDE ETÜT VE
ARAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
MADEN ANALİZLERİ VE
TEKNOLOJİSİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
REDAKSİYON KURULU
BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TABİAT TARİHİ MÜZE
MÜDÜRLÜĞÜ
İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

YÖNETİM ENCÜMENİ

GENEL MÜDÜR YRD.

GENEL MÜDÜR YRD.

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

ANA HİZMET BİRİMLERİ

1.3.

SONDAJ DAİ. BŞK.
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE
AVRUPA BİRLİĞİ
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DENİZ ARAŞTIRMALARI DAİ. BŞK.

ÇEVRE ARAŞTIRMALARI DAİ. BŞK.

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

ORTA ANADOLU

ORTA ANADOLU

ORTA ANADOLU

ORTA ANADOLU

I. BÖLGE MÜD.
SİVAS

II. BÖLGE MÜD.
KONYA

III. BÖLGE MÜD.
K.HAMAM

IV. BÖLGE MÜD.
MALATYA

DOĞU AKDENİZ
BÖLGE MÜD.
ADANA

GÜNEYDOĞU
ANADOLU BÖL. MÜD.
DİYARBAKIR

DOĞU ANADOLU
BÖLGE MÜD.
VAN
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DOĞU KARADENİZ
BÖLGE MÜD.
TRABZON

KUZEYBATI
ANADOLU BÖLGE
MÜD. BALIKESİR

EGE BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR

BATI KARADENİZ
BÖLGE MÜD.
ZONGULDAK

MARMARA
BÖLGE MÜD.
KOCAELİ

1.4.
Kurumsal Kaynaklar
1.4.1. İnsan Kaynakları Durumu

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 ustaçırak ilişkisi ile pratik eğitimler şeklinde devam etmektedir. Eğitim faaliyetleri ile ilgili olarak
gerektiğinde uzmanlık alanlarına bağlı olarak üniversitelerden, işveren sendikasından ve sivil
toplum kuruluşlarından da destek alınmaktadır.
Personel alımı, memur kadroları için, Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç ve talepleri
doğrultusunda Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre; işçi kadroları için ise KPSS sonucuna
göre Türkiye İş Kurumu’nca (İş-Kur) açıklanan ilan çerçevesinde başvuran ve anılan Kurumca
gönderilen adaylar arasından yapılmaktadır. Ayrıca üniversite ve diğer kamu kurumlarından
yatay geçişlerle de eleman 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, ancak
özelleştirmeden gelen personelin kuruma adaptasyonunda zaman zaman ciddi sıkıntılar da
yaşanmaktadır.
Genel Müdürlüğümüzde 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, çalıştay, sempozyum, seminer, toplantı
vb. faaliyetlere katılımları teşvik edilmektedir.
MTA Genel Müdürlüğü personel sayıları ve dağılımları tablo 1 ve 2 ile şekil 2, 3 ve 4’te
verilmektedir.
Kadrolu
İşçi;
19,72%

Merkez
Birimleri
64%

Bölge
Müd.
36%

Şekil 2.Merkez Birimleri ve Bölge Müd.
Personel Dağılımı

Geçici
Personel
; 0,04%

Memur;
80,24%

Şekil 3. Personelin Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı
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Tablo 1.

MTA Genel Müdürlüğü Personelinin Hizmet Sınıfı Dağılımı

Hizmet Sınıfı

Merkez

Bölge

Genel

1.104

477

1.581

291

286

577

Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

7

-

7

Sağlık Hizmetleri Sınıfı

12

-

12

Yardımcı Hizmetler Sınıfı

12

-

12

1.426

763

2.189

328

210

538

Geçici Personel

1

-

1

Genel Toplam

1.755

973

2.728

Teknik Hizmetler Sınıfı

Memur

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

Toplam
Kadrolu İşçi

Tablo 2.
Öğrenim Durumu

Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı

Memur

Kadrolu İşçi

Geçici Personel

Toplam

İlkokul

7

123

-

130

Ortaokul

42

75

-

117

Lise

242

297

-

539

Ön lisans

322

3

-

325

1.079

40

1

1.120

Yüksek Lisans

363

-

-

363

Doktora

124

-

-

124

Doçent

10

-

-

10

2.189

538

1

2.728

Lisans

Genel Toplam

10

45,00%

41,06%

39,55%
40,00%

İlkokul

35,00%

Ortaokul
30,00%

Lise

25,00%

Önlisans

19,75%

Lisans

20,00%
15,00%

11,80%

10,00%

8,87%

5,00%

1,54%
0,25%

13,31%

11,91% 13,31%

10,88%

Doktora
4,76%
4,29%

4,55% 4,51%
2,75% 1,47%
0,37%
0,11%
Kadrolu İşçi

4,55%

0,04%

0,00%
Memur

Yük.Lisans

Geçici Personel

Toplam

Şekil 4. Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
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0,37%

Doçent

1.4.1.1. Hizmet içi Eğitimler
MTA Genel Müdürlüğü’nün gelecekteki ihtiyaçlarının karşılanması ve mevcut
hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak yürütülmesi amacıyla çeşitli eğitim programları
düzenlenmektedir.
Kurumun eğitim ve gelişim ihtiyacı birimler tarafından gelen talepler doğrultusunda
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından tespit edilmekte, ihtiyaçlar doğrultusunda
uzman personelin yetiştirilmesi ve teknik elemanların mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak
amacıyla eğitim ve gelişim programları düzenlenmektedir. Eğitim programları oluşturulurken
yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. Yeni yöntemlerin
öğrenilmesi, araştırılması ve uygulanması aşamalarında yurtdışı eğitim faaliyetleri önem arz
etmektedir.
Son üç yıla ait eğitim faaliyetleri tablo 3’de verilmektedir.

Tablo 3. Personele Sağlanan Eğitim Faaliyetleri
Kurum İçi Eğitim Faaliyetleri
Eğitim Sayısı

Eğitim Verilen Personel
Sayısı

2014

38

1.048

2015

38

2.266

2016

31

870

2014

30

135

2015

43

144

2016

12

35

2014

26

69

2015

37

84

2016

14

24

Kurumlar arası Eğitim Faaliyetleri

Yurtdışı Eğitim Faaliyetleri

12

1.5.
Yakın Çevre Analizi
1.5.1. Paydaş Matrisi

MTA’nın dış paydaşlarının belirlenmesi aşamasında, MTA’nın hizmet ve
faaliyetlerinden yararlanan, hizmetlerini etkileyen ve bu hizmetlerden etkilenen kurum ve
kuruluşların etki ve önem derecesinin saptanması amacıyla Dış Paydaş Analiz Matrisleri
hazırlanmıştır.
MTA birimlerince doldurulan Dış Paydaş Analiz Matrisleri etki ve önem derecesine göre
sınıflandırılarak konsolide edilmiş ve MTA Genel Müdürlüğü paydaş listesi ortaya çıkmıştır.
Paydaşların stratejik plana katılımının sağlanması amacıyla farklı kurum ve kuruluş ile MTA
Genel Müdürlüğü’nden iştirak eden toplam 131 katılımcı ile TÜSSİDE moderatörlüğünde MTA
Genel Müdürlüğü tesislerinde “Dış Paydaş Ortak Akıl Platformu" gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda anket, yüz yüze görüşme ve grup çalışmaları yöntemleri ile paydaş görüşleri alınmış
olup, mevcut durum, öneri geliştirme ve proje/faaliyet geliştirme çalışmaları yapılmıştır.
MTA Genel Müdürlüğü dış paydaş listesi aşağıda listelenmiştir.

MADEN ve ENERJİ SEKTÖRÜ
KAMU KURUMLARI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)
ETKB Maden İşleri Genel Müdürlüğü
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
Türkiye Taş Kömürü Kurumu
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
Harita Genel Komutanlığı
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Ulusal Deprem İzleme Merkezi
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DİĞER KAMU KURUMLARI
Başbakanlık
Maliye Bakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Dış İşleri Bakanlığı
İç İşleri Bakanlığı
Ekonomi Bakanlığı
Hazine Müsteşarlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu
Devlet Personel Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
Türk Akreditasyon Kurumu
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
Sivil Toplum Kuruluşları, Odalar, Sendikalar
Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)
Türkiye Mermer Doğaltaş ve Mak. Üret. Birliği (TÜMMER)
Türkiye Madenciler Derneği
Ege Maden İhracatçıları Birliği
Altın Madencileri Derneği
Madencilik Türkiye Dergisi
Jeoloji Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Çevre Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Genel MADEN-İş Sendikası
Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası
ENERJİ BİR-SEN
Genel Maden İşçileri Sendikası
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Akademik Kurumlar

Mahalli İdareler

Hacettepe Üniversitesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi

İstanbul Üniversitesi

Ankara Valiliği İl Özel İdaresi

İstanbul Teknik Üniversitesi

Kırşehir Belediyesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Aydın Valiliği

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi

Ankara Üniversitesi

Afyonkarahisar Valiliği

Boğaziçi Üniversitesi
TÜBİTAK

1.5.2. Dış Paydaş Anketi

MTA paydaşları Genel Müdürlüğümüz “Stratejik Plan 2015-2019” dış paydaş anketine
MTA web sitesi (www.mta.gov.tr) üzerinden erişim sağlamışlardır. Bu sayede 103 anketin
doldurulması sağlanmış ancak değerlendirmeye 88 anket alınmıştır (toplam anketlerin %85’i).
Anket sonuçlarına göre şekil 5’de hizmet ve fonksiyonlarla ilgili memnuniyet
derecesinin grafiksel olarak dağılımı görülmektedir. Şekil 6’da ise tüm hizmetlerin, genel
memnuniyet ortalamasına göre durumlarına, şekil 7’de tüm hizmet kalitesi unsurları
çerçevesindeki memnuniyetin grafiksel dağılımına yer verilmiştir. Şekli 8'de ise, MTA
çalışanlarının paydaşlara karşı tutumundan memnuniyet düzeyi dağılımı görülmektedir.
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Şekil 5. Hizmet ve Fonksiyonlarla İlgili Memnuniyet Derecesi Dağılımı

16

Şekil 6. Hizmet ve Fonksiyon Memnuniyet Derecesi Karşılaştırma Grafiği
17

Şekil 7. Hizmet Kalitesi Unsurları Çerçevesinde Değerlendirme Dağılımı
18

Şekil 8. MTA Çalışanlarının Paydaşlara Karşı Tutumundan Memnuniyet Düzeyi Dağılımı
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Dış paydaş anketine katılanların MTA Genel Müdürlüğü hakkında yaptıkları çeşitli
değerlendirme ve yorumlara göre; Genel Müdürlüğümüzün olumlu yanları şekil 9’da, 20152019 yıllarını kapsayan stratejik plan döneminde MTA tarafından önlem alınması gereken
konular çeşitli başlıklarda sınıflandırılmış ve sonuçlar ise şekil 10’da verilmiştir.
Dış Paydaş Anketi sonucunda ortaya çıkan sonuçlara göre MTA Genel Müdürlüğü’nün
olumlu yanları ve önlem alınması gereken öncelikli konular aşağıda yer almaktadır:
Olumlu Yanlar:
- Yer bilimleri alanında en büyük kütüphanesinin olması,
- Türkiye genelinde iyi teşkilatlanmış geniş bir bölge ağına sahip olması,
- Çalışanlar içerisinde çok sayıda doktora ve yüksek lisans yapan veya bitiren olması,
- Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak alternatifler geliştirmesi ve yer altı kaynaklarının
değerlendirilmesine yönelik faaliyetlere öncülük etmesi,
- Ülkemizin ihtiyacı olan madenlerin çıkarılması hususunda işbirliği ve yatırımları
geliştirici kurum bilincinin olması,
- Madencilik sektörü için bilgi üreten ve altyapı hizmetlerini sunan araştırmacı bir
kuruluş olması,
- Teknolojik, kimyasal ve petrografi-mineraloji laboratuvarlarında iyi ekipman ve eleman
yapısına sahip olması.

11%

10%

Şekil 9. Olumlu İfadelerin Dağılımı
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-

-

Önlem Alınması Gereken Öncelikli Konular:
Ülke yararına olacak ve fabrikalaşma yoluyla ülkemizde işlenerek kullanıma
sunulabilecek madenlerin aranmasına öncelik verilmeli, bu madenlerin işlenmesinde
yatırımcı olmaması durumunda kurum nezdinde AR-GE çalışmalarını hızlandırarak
gerekli sanayi tesisleri proseslerini kurmalıdır.
MTA uzmanlarının gelişmiş ülkelerdeki maden arama yöntemleri konusunda eğitilmesi
gereklidir.
Bilgi envanteri daha modern ve kolay ulaşılabilir hale getirilmelidir.
Kamu ve özel sektörle iş birliğinin kurulması gereklidir.
Verilen hizmetlere yönelik tanıtım faaliyetleri artırılmalıdır.
Jeotermal enerjinin bilinçli kullanılması gereklidir.
Denizlerimizdeki doğal kaynakların çıkarılması için araştırmalara hız verilmelidir.

3%

Şekil 10. Önlem Alınması Gereken Konuların Dağılımı
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1.6.
DIŞ ÇEVRE ANALİZİ
1.6.1. GZFT Analizi (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler)
*

*Ülkemiz jeolojik yapısının maden çeşitliliğine imkân tanıması

Alanında en iyi arşiv, kütüphane, veri bankası ve bilgi

*Enerji hammadde ve jeotermal enerjiye verilen önemin artması

birikimine sahip kurum olması,
*Akredite analiz/test laboratuvarlarına sahip olması,
*Denizlerde stratejik öneme haiz, uluslararası standartlarda
bilimsel araştırmaların yapılması,
*Alanında teknolojiye uygun makine ve teçhizata sahip olması,
*Yer bilimleri ve madencilik alanında öncülük eden ve ekonomiye
etki eden bir konumda olması,
*Ulusal ve uluslararası işbirliği olanakları oluşturmada ve
değerlendirmede yetkin olması,
*Çağdaş müzecilik anlayışına uygun Türkiye'nin ilk ve en büyük
tabiat tarihi müzesine sahip olması,
*Uzman ve nitelikli çalışanlara sahip olması,
*Bilimsel ve teknik yayınları ile akademik faaliyetleri destekleyen
bir kurum olması,
*Yer bilimleri alanında farklı ölçeklerde harita üreterek sektörün
ihtiyacını karşılayan tek kurum olması,
*Madencilik faaliyetleri gösteren kamu kuruluşları tarafından
arama ve geliştirme konularında tercih edilmesi,
*MTA’nın marka değeri taşıması ve geçmişteki başarılarından
dolayı güçlü bir imajının olması,
*Köklü bir tarihe sahip olmasından dolayı kurum
kültürünün ve bilincinin oturmuş olması

GÜÇLÜ
YANLAR

*Dünyada deniz araştırmalarına verilen önemin artması ve ülkemizin
üç tarafının denizlerle çevrili olması
*Ülkemiz jeolojik konumu nedeniyle önemli fosil yataklarının
ülkemizde bulunması
*Ülkemizin coğrafik konumunun 3 kıtanın birleşim noktasında olması
*Dünyada hammadde gereksiniminin artması ve petrol, doğalgaz ve
maden fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak madencilik sektörünün
canlanması
*Son yıllarda havza ve kuşak maden aramacılığına önem verilmesi
*Doğal afetlerle ilgili araştırmaların önem kazanması
*Kurumun hizmetlerini daha hızlı ve etkin sunmasını temin etmek
amacıyla MTA kanununun yenilenmesine önem verilmesi.

22

FIRSATLAR

*Kurumda bilgili ve tecrübeli çalışan sayısının azalması
*Çalışan memnuniyetini sistematik olarak ölçen ve sonuçlarına
göre iyileştirmeler yapan bir sistemin olmayışı
*Yurt içi ve yurt dışı eğitim, seminer ve kongrelere katılım
fırsatlarındaki yetersizlik
*Kurum içi koordinasyon eksikliği ve bilgi paylaşımı yetersizliğinin
olması
*Usta çırak ilişkisinin zayıflaması
*Kurumda karar destek ve yönetim bilgi sistemlerinin
geliştirilememesi
*Günümüz şartlarına uygun bir biçimde yasal düzenlemelerin
gerçekleştirilememesi ve kurumun yenilenememesi
*Genel Müdürlüğümüz mevzuatında başarılı çalışmaların
ödüllendirilmesine ilişkin bir sistemin bulunmayışı
*Kurumda performans yönetimine dayalı çalışma sisteminin
olmayışı
*MTA'nın yazılı ve görsel yayınlarla yeterince tanıtılamaması
*Kişisel gelişim ve kariyer planlamasında Kurum personelinin
yeterli isteğinin olmaması
*Kurumda AR-GE çalışmalarının yeterli düzeyde yapılamaması
*Sektörde dünyadaki gelişme ve yenilikleri takipte eksiklik
*Kalite yönetim sisteminin eksikliği

*Personel alımlarında kurumun ihtiyacı olan nitelikte alım
yapılamaması
*Üniversitelerden yetersiz bilgiye sahip iş gücünün mezun olması
*Maden arama çalışmalarının doğaya ve çevreye zarar veren
faaliyet olarak algılanması, arama faaliyetlerinin olumsuz
etkilenmesi
*Yer altı ve yer üstü kaynaklarının azalması ve iklim değişiklikleri
*Çeşitli nedenlerle ülkemizin bazı kesimlerinde arazi
çalışmalarının yapılamaması
*Ekonomik istikrarda oluşabilecek dalgalanmalar
*Kurumda çalışan deneyimli personel sayısının giderek azalması.

TEHDİTLER
ZAYIF
YANLAR
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1.7.

Geçmiş Stratejik Plan Sonuçları

MTA Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planında, 5 stratejik amaç ve bu amaçları
gerçekleştirmeye yönelik 16 adet stratejik hedef belirlenmiş ve bu hedeflere ilişkin performans
göstergeleri oluşturulmuştur. Stratejik plan 2010-2014’ün kapsadığı yıllara ait birimlerden
performans gösterge gerçekleşmeleri ve sapma değerleri alınmış, göstergenin
gerçekleşmemesi ya da öngörü miktarından farklı gerçekleşmesi durumunda bu durumun
gerekçesi göz önünde bulundurularak durum analizi yapılmıştır.
Buna göre 2010-2014 stratejik planımızda yer alan 5 stratejik amaç altında 16 stratejik
hedefe bağlı 74 adet performans göstergesinden yalnızca üçünde uygulama yapılamamıştır.
Diğer göstergeler ise hem uygulama hem de bütçelendirme açısından değerlendirildiğinde
yıllık öngörülerin olabildiğince gerçekçi olduğu kanaatine varılmıştır. Dolayısıyla genel olarak
geçmiş stratejik plan dönemimizin uygulama ve bütçelendirme açısından amacına ulaşmış
olduğu görülmektedir.
Diğer yandan söz konusu 2010-2014 stratejik plan dönemimize ilişkin olarak yapılan
performans değerlendirmesi neticesinde eksik yapılan ya da yapılamayan göstergeler genel
olarak; mevzuat kaynaklı sorunlar, performans göstergelerinin iyi tanımlanamamış olması, alt
yapı eksiklikleri, yeniden yapılanma ihtiyacı, organizasyonel konular gibi nedenlerden dolayı
bazı hedeflerin arzu edilen seviyede gerçekleşmediği, ancak alınabilecek tedbirlerle
önümüzdeki dönemlerde iyileşme sağlanabileceği kanaatine varılmıştır. Yeni dönem stratejik
plan çalışmaları sırasında stratejik amaç, hedef ve göstergeler belirlenirken bunlara dikkat
edilmiştir.

24

2. ÜST BELGELER
2.1. Misyon

YER BİLİMLERİ VE MADENCİLİK ALANINDA ARAMA,
ARAŞTIRMA, ANALİZ VE ALTYAPI ÇALIŞMALARINI
YÜRÜTEREK ÜRETİLEN BİLGİYİ TOPLUMUN
HİZMETİNE SUNMAK, ÜLKE REFAHINA KATKIDA
BULUNMAK
Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamındaki önemi dünyadaki tüm ülkelerce
bilinmektedir. Toplumların refah ve gelişmişlik düzeyleri ile madencilik faaliyetleri arasında çok
yakın bir ilişki bulunmaktadır. İnsanlar ilk çağlardan itibaren madencilik faaliyetleri ile
madenlerden yararlanmaya başlamışlar, bu faaliyetlerin sonucunda da medeniyetlerin
doğuşunu sağlamışlardır.
Maden kaynaklarının insan ve toplum yaşamında vazgeçilmez önemini kavrayan
ülkeler, bir yandan bilinen doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirme yoluna giderken,
diğer bir yandan yeni doğal kaynak arayışı için yoğun bir çabanın içine girmişlerdir.
MTA Genel Müdürlüğü kurulduğu günden bu yana ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda
önceliklerini yenileyerek hizmetlerini sürdürmektedir. Ülkemiz coğrafyasının jeolojik yapısı ve
buna bağlı olarak yer altı kaynakları potansiyeli MTA tarafından yapılan arama ve
araştırmalarla ortaya konmakta ve böylece ülkemizde madenlere dayalı sanayilerin kurulması
ve geliştirilmesi mümkün olmaktadır. Bu itibarla MTA yaptığı hizmetlerle yurt dışındaki benzeri
kuruluşlar arasında da saygın bir yere sahiptir.
Ülkemiz Ulusal araştırma kurumu olan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü,
kuruluş kanunu gereği, ülkemiz madencilik sektörü ile yer bilimleri alanında bilgi ve belgeye
gereksinim duyan herkese bu bilgileri üretmek ve aktarmak şeklinde bir misyonu üstlenmiştir.
MTA yurt genelinde arama ve araştırma çalışmaları sonucunda elde ettiği ve ürettiği verileri;
haritalar, sondaj karotları, 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 Genel
Müdürlüğümüz, ilgili tüm sektörlere gerekli altyapı hizmetini vererek, daha doğru ve ekonomik
bir şekilde doğal kaynaklarımızın bulunabilmesi ve işletilebilmesi için daha etkili faaliyetlerin
sürdürülebilmesine bilimsel destek sağlamaktadır.

25

2.2. Vizyon

YER KABUĞUNU TANIYARAK, TANIMLAYARAK,
TANITARAK GELECEĞİMİZE BİLGİ VE DEĞER ÜRETMEK
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 yüksektir. Bu riskin azaltılması,
yapılacak bilimsel ve teknolojik yer bilimleri çalışmalarına bağlıdır. Bu kapsamda Genel
Müdürlüğümüzün, yürüttüğü projeler ve ürettiği alt yapı bilgileriyle bu riskin azaltılması
yönündeki faaliyetlerini artırarak devam ettirmesi büyük önem arz etmektedir. Diğer taraftan
ülkemizin sahip olduğu madenlerin etkin bir biçimde işletilmesiyle yaratılan katma değerin
ekonomiye kazandırılması ve yüksek ekonomik değer sağlayacak şekilde, her türlü yer altı
zenginliğinin üretilerek hizmete sunulması gerekmektedir. Maden kaynaklarımızın verimli bir
şekilde kullanımı, bu kaynakların uç ürünlere dönüştürülmesi ve en kısa sürede üretilerek
sanayiye sunulması ülkemizin ekonomisine çok olumlu katkılar sağlayacaktır.
Geçmişte yapılan sığ derinlik ve mostra madenciliği yerine, bu gün ikinci etap
madencilik olarak tanımlayabileceğimiz derin-gömülü maden yataklarının aranmasına yönelik
bilimsel ve teknik yöntemleri kullanan MTA Genel Müdürlüğü, aramada karşılaşılan yüksek
riskleri azaltan, bu kapsamda alt yapı bilgileri üreten bir kurum olup, arama faaliyetlerini bu
doğrultuda sürdürmektedir.
MTA’nın ülkemizin jeolojik araştırma kurumu olarak yapılanmasının yanı sıra, giderek
artan hammadde ihtiyacımızın yerli kaynaklardan sağlanması, bu amaçla da yer altı
kaynaklarımızın aranıp bulunmasına yönelik çalışmaların günümüz koşullarına uygun şartlarda
ve ileri teknolojileri kullanarak yapılması gerektiği malumdur. Buna ilaveten MTA Genel
Müdürlüğü yurtdışında arama ve araştırma faaliyetleri yaparak ülkemizin ihtiyacı olan
hammadde tedarik güvenliği ve çeşitliliğini sağlamayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda
MTA’nın yurtdışında arama/araştırma yapmasına imkan sağlayacak kanun maddesinde
değişiklik yapan kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda ülkemiz
hammadde tedarik stratejisine katkı sağlamak amacıyla başta çevre ülkelerde ve kıtalarda
olmak üzere yurt dışında arama, proje geliştirme ve yatırım konularında iş birliği yapılacaktır.
MTA yer bilimlerinde sahip olduğu bilgi birikimi ve tecrübeyi, yurtdışında faaliyet gösterecek
yerli firmalara da ücreti karşılığı danışmanlık yaparak yol göstermeye çalışacaktır.
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2.3. İlke ve Değerler

SAYGIN VE GÜVENİLİR
Zamanında ve nitelikli hizmet
sunmak
Dünyaca tanınan saygın bir
marka olmak
Hesap verebilir olmak

AKILCI/BİLİMSEL
İleri teknolojiler kullanarak
sektörde öncü olmak
Disiplinler arası çalışma
anlayışına sahip olmak
Bilimsel gelişime katkıda
bulunmak

Kalite standartlarında olmak

ERİŞİLEBİLİR
Sunulan hizmetlere kolay,
doğru ve hızlı erişim
sağlamak
Kurum içi bilgi erişebilirliğine
sahip olmak

ÖNCÜ VE YÖNLENDİRİCİ
Maden aramacılığında öncü
olmak
Ülkemizde ilk ve tek Tabiat
Tarihi Müzesine sahip olmak
Bilimsel ve teknolojik
çalışmaları ile yönlendirici
olmak

TOPLUMSAL DUYARLILIK SAHİBİ
Toplum yararını ve önceliklerini gözetmek
Doğa ve çevreye saygılı olmak
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2.4. Stratejik Alan, Amaç, Hedef ve Göstergeler

Yer bilimleri Araştırmaları Stratejik Alanı
Dünyada birçok ülkede, maden kaynakları ile ilgili bölgesel jeolojik verilerin toplanması
ve yorumlanması, temel araştırmaların yapılması MTA benzeri kuruluşlar tarafından
üstlenilmiştir. Bu kuruluşlar Yer bilimleri Araştırma Kurumu (Geological Survey) adı altında
toplanmıştır. Jeolojik Araştırma Kurumları Avrupa da 18. yüzyılda başlayan Sanayi Devriminin
ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun arazi çalışması yapmak amacı ile kurulmuştur. İlk olarak
İngiltere Jeolojik Araştırma Kurumu (BGS)’nun 1835 yılında kurulmasından 100 yıl sonra 1935
yılında aynı amaçla MTA kurulmuştur.
MTA, 2804 Sayılı Kuruluş Kanununda belirtilen görev kapsamı çerçevesinde doğrudan
doğal kaynakların aranmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken; yer kabuğunun temel jeolojik
özelliklerini araştırmakta, enerji hammadde kaynaklarının aranması ve doğal afet risklerinin
belirlenmesine yönelik temel verileri elde etmekte, yorumlamakta, model ve öneriler
geliştirmektedir.

Stratejik Amaç 1. Ülkemizin İhtiyaçları Doğrultusunda Karada ve Denizlerde Yer bilimleri
Alanında Bilgi Üreterek Yer kabuğunun Anlaşılmasını ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak
Ülkemiz, jeolojisi karmaşık ve tektonik bakımdan oldukça aktif bir kuşak üzerinde yer
almaktadır. Jeolojideki bu karmaşıklık yer altı kaynaklarının bulunmasını güçleştirdiği gibi,
mevcut kaynakların işletilmesi aşamasında önemli problemlerin doğmasına ve fiziksel çevrede
pek çok sorunla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bunun yanında yer hareketleri sonucunda
deprem, heyelan ve benzeri doğal afetler meydana gelmekte, maddi ve manevi telafisi
imkansız zararlara yol açmaktadır. Bir ülkenin ekonomik gücü ve insanların yaşam düzeyi,
doğal kaynaklarının çokluğuna, niteliğine ve onların gerektiği şekilde değerlendirilmelerine ve
de doğal afetlerden en az düzeyde etkilenmesine bağlıdır.
Ülkemizin içinde bulunduğu bu bölgedeki doğal zenginliklerin ortaya çıkarılması ve
doğal afetlerden en az zararla çıkabilmesi ciddi bilimsel ve teknik çalışmaların
gerçekleştirilmesi ile mümkündür. MTA kurulduğu günden bu yana ülkemiz jeolojik yapısını
aydınlatmaya, tanımaya ve bu jeolojik yapıya bağlı olarak bulunması muhtemel metalik
madenleri, endüstriyel hammaddeleri ve enerji hammaddelerini tespit ederek ekonomimize
kazandırmaya çalışmış, teknolojik problemi olan maden varlıkları üzerinde gerekli bilimsel
araştırmalar yaparak ekonomik olmasını sağlamış, başta alt yapı hizmetleri olmak üzere
sektörün ihtiyacı olan bilgileri üretmiştir.
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Günümüzde deniz araştırmaları teknolojisinin büyük bir hızla ilerlemesiyle bir çok ülke,
kutuplarda da dahil olmak üzere tüm denizlerde doğal kaynakların tespit edilmesi ve işletilmesi
yönünde yoğun bir yarış içerisine girmiştir. Bu değerlendirmeler ışığında, ülkemizde kara
alanlarında yapılan yer bilimleri temelli araştırmalara ilave olarak başta deniz yetki alanlarımız
olmak üzere tüm denizlerde ülkemiz hak ve menfaatlerinin doğrultusunda jeoloji, jeofizik,
hidrografi ve oşinografi çalışmaları, doğal kaynakların aranması ve araştırılması da MTA’nın
görevleri içerisindedir. Bunun yanı sıra depremsellik, deniz kirliliği, deniz altından geçen boru
hatları ve diğer mühendislik hizmetlerine yönelik çalışmaların da yapılması amaçlanmaktadır.
Böylece ülkemiz söz konusu deniz araştırmaları yarışının içerisinde etkin bir şekilde var olmuş
olacaktır.
Hedef 1.

Jeolojik Oluşumları ve Olayları Açıklamaya Yönelik Bilimsel Araştırmalar
Gerçekleştirmek

Hedef 2.

Optik Algılayıcılar Kullanılarak Maden, Jeotermal, Doğal Afet, Çevre Kirliliği vb.
Amaçlı 700.000 km2 lik Uzaktan Algılama Çalışması Gerçekleştirmek

Hedef 3.

Yer bilim Kaynaklı Doğal Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Çalışmaları Her Yıl
%25 Oranında Artırmak
Mağaraların ve Karst Ekosistemlerinin Koruma ve Kullanım Yöntemlerini
Belirlemek ve Envanterini Oluşturmak

Hedef 4.
Hedef 5.
Hedef 6.
Hedef 7.
Hedef 8.

Uluslararası Standartlarda Sayısal Yer bilimleri Veri Tabanı Oluşturmak
Farklı Amaç ve Ölçeklerde Yer bilimleri Haritası Hazırlamak ve Basmak
Havadan rejyonal manyetik verileri yenilemek ve aynı zamanda havadan
gravite ve spektrometre ölçümleri yapmak
Akdeniz/Karadeniz öncelikli olmak üzere tüm denizlerimizde ve uluslararası
sularda doğal kaynakların araştırılması, doğal afetler, iklim değişikliği, kıyı ve
çevrenin korunması ve etkin kullanımına yönelik jeolojik, jeofizik, hidrografik
ve oşinografik araştırmalar yapılarak alt yapı bilgileri üretmek

Hedef 1. Jeolojik Oluşumları ve Olayları Açıklamaya Yönelik Bilimsel Araştırmalar
Gerçekleştirmek
Sanayileşen ülkemizde giderek artan metalik maden ihtiyacı ile endüstriyel ve enerji
hammadde gereksinimleri; bunun yanı sıra hızlı kentleşme sürecinde, başta deprem, heyelan
gibi doğal afetler ve çevre sorunları olmak üzere çözüm bekleyen pek çok konunun bulunması,
yer bilim çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesini zorunlu kılmaktadır.
Halkımızın güvenlik ve refah düzeyinin artırılmasına, bilinmeyen maden yataklarının
ortaya çıkarılmasına, gerekli olan mühendislik hizmetlerinin sunulmasına ve tüm canlılar için
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vazgeçilmez unsur olan doğal çevrenin doğru kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
MTA’nın temel görevleri arasında yer almaktadır. Bu çerçevede, Genel Müdürlüğümüz karada
ve denizlerde yer bilim araştırmaları ile farklı amaçlara göre alt projeler oluşturarak, ayrıntılı
jeolojik etütler yapmakta ve 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarını güncellemektedir.

Performans Göstergeleri
PG1. Jeolojik oluşumları ve olayları
açıklamaya yönelik jeolojik etüt km2/yıl
PG2. Yer kabuğunun yapısının ortaya
çıkarılması ve jeodinamik evriminin
belirlenmesine yönelik MT/TEM-ManyetikGravite ölçüm çalışmaları
nokta sayısı/yıl

Açıklamalar
Jeolojik olayların belirlenmesine yönelik arazide
gerçekleştirilecek çalışmaları ifade etmektedir.
UDSEP (Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı)
kapsamında ülkemizin çizdiği 2023 yılı hedefleri
içerisinde Kurumumuzun üstlendiği eylem planı
kapsamında, Türkiye’nin tamamının kabuk
yapısının
araştırılması,
neotektonik
ve
paleotektonik yapıların anlaşılması ve bunların
bağlı olduğu yer kabuğu dinamiklerini çözmeye
yönelik yapılacak çalışmaları ifade etmektedir.

Hedef 2. Optik Algılayıcılar Kullanılarak Maden, Jeotermal, Doğal Afet, Çevre Kirliliği vb.
amaçlı 700.000 km2 lik Uzaktan Algılama Çalışması Gerçekleştirmek
Uzaktan algılama, atmosfer veya uzaya yerleştirilmiş aktif veya pasif uydu algılayıcılarla
elde edilen verilerin analiziyle, yeryüzündeki doğal ve yapay maddelere herhangi bir fiziksel
temas olmadan yeryüzü hakkında bilgi elde etme tekniğidir. MTA Uzaktan Algılama
Merkezinde, optik algılayıcılardan elde edilen uydu verileri kullanılarak yer bilimleri ile ilgili
araştırmalara destek verilmektedir. Farklı özelliklere sahip uydu verilerinin analiziyle, mineral
haritalama, kayaç türleri, yapısal jeolojik unsurlar, yüzey sıcaklık dağılımı, alterasyon
bölgelerinin tespiti gibi doğal kaynak (maden ve enerji hammadde vb.) aramaları ile doğal afet
ve çevre çalışmalarına temel oluşturacak bilgi ve veriler üretilmektedir. Farklı algoritma ve
analiz yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmaların en önemli verilerini optik uydu verileri
(multispektral ve hiperspektral vb.) sağlamaktadır. Ayrıca, yatay ve düşey yönde
deformasyonlar sonucu oluşan aktif faylar, deprem, çöküntü alanı, heyelan ve aktif volkanlar
gibi jeolojik kökenli doğal afetlerin tespitine yönelik çalışmalarda Radar İnterferometri
yöntemleri de MTA Uzaktan Algılama Merkezinde kullanılmaktadır.
Performans Göstergeleri
PG1. Uzaktan algılama analizi yapılan alan
km2/yıl

Açıklamalar
Maden ve jeotermal aramaları için potansiyel
olabilecek alanların belirlenmesi amacıyla
yapılan çalışmaları ifade etmektedir.
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Hedef 3. Yer bilim Kaynaklı Doğal Afet Zararlarını Azaltmaya Yönelik Çalışmaları Her Yıl %25
Oranında Artırmak
Herhangi bir doğa afetinden kaynaklanan can kaybı ve ekonomik zararların
önlenebilmesi, söz konusu afetin mekânsal ve zamansal olabilirliğinin en güvenilir bir şekilde
tahmin edilebilmesine bağlıdır. Türkiye, jeolojik kökenli doğa afetlerinin yoğun olarak
meydana geldiği ülkelerdendir. Bunlardan deprem, ülkeyi etkileyen doğa afetlerinin başında
gelmektedir. 1902 yılından bu yana ~140 yıkıcı deprem yaşanmış ve ülkenin gelişmesini
etkileyecek düzeyde milyarlarca dolarlık ekonomik kayıplara neden olmuştur. Bu
depremlerden 6 ve üzeri büyüklüğündeki 56 depremde ise 78.826 kişi hayatını kaybetmiştir.
Deprem bilgi altyapısının temel bileşenlerinden biri fayların uzunluğu, niteliği, geometrik
özellikleri ve segment yapısı, kırılma zonunun derinliği ve genişliği, uzun ve kısa dönem kayma
hızı, deprem tekrarlanma aralığı, tek bir depremde meydana gelebilecek olan yer
değiştirmenin miktarı gibi parametrelerden oluşmaktadır. Bu süreçte paleosismoloji, kaynak
faylarda yüzey faylanması, gelişen büyük depremlerin tekrarlanma aralığı ve kayma hızının
tespitine yönelik güvenilir veri sağlar. Bu çalışmada temel amaç, MTA tarafından güncellenmiş
olan diri fay haritası bilgileri kullanılarak ülkede yer alan fayların paleosismolojik
davranışlarının araştırılması ve sonuçlarının ulusal bir veri tabanında toplanarak deprem
tehlike analizlerinde kullanıma sunulmasıdır.
Deprem zararlarının azaltılması kapsamında yapılması öncelikli çalışmalardan birisi de
bölgesel sıvılaşma duyarlılık haritalarının üretilmesidir. Sıvılaşma, ülkemizde son yüzyılda
meydana gelmiş büyük depremlerde can ve mal kaybına neden olan hasarların dağılımını
doğrudan kontrol eden faktörlerden birisidir. Bu nedenle, sıvılaşmaya yatkın güncel çökellerin
fasiyes özelliklerine göre ayırtlanarak haritalanması, jeolojik, jeomorfolojik ve hidrojeolojik
ölçütlerin belirlenmesi ve sıvılaşmaya duyarlı alanların sınıflandırılması bu konuda yapılacak
temel çalışmaları oluşturmaktadır. Bu temel çalışmalar bölgesel ölçekte sıvılaşmaya yatkın
alanların önceden bilinebilmesi ve bu alanlarda sıvılaşmaya karşı alınabilecek önlemlere ilişkin
ayrıntılı çalışmaları yönlendirmesi açısından önemli bir altlık oluşturmaktadır.

Performans Göstergeleri
PG1. Paleosismoloji araştırmalarına
yönelik gerçekleştirilen
paleosismolojik hendek sayısı/yıl

Açıklamalar

PG2. Sıvılaşma yatkınlık
haritalarının oluşturulmasına
yönelik gerçekleştirilen araştırma
alanı km2/yıl

Gösterge, plan döneminde ülkemizdeki Kuvaterner çökel
alanlarında, jeolojik-jeomorfolojik ölçütlere dayalı bölgesel
ölçekte Sıvılaşma Duyarlılık Haritalarının oluşturulmasına
yönelik yapılacak etüt çalışmasını ifade etmektedir.

Plan döneminde yer bilim kaynaklı doğal afet zararlarını
azaltmaya yönelik hendek çalışmaları yapılacaktır.
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PG3. Radar verileri kullanılarak
yatay ve düşey yönlü tektonik
hareketlerin tespit edildiği alan
km2/yıl
PG4. Obruk etüdü sayısı/yıl

Uzay teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak yer
bilimlerinde kullanılan uydu verilerinin çeşitliliği arttırılarak,
plan döneminde radar verileri kullanılarak yatay ve düşey
yönlü tektonik hareketlerin tespitine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
Günümüzde giderek artan nüfus ve sanayileşme yer altı
suyuna olan gereksinimi de artırmıştır. Yer altı suyu
seviyesindeki antropojenik etkiye bağlı hızlı düşüş, aslında
kendi içinde karstlaşmaya bağlı dinamik bir süreç yaşayan
ve doğal afet olarak tanımlanabilecek obruk gelişimini de
dolaylı olarak etkilemiştir. Geçmişte düşük nüfus
yoğunluğu, sınırlı tarım ve sanayi alanları gibi nedenlerden
dolayı bir tehdit olarak algılanmayan obruklar, günümüzde
insan yaşamı açısından tehlike ve risk yaratabilecek
konuma gelmiştir. Tüm bu süreçlere bağlı olarak karstik
kökenli çöküntülerin oluşum mekanizmaları ve gelişim
süreçlerinden hareketle olası tehlike alanlarının “yüzeyden
gözlenemeyen çökebilecek alanların saptanması” na
yönelik her yıl 1 adet Obruk projesi gerçekleştirilecektir.

Hedef 4. Mağaraların ve Karst Ekosistemlerinin Koruma ve Kullanım Yöntemlerini Belirlemek
ve Envanterini Oluşturmak
Dünyadaki diğer ülkelere göre mağara cenneti durumunda olan ülkemizde on
binlercesinin (yaklaşık 40.000 adet) bulunduğu ve büyük bir ekonomik potansiyel oluşturan
mağaraların belirli bir sistem dâhilinde incelenerek, bölge koşullarında kullanım alanlarının
tespit edilmesi gerekmektedir. Plan döneminde, karstik alanlar ve özellikle mağaraların
koruma ve kullanım yöntemlerinin ve ülkemizdeki dağılımlarının belirlenmesi, sistemlerin
ileriye yönelik çevresel etkilere karşı davranışlarının saptanması çalışmaları
gerçekleştirilecektir. Bu tür çalışmalar tarihsel, kültürel, turizm ve ekonomi açısından bir
gereklilik olup, çok yararlı ve gelecek nesillere miras bırakılacak stratejik bir olgudur.

Performans Göstergeleri
PG1. Karst ve mağara etüdü
sayısı/yıl

Açıklamalar
Türkiye’nin eriyebilir kayalarının (karbonatlı) bulunduğu
bölgelerde, yüzey ve yer altı karst sistemlerinin belirli bir
program dahilinde, başlangıcından günümüze olan oluşum
ve gelişim süreçlerini incelemek, doğal kaynakların
(mağara, yer altı suyu, plaser maden yatakları) ve karst
ekosistemlerinin koruma ve ekonomik olarak kullanım
yöntemlerini belirlemek amacıyla her yıl 40 adet mağara
etüdü gerçekleştirilecektir.
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Hedef 5. Uluslararası Standartlarda Sayısal Yer bilimleri Veri Tabanı Oluşturmak
Genel Müdürlüğümüz, Ülkemizde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanımını ilk başlatan
kurumlar arasındadır. T.C. Başbakanlık Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı çerçevesinde tüm
kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısı
kurulumu (TUCBS-A) ile ilgili çalışmalar içinde yer alan Genel Müdürlüğümüz, arazi çalışmaları
ile elde edilen harita ve mekânsal verileri farklı ölçek ve öznitelik bilgileri ile birlikte CBS
standartlarında sayısallaştırmaktadır. Bu kapsamda, jeoloji haritaları, diri fay haritaları,
heyelan haritaları, rejyonal jeofizik haritaları, Türkiye doğal taşlar veri tabanı, maden haritaları
veri tabanı ve buna benzer farklı konulardaki birçok harita CBS ortamında sayısallaştırılmıştır.
Genel Müdürlüğümüz, plan dönemi içerisinde görev ve sorumluluk alanına giren yer bilimleri
ile ilgili diğer veri tabanlarını da oluşturma çalışmaları yürütecektir.
Bu kapsamda, uydu verileri ve uzaktan algılama analizleri veri tabanı, paleontoloji veri
tabanı, mağara veri tabanı, volkanizma veri tabanı, mineraloji-petrografi veri tabanı, ofiyolit
veri tabanı, magmatizma veri tabanı, jeolojik miras veri tabanı ve heyelan olay envanter veri
tabanı oluşturulacaktır.
Ayrıca, jeokimya veri tabanı, maden mineralojisi veri tabanı, maden ve maden zuhuru
veri tabanı, metalojeni veri tabanı, maden jeolojisi haritaları veri tabanı, endüstriyel
hammadde veri tabanı, seramik ve yapı hammaddeleri veri tabanı, ruhsat bilgi sistemi veri
tabanı, nadir toprak elementleri veri tabanı;
Derin deniz sismiği veri tabanı, sığ deniz sismiği veri tabanı, karot sediman örneği veri
tabanı, deniz tabanı jeolojisi veri tabanı, deniz suyu örnekleme veri tabanı, deniz tabanı
topografyası, küresel ısınma ve iklim değişikliği veri tabanı, çevresel kirlilik veri tabanı;
Jeotermal enerji kaynakları veri tabanı, fosil yakıtlar veri tabanı, radyoaktif elementler
veri tabanı, koruma alanları veri tabanı, yer altı su tablası veri tabanı, jeotermal ruhsat alanları
veri tabanı;
Rejyonal gravite (Bouguer Anomali) veri tabanı, havadan rejyonal manyetik veri tabanı,
sismik veri tabanı, sondaj kuyu logları veri tabanı, jeofizik jeoelektrik veri tabanı, Türkiye curie
sıcaklığı veri tabanı, Türkiye ısı akısı veri tabanı, Türkiye izostatik gravite anomali veri tabanı,
Türkiye kabuk kalınlığı veri tabanı, jeofizik IP veri tabanı;
Karot Bilgi Bankası Veri Tabanı, MTA müze bilgileri veri tabanı ile jeoteknik veri tabanı
oluşturulacaktır.
Performans Göstergeleri
PG1. Türkiye yer bilimleri veri tabanının
oluşturulması oran/yıl

Açıklamalar
Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde tüm
Genel Müdürlüğümüz birimlerine ait veriler
uluslar arası standartlarda sayısal- ortama
aktarılacaktır
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PG2. Türkiye jeoloji veri tabanının
güncelleştirilmesinde elektronik ortama
aktarılan pafta sayısı/yıl

Mevcut Türkiye Jeoloji Veri Tabanında veriler
erişilebilir ve kolay kullanılabilir bir formata
dönüştürülerek, plan döneminde 1/25.000
ölçekli jeoloji haritaları güncelleştirilecektir.

Hedef 6. Farklı Amaç ve Ölçeklerde Yer bilimleri Haritası Hazırlamak ve Basmak
Yer altı kaynaklarının aranmasında, pek çok mühendislik projesinin uygulanmasında ve
çevreye ilişkin çeşitli çalışmalarda giderek daha fazla jeoloji haritalarına ihtiyaç duyulmaktadır.
Üretilen jeoloji ve jeofizik harita ve bilgilerin toplumun yararına hizmete sunulabilmesi için
orta ve küçük ölçekte jeoloji ve jeofizik haritaların basılarak kullanıcıların hizmetine sunulması
hedeflenmiştir.

Performans Göstergeleri
PG1. Basılan jeoloji haritası ve kitapçık
sayısı/yıl

Açıklamalar

PG2. Basılan jeofizik haritaları sayısı/yıl

Gösterge, Türkiye’nin karmaşık jeolojik yapısının
aydınlanmasında çözüm bekleyen araştırmalara
katkı sağlamak amacı ile Jeofizik, Gravite,
Manyetik, Sismik, Jeoelektrik çalışmalar sonucu
ve yorumlar ile elde edilen değişik ölçekte
(1/100.000, 1/500.000, 1/2.000.000) basılan
Jeofizik haritalarını ifade etmektedir.

Üretilen farklı jeolojik verilerin, yer altı
kaynaklarının aranması, kentleşme, yol, baraj,
tünel vb. mühendislik hizmetleri ve çevre
araştırmalarında
kullanılmasını
sağlamak
amacıyla paftaların basımı gerçekleştirilecektir.

Hedef 7: Havadan rejyonal manyetik verileri yenilemek ve aynı zamanda havadan gravite ve
spektrometre ölçümleri yapmak
Bu hedefe yönelik çalışmalar kapsamında, sabit kanat hava taşıtı ile yapılacak olan
uçuşlarda yer manyetik alanının, gravite alanının ve doğal radyasyonun uzaklığa bağlı değişimi
ölçülecektir. Çalışmalar sonucunda radyoaktif minerallerin dağılımı, endüstriyel hammadde,
metalik maden, tektonik hatlar, örtülü alanlardaki magmatik sokulumlar, jeotermal enerji
aramaları gibi geniş ve küçük ölçekli çalışmaların alt yapısı oluşturulacaktır.
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Performans Göstergeleri
PG1. Profil uçuşu havadan gravite, manyetik
ve spektrometre ölçüm miktarı km/yıl

Açıklamalar
Sabit kanat hava taşıtı ile yapılacak olan
uçuşlarda yer manyetik alanının, gravite alanının
ve doğal radyasyonun uzaklığa bağlı değişimi
ölçülecektir. Gösterge, yapılacak ölçüm
miktarını ifade etmektedir.

Hedef 8. Akdeniz/Karadeniz öncelikli olmak üzere tüm denizlerimizde ve uluslararası sularda
doğal kaynakların araştırılması, doğal afetler, iklim değişikliği, kıyı ve çevrenin
korunması ve etkin kullanımına yönelik jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik
araştırmalar yapılarak alt yapı bilgileri üretmek

Ülkemizde kara alanlarında yapılan yer bilimleri temelli araştırmalara ilave olarak başta
deniz yetki alanlarımız olmak üzere tüm denizlerde ülkemiz hak ve menfaatlerinin
doğrultusunda jeoloji, jeofizik, hidrografi ve oşinografi, depremsellik, deniz kirliliği ve deniz
altından geçen boru hatları ve diğer mühendislik hizmetlerine yönelik çalışmalar, doğal
kaynakların aranması ve araştırılması büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmaların sığ deniz
alanlarındaki kısmı MTA SELEN Araştırma Botu, derin denizlerdeki kısmı ise MTA TURKUAZ
araştırma gemisi ile gerçekleştirilebilecektir.

Performans Göstergeleri
PG1. Deniz jeofiziği etüt miktarı
(2B sismik, gravite, manyetik)
km/yıl
PG2. Deniz jeofiziği etüt miktarı
(3B sismik) km2/yıl
PG3. Hidrografik ve oşinografik
etüt miktarı (tek/çok ışınlı
iskandil, yandan taramalı sonar,
akıntı ölçümü) km/yıl
PG4. Jeolojik ve oşinografik
örnekleme (GRAB, karot, ROV, su
örnekleme) sayı/yıl
PG5. ROV operasyon süresi
saat/yıl
PG6. CTD etüdü sayı/yıl

Açıklamalar
MTA SELEN ve MTA TURKUAZ araştırma gemileri ile
denizlerimizde 2B Sismik, Gravite, Manyetik veri toplama ve
değerlendirme yapılan hat uzunluğu miktarını ifade
etmektedir.
MTA TURKUAZ araştırma gemisi ile 3B Sismik veri toplama ve
değerlendirme yapılan alan miktarını ifade etmektedir.
MTA SELEN ve MTA TURKUAZ araştırma gemileri ile
etütlerde toplanan hidrografik ve oşinografik verilerin hat
uzunluğunu ifade etmektedir.
MTA SELEN ve MTA TURKUAZ araştırma gemileri toplanan
jeolojik ve oşinografik örnekleme sayısını ifade etmektedir.
MTA TURKUAZ araştırma gemisinde konuşlu bulunan ROV
sisteminin operasyonda kullanım süresini ifade etmektedir.
CTD cihazı ile su kolonundaki iletkenlik (C), Sıcaklık (T) ve
derinlik (D) ölçümleri yapılan nokta sayısını belirtmektedir.
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Maden ve Enerji Hammadde Arama ve Araştırmaları Stratejik Alanı
Ülkemiz karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı nedeniyle çok çeşitli maden yataklarının
bulunmasına olanak sağlamıştır. Dünyada 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde
60 civarında maden türünde üretim yapılabilmektedir. Başta endüstriyel hammaddeler olmak
üzere, bazı metalik madenler, linyit ve jeotermal kaynaklar bakımından ülkemiz zengindir,
ancak dünya ölçeğinde bazı rezervlerimiz kısıtlıdır. Ülkemizin zengin olduğu madenler arasında
bor, trona ve mermer sayılabilir.
MTA Genel Müdürlüğünün maden arama stratejisi, gelişen teknoloji, sanayinin
ihtiyaçları ve yatırım öncelikleri gibi faktörlerle ilişkilidir. Ülkemiz jeolojik yapısının sunduğu
imkânlar, iç ve dış pazarlardaki gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler göz önüne alınarak ve
sanayi sektörünün ihtiyaçlarının yerli kaynaklardan karşılanması amacıyla çalışmalar
yönlendirilmektedir.
Stratejik Amaç 2. Maden ve Enerji Hammaddelerinde Ulusal ve Uluslararası Üretim,
Tüketim, İthalat, İhracat Kriterleri ve Kritik Hammadde Öngörüleri Doğrultusunda Arama ve
Araştırma Faaliyetleri Gerçekleştirmek ve Ülkemizdeki Rezerv Güvenilirliğini Sağlamaya
Katkıda Bulunmak
Madencilik, katma değeri yüksek bir yatırım alanıdır. Kırsal alanda gerçekleştirildiği için
kente göçü önlemekte, yerinde istihdam sağlayarak bölgesel kalkınmayı hızlandırmaktadır.
Bununla birlikte teknolojik gelişmeler ve hızlı nüfus artışı, maden ve enerji kaynaklarına olan
talebi her geçen gün artırmaktadır. Bu durum, metalik maden, endüstriyel hammadde ve
enerji hammaddeleri gibi tükenebilir kaynakların sürekli aranmasını zorunlu kılmaktadır.
Maden ve enerji hammadde aramacılığı, yer altı kaynaklarının ortaya çıkarılmasında yüksek
risk taşıyan, yüksek maliyetli ve uzun süreli bir çalışma olmakla birlikte madenciliğin en önemli
aşamasıdır. Buna yönelik bilgilerin üretilmesi, yayımlanması ve sektörün kullanımına
sunulması etkin sorumluluk gerektiren bir alandır. Maden arama çalışmaları, hammaddeye
dayalı sektörlerin (seramik, cam, demir-çelik vb.) yaşayabilmesi, gelişebilmesi ve rekabet
gücünü arttırabilmesi için önemlidir. Yüksek katma değere sahip olan öz kaynaklarımızın
ortaya çıkarılması, ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.
Diğer taraftan enerjiye olan ihtiyacın arttığı günümüzde, öz varlığımız olan kömür
yatakları, jeotermal sahalar ve radyoaktif hammadde yatakları önem kazanmaktadır. Arz
güvenilirliği açısından kömür ve radyoaktif hammaddeler ile yenilenebilir, çevre dostu ve
sürdürülebilir jeotermal kaynaklarımızın verimli bir şekilde değerlendirilmesi için arama,
geliştirme çalışmaları ile üretim faaliyetlerinin yürütülmesi zorunludur.
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Ülkemizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve enerji kaynaklarının ortaya çıkarılması ve
hammadde temininin sürekli hale getirilmesi bağlamında arama faaliyetlerine artan bir
ivmeyle devam edilmektedir. Bu çalışmalardan elde edilecek yeni verilerle maden
potansiyelimiz güncellenerek, ülkemiz sanayinin kullanımına sunulacaktır. Ülkemiz sanayinin
uluslararası rekabete açılabilmesi için yeterli yerli hammadde kaynaklarına ihtiyacı vardır. Bu
durum hammadde kaynaklarının güvenilirliği ile sağlanabilir. Mevcut maden potansiyelimizin
bilinmesi; envanter çalışmalarının tamamlanmasını, tükenebilir kaynaklardan herkesin
faydalanabilmesini; varlığı tespit edilmiş ama günümüzde teknolojik veya fizibilite gibi
sebeplerden dolayı değerlendirilemeyen yatakların gelecek kuşakların ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik olarak kayıt altına alınmasını sağlayacaktır.
Bu doğrultuda, arama ve araştırma projeleri gerçekleştirerek ülkemizin enerji
hammaddelerinin (kömür, bitümlü şeyl, asfaltit, uranyum, jeotermal enerji vb.) potansiyelini
ortaya koymak ve envanterini çıkarmak, arama ve araştırma projeleri sonucunda bulunan
potansiyellerin kalite ve rezervlerini tespit etmek, ülkemiz enerji hammadde ihtiyacının öz
kaynaklarımızdan karşılanması ve giderek artan enerji hammadde ihtiyacında dışa bağımlığı
azaltmak amacıyla, Genel Müdürlüğümüzün makro hedefleri doğrultusunda jeotermal enerji,
kömür ve radyoaktif hammaddelerin aranmasına, değerlendirilmesine ilişkin projeler
yürütülecektir.

Hedef 1.

Metalik Maden ve Endüstriyel Hammadde Aramalarına Yönelik Çalışmalar
Yürütmek ve Yeni Kaynakların Keşfine Katkıda Bulunmak

Hedef 2.

Enerji Hammaddeleri İle İlgili Keşif ve Etüt Çalışmalarını Artırarak Devam
Ettirmek
Ülkemizin Metalik Maden, Endüstriyel Hammadde ve Jeotermal Kaynak
Envanterlerini Hazırlamak ve Güncellemek
Maden ve Enerji Hammaddelerinin Aranmasında Uluslararası Standartlara
Uygun Çalışma Yaparak Rezerv Güvenilirliğinin Artırılmasına Katkıda Bulunmak

Hedef 3.
Hedef 4.
Hedef 5.

Yurtdışında ülkemizin ihtiyacı olan önemli hammaddelerin tedarikine yönelik
arama ve araştırma çalışmalarını yürütmek

Hedef 1. Metalik Maden ve Endüstriyel Hammadde Aramalarına Yönelik Çalışmalar
Yürütmek ve Yeni Kaynakların Keşfine Katkıda Bulunmak
Maden arama projeleri ülkemizin maden potansiyelini ortaya koymak, maden
yataklarının tenör ve rezervlerini tespit etmek, bilgi üretimi ile madencilik yatırımlarına alt yapı
hazırlamak amacıyla sürdürülmektedir. Arama faaliyetleri, sanayinin artan ve çeşitlenen
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ihtiyaçları, ülkemiz jeolojik yapısının sunduğu avantajlar ile iç ve dış pazarlardaki gelişmeler ile
teknolojik ilerlemeler göz önüne alınarak yenilenen önceliklere göre yönlendirilmektedir.
Maden aramacılığı uzmanlık gerektiren riskli ve yüksek maliyetli bir faaliyettir. Genel
Müdürlüğümüzün ana faaliyet alanları arasında en önemlilerinden biri olan maden arama
çalışmalarına gelişen teknolojilerin de yardımı ve bilimsel verilerin ışığı altında devam
edilmektedir. Sanayimizin gereksinim duyduğu hammaddelerin ortaya çıkarılması için
çalışmalarımız artan bir ivme ile madenciliğin gereksinim duyduğu alt yapı bilgilerini üretmeye
devam ederek kamuoyunun kullanımına sunacaktır. Metalik madenler, endüstriyel ve enerji
hammaddeleri ile ilgili dünyadaki gelişmeler ve ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen
stratejiler çerçevesinde, arama projeleri oluşturulmaya devam edilecek ve uygulanacaktır.
Performans Göstergeleri
PG1. Metalik maden ve endüstriyel
hammaddelere yönelik arama
yapılan alan km2/yıl

PG2. Metalik maden ve endüstriyel
hammaddelere yönelik yapılan
sondaj miktarı m/yıl

Açıklamalar
Genel Müdürlüğümüz kuruluşundan günümüze kadar,
ülkemizin her köşesinde metalik madenlere ve endüstriyel
hammaddelere yönelik arama faaliyetleri sürdürmektedir.
Başta seramik, cam, mermer ve çimento sanayi gibi
doğrudan hammadde girdisine dayalı sanayilerin
gelişmesinde ve ülkemizin küresel ölçekte söz sahibi
olmasında Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaların
katkısı büyüktür. Gösterge, arama faaliyetlerine yönelik
olarak etüt yapılacak alanları ifade etmektedir.
Etüt yapılacak alanlardaki metalik maden ve endüstriyel
hammadde kaynaklarının keşfi, bulunan kaynakların
rezervinin ortaya konması amacıyla yapılacak sondajlı
arama faaliyetleridir. Sondaj çalışmaları Genel
Müdürlüğümüz makine parkıyla yürütülebileceği gibi,
hizmet alımı yolu ile de gerçekleştirilecektir.

Hedef 2. Enerji Hammaddeleri İle İlgili Keşif ve Etüt Çalışmalarını Artırarak Devam Ettirmek
Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir göstergesi olan elektrik enerjisi tüketimi ekonomik
gelişime paralel olarak hızla artmakta, artan enerji talebinin karşılanmasında fosil yakıtların
çok önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Petrol ve doğal gaz rezervlerinin belirli ülkelerin
elinde bulunması yanında rezervlerin de 40 yıllık bir ömrü olması, tüm dünya ülkelerinde
alternatif enerji kaynakları arayışını hızlandırmaktadır. Bununla birlikte enerji hammaddeleri
içerisinde önemli bir yer tutan kömürün, petrol ve doğalgazın aksine daha geniş bir coğrafyaya
dağılması; enerji üretiminde kolay ulaşılabilir bir hammadde olmasını sağlamakta, bu nedenle
petrol fiyatlarındaki tutarsızlık kömür fiyatlarına yansımamaktadır. Kömür, dünya enerji
tüketiminde önemini ve önceliğini hala korumakta ve artırmaktadır.
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Fosil yakıtların yaratmış olduğu çevre sorunları, dünyada çevre dostu olan yenilenebilir
enerji kaynaklarına ilgiyi artırmış ve ülkeler orta ve kısa vadede ülke enerji üretiminde
yenilenebilir enerjinin payını artırma taahhütlerine gitmiştir. Bu açıdan bakıldığında ülkemiz
yenilenebilir enerji kaynakları açısından zengin konumdadır.
Bilindiği gibi jeotermal enerji yenilenebilir temiz, ucuz ve çevre dostu olan yerli bir yer
altı kaynağıdır. Ülkemizde yer alan jeotermal kaynaklar yaygın bir kullanım alanına sahiptir.
Bugün için ülkemizde elde edilen jeotermal enerjiden elektrik üretimi, konut ısıtmacılığı,
seracılık ve termal turizm alanlarında uygulamalar bulunmakta olup, ekonomiye önemli
katkılar sağlanmaktadır. Bu nedenle enerji hammaddelerine yönelik arama ve araştırma
projeleri kapsamında etüt ve sondaj çalışmaları gerçekleştirilerek yeni sahaların bulunması
hedeflenmiş ve bilinen sahaların geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Performans Göstergeleri

Açıklamalar

PG1. Enerji hammadde aramalarına
yönelik yapılan prospeksiyon km2/yıl

Enerjide yerli kaynakların kullanılması ve dışa bağımlılığın
azaltılması politikası gereği enerji hammaddelerinde
hedef alanlarının belirlenmesine yönelik olarak
prospeksiyon, kompilasyon ve detay etüt çalışmaları
yapılmaktadır. Gösterge, çalışılan alanı belirtmektedir.

PG2. Enerji hammadde aramalarına
yönelik yapılan etüt km2/yıl

Enerji
hammaddelerinde
hedef
alanlarının
belirlenmesine yönelik olarak detay etüt çalışmaları
yapılmaktadır. Gösterge bu amaçla yapılan etüt
çalışmalarını ifade etmektedir.
Belirlenen hedef alanlardaki enerji hammaddelerinin
varlığının ortaya konulması için yapılacak sondaj
metrajıdır.
Maden sahalarında işletme sırasında karşılaşılan su
problemlerinin çözümüne yönelik gerçekleştirilen etüt
çalışmasıdır.
Maden sahalarında işletme sırasında karşılaşılan su
problemlerinin çözümüne yönelik gerçekleştirilen sondaj
çalışmasıdır.
Kaynak ve bunların bağlı olduğu jeotermal sistemin;
bozulmasına, kirlenmesine, sürdürülebilir özelliğinin
yitirilmesine neden olacak dış etkenlerden korumak
amacıyla ve içerdiği kuyu tamamlama ve girişim testleri
ile
sahanın
sürdürülebilirliğini
ortaya
koyan
parametreleri içeren koruma alanlarına yönelik etüt
sayısını ifade etmektedir.

PG3. Enerji hammadde aramalarına
yönelik yapılan sondaj m/yıl
PG4. Hidrojeolojik etüt km2/yıl

PG5. Hidrojeoloji sondajı m/yıl

PG6. Jeotermal kaynak koruma alanı
etüt sayısı/yıl
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PG7. Enerji hammaddelerine yönelik
jeofizik etüt nokta, km, km2/yıl

Enerji hammaddelerini arama çalışmalarında, jeofizik
yöntemler sondaj sayısını optimumda tutmayı sağlar.
Jeofizik araştırma yöntemine göre gösterge birimi nokta,
km veya km2 olarak değişiklik gösterebilir.

PG8. Enerji hammaddelerine yönelik
well-logging (kuyu logu) m/yıl

Sondaj kuyularından alınan kuyu logu (density, sprezistivite, gamma-ray/nötron, caliper, termik) ölçüsünü
ifade etmektedir.

PG9. Jeotermal ruhsat denetim
hizmeti sayısı/yıl

5686 Sayılı Yasa gereği ruhsatlı alanlarda İl Özel İdareleri
tarafından denetleme talebinde bulunulmakta olup,
gösterge bu kapsamda gerçekleştirilen jeotermal ruhsat
denetim hizmeti sayısını belirtmektedir.

Hedef 3. Ülkemizin Metalik Maden, Endüstriyel Hammadde ve Jeotermal Kaynak
Envanterlerini Hazırlamak ve Güncellemek
Envanter çalışmaları; maden ve enerji kaynaklarının mevcut durumunun ortaya
konmasına ve bilgilerin bir arada tutulmasına, ek olarak gelişen ve değişen dünya şartlarına
paralel olarak, ülkemizin yer altı zenginliklerini yönetmeye, yeni politikalar geliştirmeye ve
değişimlerin sürekli izlenmesine imkan sağlamaktadır.
MTA Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen projelerden elde edilen yeni veriler
ile mevcut envanter çalışmaları güncelleştirilecek ve ihtiyaç duyulan yeni envanterler
hazırlanacaktır.

Performans Göstergeleri
PG1. Güncelleştirilecek envanter
sayısı/yıl

PG2. “Türkiye Metalojeni
Haritası” nın güncelleştirilmesi
oran/yıl

Açıklamalar
Ülkemizin maden kaynaklarının günümüzdeki durumunu
belirlemek amacıyla mevcut maden envanterlerinin
güncelleştirilmesi, yürütülen projelerden elde edilen yeni
veriler ile yapılmaktadır. Ülkemiz maden potansiyeline ilişkin
bu güncel veriler maden arama politikalarına yön vermekte
ve maden aramacılığına da alt yapı oluşturmaktadır. Diğer
yandan madencilik sektörü bu verileri yatırım alt yapı bilgisi
olarak kullanmaktadır.
Göstergenin amacı 2.000 yılında yayımlanmış olan Türkiye
Metalojeni haritasının güncellenmesidir. Proje, yeni maden
yasasında da önemle vurgulanan “havza ve kuşak
madenciliği”ne bilimsel dayanak sağlamak amacıyla
planlanmıştır. Metalojeni haritaları keşfedilmiş, hatta
işletmeye konu olmuş herhangi bir maden yatağı çevresinde,
onunla aynı kökensel ilişkiler sunan keşfedilmemiş maden
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PG3. “Türkiye Jeokimya Haritası”
nın hazırlanması oran/yıl

yataklarının olması olasılığından hareketle hazırlanır. Söz
konusu bilinmeyen yer altı kaynaklarının nerede ve nasıl
aranması konusunda bilimsel bir alan daraltma işlevi
görmektedir. Bu çalışma, ülkemiz genelinde yürütülecek
olup, ağırlıklı olarak Genel Müdürlüğümüz arşivi ile bilimsel
literatürden derlenecek bilgilere dayalı olarak üretilecektir.
Gelişen çevre bilinci, gömülü maden yataklarının keşfi ve
jeolojik sorunların çözümünde jeoloji, jeofizik ve genel
jeokimya haritaları ile maden yatak ve zuhur envanteri gibi
gerekli temel bilgi gereksinimi, genel jeokimya haritalarının
ivedilikle tamamlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Gelişmiş
ülkelerde pek çok disipline hitap eden genel jeokimya
haritaları üretilmektedir. Değişik ölçeklerde basılan bu
haritalar hidrojeoloji, tarım, hayvancılık, yerleşim alanları
(arazi kullanım haritaları) seçiminde, maden aramacılığında
ve çeşitli jeolojik sorunların çözümünde kullanılmaktadır.

Hedef 4. Maden ve Enerji Hammaddelerinin Aranmasında Uluslararası Standartlara Uygun
Çalışma Yaparak Rezerv Güvenilirliğinin Artırılmasına Katkıda Bulunmak
Hedef kapsamında uluslararası maden arama ve kaynak/rezerv raporlama sisteminin
kurulması ve uygulanmaya başlanması ile Genel Müdürlüğümüzce yapılan arama çalışmaları
sonucunda tespit edilen kaynak/rezervlerin, uluslararası kaynak/rezervlerle karşılaştırılabilir
olmasına katkı sağlanacaktır. Uluslararası uyumluluğun sağlanması halinde, madencilik
sektöründe yatırım yapmayı planlayan yerli ve yabancı girişimciler ile finans kuruluşlarının,
güvenilirliği daha yüksek olan kaynak/rezerv bilgilerine ulaşabilmeleri için çalışılacaktır.

Performans Göstergeleri
PG1. Uluslararası maden arama
ve kaynak/rezerv raporlama
sisteminin kurulması ve
uygulanması oran/yıl

Açıklamalar
Plan döneminde Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan
arama çalışmaları sonucunda bulunan kaynak/rezervlerin
uluslararası karşılaştırılabilir olmasına katkı sağlamak
hedeflenmektedir. Bu nedenle performans göstergesi
gereken sistemin kurulması ve uygulanma oranını ifade
etmektedir.
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Hedef 5. Yurtdışında ülkemizin ihtiyacı olan önemli hammaddelerin tedarikine yönelik
arama ve araştırma çalışmalarını yürütmek
MTA’nın yurtdışında ülkemizin ihtiyacı olan hammaddelerin tedariki için aramaaraştırma faaliyetleri yürütmesi ile hammadde tedarik güvenliği ve ülkemiz ekonomisine katkı
sağlaması amaçlanmaktadır. Böylelikle MTA dünyada benzeri kuruluşlar gibi küresel faaliyetler
yürütebilecek ve ülkemizin dünya yeraltı kaynaklarından faydalanmasını sağlayacaktır.
Performans Göstergeleri
PG1. Yurtdışı proje sayısı / yıl

Açıklamalar
Gösterge, Genel Müdürlüğümüz tarafından yurtdışında
uygulanacak proje sayısını ifade etmektedir.

Analiz ve Teknolojik Araştırmalar Stratejik Alanı
Teknolojik sorunlar nedeniyle işletilemeyen maden yataklarının yeni teknoloji ve bakış
açısı ile değerlendirilerek sorunların çözümlenmesi ve bu sahalarımızın ulusal ekonomiye
kazandırılması, ülkemizde üretilemeyen uç ürünlerin geliştirilmesi amacıyla araştırmalar
yaparak katma değeri yüksek ve kullanım alanları geniş malzemeler üretmeye yönelik proje
çalışmaları, gerek laboratuvar gerekse pilot ölçekte yapılan çalışmalarla madencilik sektörüne
AR-GE hizmeti sunulmaktadır.
MTA Genel Müdürlüğü, yaptığı proje çalışmaları kapsamında analiz hizmetini
yürütürken diğer yandan kamu ve özel kuruluşların taleplerine de cevap vermektedir. MTA,
ülkemizin yer bilimleri alanında analiz çeşitliliği ve kapasitesi en yüksek laboratuvarlarına sahip
olup, kimyasal, mineralojik ve teknolojik tüm test ve analizlerin yapıldığı tek kurumdur. Genel
Müdürlüğümüz arazi projelerinin yönlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan analiz sayısına
cevap verebilmek ve diğer kamu ve özel kurumların taleplerini zamanında yerine getirebilmek
amacıyla, analiz kapasitesinin ve aynı zamanda analiz ve testlerde güvenirliği temin etmek
bakımından laboratuvarların akreditasyonunu sağlamıştır.
Stratejik Amaç 3. Yer bilimleri ve Madencilik Alanında; Ülkemiz İhtiyaçları Doğrultusunda
Teknolojik Çalışmalar Yapmak, Analiz/Test Hizmetleri Geliştirmek, Çeşitlendirmek ve
Hızlandırmak
Yer bilimleri ve madencilik alanındaki etüt, arama ve araştırma faaliyetlerinin
değerlendirilmesinde temel olan kimyasal, mineralojik-petrografik analiz ve testler ile
teknolojik testleri, ulusal/uluslararası geçerliliği olan standart ve doğruluğu ispatlanmış
metotlarla, toplam kalite anlayışı içerisinde teknolojik öngörülerde bulunarak ve yeni
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yöntemler geliştirerek, kamu kurum/kuruluşları ile özel sektörün taleplerine cevap
verilebilecek AR-GE merkezi konumuna gelmek hedeflenmektedir.
Ayrıca sektörün ihtiyacı doğrultusunda daha hızlı sonuçlara ulaşabilmek amacı ile
analiz/test çeşitliliği ve kapasite artırma çalışmaları yaparak hizmet kapsamı genişletilecek,
verilen danışmanlık niteliğindeki hizmetlerin de kapasite ve kalitesi geliştirilecektir.
Hedef 1.

Uluslararası Standartlara Uygun Analiz/Test Kalitesinin Sürekliliğini Sağlayarak
Kapasitesini, Çeşitliliğini ve Hızını Artırmak

Hedef 2.

Bilimsel ve Teknolojik Çalışmalar Yapmak, Bilgi ve Teknoloji Üretmek

Hedef 3.

Karot Bilgi Bankası Arşiv Kapasitesini Kurumumuz ve Ülkemiz İhtiyacını
Karşılayacak Şekilde Artırmak

Hedef 1. Uluslararası Standartlara Uygun Analiz/Test Kalitesinin Sürekliliğini Sağlayarak
Kapasitesini, Çeşitliliğini ve Hızını Artırmak
Uluslararası standartlara uygun kalite yönetim sisteminin sürekliliğini sağlayarak,
sektörün ihtiyaçları doğrultusunda analiz/test çeşitliliği artırılacak ve hizmet kapsamı
genişletilecektir.

Performans Göstergeleri
PG1. Analiz/test kapasite artırım
oranı/yıl

Açıklamalar

PG2. Hizmete alınan parametre
sayısı/yıl

Gösterge, her yıl hizmete alınan analiz/test parametre
sayısını belirtmektedir.

PG3. Kapsama ilave edilecek
akredite parametre sayısı/yıl

Mevcut analiz/testlerden akredite kapsamına alınacak
parametreleri sayısını belirtmektedir.

PG4. İzotop analizleri yapılabilmesi
için gerekli alt yapının (ekipman,
personel eğitimi vb.)
tamamlanması oran/yıl

Kurulması planlanan izotop laboratuvarının fiziki yapısının
hazırlanması, izotop analizi yapacak cihazların alınması ve
bunları kullanacak personelin eğitimi gibi parametrelerin
tamamlanmasını ifade etmektedir.

Gösterge, laboratuvarların mevcut kapasitesinin artış
oranını ifade etmektedir.

Hedef 2. Bilimsel ve Teknolojik Çalışmalar Yapmak, Bilgi ve Teknoloji Üretmek
MTA Genel Müdürlüğü teknolojik gelişmeleri takip etmek, maden işletmelerinin
sorunlarına yönelik çözümler geliştirerek maden yataklarımızın verimli işletilmesini ve daha
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ekonomik sonuçlara ulaşılmasını sağlamak amacıyla teknolojik AR-GE faaliyetleri
gerçekleştirmektedir. Düşük verimli işletilmeye çalışan maden yatakları ile maden atık ve
artıklarının değerlendirilmesini kapsayan teknolojik çalışmalar, laboratuvar ölçekte
gerçekleştirilmekte ve elde edilen veriler çerçevesinde gerekirse ölçek büyütülerek pilot çapta
uygulamalar yapılabilmektedir.
Ayrıca madencilik faaliyetlerinin yürütüldüğü sahalarda verimliliği artırma, ekonomik
maliyetli üretim yapma çalışmaları da yapılmaktadır.
Performans Göstergeleri
PG1. Bilimsel ve teknolojik çalışma sayısı/yıl

Açıklamalar
Gösterge; Üniversite, Sanayi ve TÜBİTAK Projesi
niteliğinde bilimsel çalışmalar ve sanayiden
bilime gelen sorunlara yönelik teknoloji
üretilecek
projelerin
yapılmasını
ifade
etmektedir.

Hedef 3. Karot Bilgi Bankası Arşiv Kapasitesini Kurumumuz ve Ülkemizin ihtiyacını
karşılayacak şekilde Artırmak
Karot Bilgi Bankasında, Türkiye genelinde maden aramaları yapan kamu kurum ve
kuruluşları ile özel şirketlerin yapmış oldukları sondajlardan elde edilen karot ve kırıntı
numuneleri arşivlenecektir. Ayrıca, sondajlarla ilgili olarak Karot Bilgi Bankasına teslim edilen
her türlü jeolojik veri ve bilgiler de internet ortamında belirli kurallar çerçevesinde
kullanıcılara sunulması öngörülmektedir. Bunların yanı sıra, MTA Genel Müdürlüğü Maden
Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı bünyesinde jeokimyasal amaçlı olarak alınmış olan
numuneler de süresiz olarak saklanmaya devam edecektir. Bu numuneler de belirli kurallar
dâhilinde kullanıcılara sunulacaktır.
Yukarda belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi açısından çok gerekli olan, dünyadaki
benzerlerine eş değerde, eski ve tamamen dolmuş olan arşiv binalarına ek olarak, modern
yeni arşiv binalarının yapılması amaçlanmıştır.

Performans Göstergeleri
PG1. Arşivlenen karot sandık sayısı/yıl

Açıklamalar
Gösterge, karot sandıklarının arşivlenmesini
ifade etmektedir.
Gösterge, arşivlenen jeokimyasal numune
sayısını ifade etmektedir.

PG2. Arşivlenen jeokimyasal numune
sayısı/yıl
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Doğa Tarihi ve Jeolojik Miras Stratejik Alanı
Yer bilimlerinin verileri ışığında dünyanın jeodinamik ve paleocoğrafik değişikliklerini
ortaya koyan doğa tarihi, farklı birçok disiplini barındıran, gözleme dayalı bilimdir. Doğaya ait
örneklerin sergilendiği, korunduğu, görsel ve bilimsel mekanlar olan Tabiat Tarihi Müzeleri
doğanın geçirdiği değişimleri sunan eğitim ve araştırma merkezleridir. Türkiye’nin ilk ve en
büyük Tabiat Tarihi Müzesi, doğanın milyonlarca yıllık tarihine ev sahipliği yapmakta, ülkemizin
ve dünyanın çeşitli yerlerinden derlenmiş fosil, mineral, kayaç ve maden örneklerinin yanı sıra
doldurulmuş hayvanlarla doğal dünyanın gizemi hakkında ziyaretçilerine bilgiler vermektedir.
Diğer taraftan ülkemizin jeolojik miras alanında sahip olduğu jeolojik parametreler
temel alınarak; belirlenmesi, tanımlanması, ulusal kaynak potansiyelimizin ortaya konulması,
doğal anıt niteliğindeki jeolojik unsurların koruma altına alınması çalışmaları MTA’nın Türkiye
Jeolojik Mirası Araştırma Projesi (TÜJEMAP) kapsamında yürütülmektedir.
Stratejik Amaç 4. Doğa Tarihini Araştırarak Tanıtımını Sağlamak ve Jeolojik Mirasın
Korunmasına Katkıda Bulunmak
MTA Tabiat Tarihi Müzesi üstlendiği eğitim, araştırma, koruma ve sergileme
misyonlarını 1968 yılından beri başarıyla bugünlere taşıyarak, çağdaş müzecilik anlayışı ile
yüzbinlerce ziyaretçisine hizmet vermektedir. Her geçen gün uzman eleman sayısını artırarak,
laboratuvar alt yapılarını genişleterek, yeni dijital sergileme sistemlerini kullanarak her yaştan
insanın ilgi odağı olmaya ve doğa tarihi bilincini oluşturmaya devam etmektedir.
Ayrıca bu amaç kapsamında Doğal Anıt niteliğindeki jeolojik unsurların tespit edilerek,
koruma altına alınması çalışmaları yapılacak, elde edilen veriler bölgenin jeolojisi ile
birleştirilerek jeoturizme yönelik sentez haritalar üretilecek, koruma ve kullanım yöntemleri
belirlenecektir. Böylece geçmişten kalan doğal mirasın belirlenerek ve korunarak geleceğe
taşınması sağlanacaktır.
Hedef 1.
Hedef 2.

Tabiat Tarihi Bilincini ve Farkındalığını Bilimsel, Kültürel, Sosyal Faaliyetleri
Güçlendirerek Artırmak
Ülkemizin Jeolojik Miras Potansiyelini Gösteren Envanter Çalışmalarını
Gerçekleştirmek
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Hedef 1. Tabiat Tarihi Bilincini ve Farkındalığını Bilimsel, Kültürel, Sosyal Faaliyetleri
Güçlendirerek Artırmak
Tabiat Tarihi Müzesi mevcut veriler ışığında Yerkürenin jeolojik ve biyolojik gelişim
örneklerini topluma sunmak, doğa tarihi bilincini oluşturmak amacıyla projeler geliştirerek
çalışmalarını sürdürmektedir.
Müze misyonu çerçevesinde yeni teşhir salonları açarak, çeşitli müze etkinlikleri ile
ziyaretçilerine yönelik eğitim ve tanıtım çalışmaları yaparak, basılı ve görsel tanıtım
materyalleri hazırlayarak tanınırlılığını artırmayı hedef edinmiştir. Ayrıca, müze koleksiyonuna
yeni örnekler kazandırmak için arazi projelerini artırmaya, laboratuvarların alt yapısını ve
bilimsel araştırma faaliyetlerini geliştirmeye hız vermektedir.
Performans Göstergeleri

Açıklamalar

PG1. Ziyaretçi sayısı/yıl

Müze ve Enerji Parkı’nı yıl içerisinde ziyaret eden kişi
sayısıdır.
Müzenin yurt içi ve yurt dışında tanıtımına katkı
sağlayacak yeni tanıtım materyalleri oluşturma faaliyeti
sayısıdır.
Arazi çalışmaları, satın alma, bağış yoluyla müze
koleksiyonuna eklenecek örnek sayısıdır.
Gösterge, kurumsal veya özel talepler doğrultusunda
seçilen temaya uygun açılan sergileri ifade etmektedir.
Modern sergileme ve sunum teknikleri kullanılarak müze
içerisinde oluşturulacak yeni teşhir alanı sayısıdır.
Müze ve Enerji Parkı bölümlerinin ziyaretçilere tanıtılması
ile müze eğitim programı kapsamında yürütülen
faaliyetleri ifade etmektedir.
Kurum içine ve kurum dışına ihtiyaca yönelik olarak
yapılan analiz sayısıdır.
Eski dönemlere ait maden ocaklarında yapılan etüt
sayısıdır.

PG2. Basılı ve görsel tanıtım materyali
hazırlama sayısı/yıl
PG3. Müze koleksiyonuna
kazandırılan örnek sayısı/yıl
PG4. Düzenlenen sergi sayısı/yıl
PG5. Müzede oluşturulan yeni teşhir
alanı sayısı/yıl
PG6. Eğitim ve tanıtım faaliyetleri
sayısı/yıl
PG7. Analiz yapılan örnek sayısı/yıl
PG8. Etüt yapılan eski maden
işletmesi sayısı/yıl
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MTA Tabiat Tarihi Müzesi

Allosaurus (Jura Dönemi)

Hedef 2. Ülkemizin Jeolojik Miras Potansiyelini Gösteren Envanter Çalışmalarını
Gerçekleştirmek
Ülkemizin jeolojik miras potansiyelinin ortaya konularak, envanteri hazırlanacak ve bu
alanlar içerisinde öncelikli olanların koruma altına alınabilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
Ülkemizin jeolojik tarihçesinin doğal bir sonucu olarak sahip olduğumuz yer bilimsel
zenginlikler, jeolojik miras açısından değerlendirilir ve uygun statülerde “ jeolojik koruma”
alanı olarak ilân edilirse, günümüzde, ülkelerarası gelişmişlik göstergesi olarak kullanılmakta
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olan “Koruma altındaki alanların ülke yüzölçümüne oranı” nın artmasına da katkıda
bulunulacaktır.

Performans Göstergeleri

Açıklamalar

PG1. Jeolojik miras etüt raporu
sayısı/yıl

Jeolojik miras unsurları, bu alanların doğal olaylar ve
beşeri faaliyetlerden kaynaklanan risk analizi ve bunlara
karşı alınacak tedbirler saptanarak jeoturizm amacı ile
kullanım şeklini açıklayacak jeolojik miras etüdü
gerçekleştirilecektir.

Kurumsal Gelişim Stratejik Alanı
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, kurulduğu 1935 yılından beri hizmet veren,
yer bilimleri alanında uluslararası saygınlığı ve tanınırlığı olan etkin bir araştırma kurumudur.
Yürütülen araştırma çalışmalarında bilimden ve bilimsel gerçeklerden ayrılmadan, eğitime
önem verilerek, kuruluş kanununda da belirtildiği üzere sektöre eleman yetiştirme görevini
yerine getiren bir okul görevini üstlenmiştir.
Stratejik Amaç 5. Kurumsal Yapıyı Geliştirmek ve Güçlendirmek
Şüphesiz ülkelerin zenginliklerinin en başında gelen eğitilmiş iş gücü, sosyal ve kültürel
yapının gelişimi üzerinde önemli bir yere sahiptir. Genel Müdürlüğümüzün değişen şartlara
hızla uyum sağlayabilen, uluslararası bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden,
sektöründe aktif, sonuç odaklı, şeffaf ve dinamik bir kurumsal yapıya kavuşturulması
amaçlanmaktadır.
Personelimizin bilimsel ve teknolojik açıdan kendilerini geliştirebilmelerine yönelik
lisansüstü çalışmalar ve bilimsel yayın yapmaları desteklenerek yurt içi ve yurt dışı seminer ve
eğitim programlarına katılımları sağlanacaktır. Bunlara ek olarak; çalışma şartları iyileştirilerek
hizmet kalitesinin artırılması hedeflenmektedir. Ayrıca kurumsal yapının, çağdaş gelişmeler
sonucunda oluşan yeni tekniklerle güçlendirilmesiyle Stratejik Plandaki amaç ve hedeflere
ulaşılması planlanmaktadır.
Hedef 1.

Çalışanlara Bireysel ve Mesleki Gelişim Fırsatları Oluşturmak ve Yeni Alınan
Personeli Projelerde Sorumluluk Üstlenebilecek Birikime Kavuşturmak

Hedef 2.

Tanıtım ve Yayın Faaliyetlerini Geliştirmek

Hedef 3.

Uluslararası İş Birliklerini Arttırmak

Hedef 4.

Bilişim ve İletişim Teknolojilerini Etkin ve Efektif Olarak Kullanmak
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Hedef 1: Çalışanlara Bireysel ve Mesleki Gelişim Fırsatları Oluşturmak ve Yeni Alınan
Personeli Projelerde Sorumluluk Üstlenebilecek Birikime Kavuşturmak
Genel Müdürlüğümüzün ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmesi, personelin
bilgi ve deneyimlerini bireysel ve takım bazında ortaya çıkaracak şekilde etkin ve verimli
çalışmasına bağlıdır. Kurum hedeflerini temel alan bir insan kaynakları politikası geliştirmek,
görevleri, yetkileri, sorumlulukları düzene sokmak, daha iyi çalışma koşulları sağlamak,
istihdamda adalet ve eşitlik fırsatı gözeterek işe alım ve kariyer gelişimini yönetmek amacıyla,
teknolojik gelişmelerden faydalanılarak, personelin eğitilmesi sonucu donanımlı ve kalifiye bir
personele sahip olmak ve bu sayede daha iyi bir hizmet sunabilmek hedeflenmektedir.
Bu amaca yönelik olarak, personelin yurt içinde ve yurt dışında eğitim, seminer,
çalıştay, konferans vb. faaliyetlere katılımı desteklenecektir.

Performans Göstergeleri

Açıklamalar

PG1. Yurt içi toplantı, çalıştay ve
eğitimlere katılan personel sayısı/yıl

Kurum içinde ve kurum dışında (diğer kamu kurumları, meslek
odaları, üniversiteler vb.) düzenlenecek toplantı, çalıştay,
sempozyum, seminer, kurs vb. eğitim faaliyetlerine katılacak
personel sayısıdır.
Personelin mesleki, bilimsel ve teknolojik gelişimini sağlamaya
yönelik olarak yurt dışında düzenlenecek inceleme, araştırma,
toplantı, çalıştay vb. eğitim faaliyetlerine katılacak personel
sayısıdır.
Personelin mesleki, bilimsel ve teknolojik gelişimini sağlamaya
yönelik olarak Kurum içinde düzenlenecek toplantı, çalıştay,
sempozyum, seminer, kurs vb. eğitim faaliyetleri sayısıdır.
Kamu veya özel kuruluş, meslek odası, üniversite vb. tarafından
kurum dışında düzenlenecek toplantı, çalıştay, sempozyum,
seminer, kurs vb. eğitim faaliyetleri sayısıdır.
Kurum personelinin katılacağı yabancı kurum, kuruluş,
üniversite vb. tarafından yurt dışında düzenlenecek inceleme,
araştırma, toplantı, çalıştay vb. eğitim faaliyetleri sayısıdır.

PG2. Yurt dışı toplantı, çalıştay ve
eğitimlere katılan personel sayısı/yıl

PG3. Kurum içinde düzenlenen
eğitim, toplantı, seminer vb. faaliyet
sayısı/yıl
PG4. Personelin katıldığı kurum
dışında düzenlenen eğitim, toplantı,
seminer vb. faaliyet sayısı/yıl
PG5. Personelin katıldığı yurt
dışında düzenlenen eğitim,
inceleme, araştırma vb. faaliyet
sayısı/yıl
PG6. Kurumca düzenlenecek Ulusal
ve Uluslararası Kongre, Sempozyum
vb. faaliyet sayısı/yıl

Kurum tarafından düzenlenecek yurt içi ve yurt dışı kurum,
kuruluş, üniversite, sivil toplum kuruluşu, meslek odaları vb.
katılımıyla gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası kurultay,
kongre, sempozyum vb. faaliyet sayısıdır.
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Hedef 2. Tanıtım ve Yayın Faaliyetlerini Geliştirmek
Bilimselliği ve araştırmacılığı kurumsal değer olarak addeden, yenilik ve teknolojileri
takip eden, sürekli gelişen çağdaş bir sistemi yerleştirebilmek amacıyla, bütün dünyaca yer
bilimleri alanında tanınan MTA’nın, değişen ve gelişen dünya şartlarına ayak uydurabilmesi ve
hizmet kalitesinin artırılması önemli hedeflerimiz arasındadır. MTA Genel Müdürlüğü
çalışanlarının yaptıkları bilimsel yayınlar ile yurt içi ve dışındaki fuarlar, sergiler, seminerler, vb.
organizasyonlara katılarak tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine devam edilecektir. Bu
çalışmalar tanınırlığımıza ve kalitemize katkı sağlayacaktır.
Bununla birlikte başta yer bilimleri, madencilik ve enerji sektörü olmak üzere pek çok
özellikli konuda araştırmacılara, araştırma programlarının gereksinimleri doğrultusunda
bilgiyi, hizmet verdiği kitleye çağdaş bilgisayar ve ağ teknolojilerini kullanarak hızlı ve ekonomik
bir şekilde, zaman ve yerden bağımsız olarak sunan, mesleki dayanışma ve işbirliğine dayalı
çalışanlarıyla birlikte gelişmelerin gerisinde kalmayan bir bilgi ve belge merkezi olmak önemli
hedeflerimizdendir.
Performans Göstergeleri

Açıklamalar

PG1. Bilimsel yayın sayısı/yıl

Gösterge, Genel Müdürlüğümüz personelinin kongre,
konferans gibi organizasyonlar ile dergilerde yaptıkları bilimsel
makale/bildiri sayısını belirtmektedir.
MTA Genel Müdürlüğü’nün ve hizmetlerimizin vatandaşlarımız
ve müşterilerimize duyurulması, tanıtılması vb. faaliyetlerin
sayısıdır.
MTA Genel Müdürlüğü’nün ve hizmetlerimizin vatandaşlarımız
ve müşterilerimize duyurulması, tanıtılması vb. basılı ve görsel
yayın sayısıdır.
Ağırlıklı olarak yer bilimleri ve madencilikle ilgili yayınların
bulunduğu çok zengin bir derlemeye sahip olan Genel
Müdürlüğümüz kütüphanesinde çok sayıda kitap ve süreli yayın
bulunmaktadır. Gösterge, yıl içerisinde kütüphaneden
yararlanan kullanıcı sayısını ifade etmektedir.

PG2. MTA'nın tanıtımına yönelik
faaliyet sayısı/yıl
PG3. MTA'nın tanıtımına yönelik
yeni basılı ve görsel yayın sayısı/yıl
PG4. Kütüphaneden yararlanan
kullanıcı sayısı/yıl

Hedef 3. Uluslararası İş Birliklerini Arttırmak
Genel Müdürlüğümüz çok sayıda ülkenin Jeolojik Araştırma Kurumları ile bağlantıdadır.
Ancak bu işbirliklerinin projeye dönüşümü yetersizdir. Bu bağlamda, gerçekleştirilecek ortak
projelerle karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlayarak kurumsal yapıyı güçlendirmek
oldukça önemlidir. Ayrıca, Bakanlığımızın Afrika açılımı stratejisi kapsamında, öngörülecek
ülkelerle işbirlikleri oluşturmak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Buna istinaden, söz konusu
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ülkelerin mevcut durumlarını yerinde tespit etmek ve işbirliği olanaklarını gözden geçirmek
adına teknik heyet gezilerinin düzenlenmesi ve teknik destek taleplerinin değerlendirileceği
yeni Mutabakat Zabıtlarının yapılması planlanmaktadır. Plan dönemi içerisinde, Genel
Müdürlüğümüzün yurt dışında arama projelerinin yürütülebilmesi için gereken yapısal
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve hedef ülkelerde yer bilimleri ile ilgili faaliyetlerin
yapılması hedeflenmektedir.

Performans Göstergeleri

Açıklamalar

PG1. Uluslararası yeni proje
sayısı/yıl
PG2. Uluslararası mutabakat
sayısı/yıl
PG3. Yapılan işbirliği sayısı/yıl

Gösterge, mevcut işbirlikleri kapsamında oluşturulacak
uluslararası proje sayısını belirtmektedir.
Gösterge, ülkelerle yapılacak yeni işbirlikleri çerçevesinde
yapılacak mutabakat sayısını ifade etmektedir.
Gösterge, ülkelerle yapılacak yeni işbirlikleri sayısını ifade
etmektedir.

Hedef 4. Bilişim ve İletişim Teknolojilerini Etkin ve Efektif Olarak Kullanmak
Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerinin elektronik ortama aktarılarak yürütülmesi
kapsamında iş süreçlerinde iyileştirme, iş akışında hızlanma, zaman kayıplarının ve mükerrer
kayıtların ortadan kaldırılması ile faaliyetlere ait raporların ve istatistik verilerin anlık takip
edilmesi ile kurum kullanıcılarının bilişim cihazlarının kullanım seviyelerinin sağlanması
hedeflenmektedir. Bu kapsamda, MTA Genel Müdürlüğü iş süreçleri gözden geçilerek yeni bir
yönetim sistemi oluşturulacak, iş akışları rasyonelleştirilerek kalitenin artırılmasına
çalışılacaktır. Ayrıca, bu kapsam dâhilinde, MTA Genel Müdürlüğü’nün karar verme
mekanizmalarının ihtiyaç duyduğu bilgiye daha sağlıklı, hızlı ve ihtiyaca göre erişimini
sağlayacak bir sistem oluşturulacaktır.

Performans Göstergeleri

Açıklamalar

PG1. Tüm MTA
faaliyetlerinin/süreçlerinin
elektronik ortamda yürütülmesi
oran/yıl

Gösterge, Genel Müdürlüğümüz ana süreçlerinin plan dönemi
içerisinde elektronik ortamda yürütülmesi için gerekli alt
yapının (yazılımların devreye alınması, eğitimler vb.)
tamamlanmasını, dolayısıyla süreçlerin elektronik ortamda
yürütülmesini ifade etmektedir.
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2.4.1. Stratejik Amaç ve Hedef Tabloları

STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK HEDEFLER
Hedef 1. Jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya
yönelik bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek
Hedef 2. Optik algılayıcılar kullanılarak maden,
jeotermal, doğal afet, çevre kirliliği vb. amaçlı 700.000
km2 lik uzaktan algılama çalışması gerçekleştirmek
Hedef 3. Yer bilim kaynaklı doğal afet zararlarını
azaltmaya yönelik çalışmaları her yıl %25 oranında
artırmak

1. Ülkemizin İhtiyaçları
Doğrultusunda Karada ve
Denizlerde Yer bilimleri Alanında
Bilgi Üreterek Yer kabuğunun
Anlaşılmasını ve Verimli
Kullanılmasını Sağlamak

Hedef 4. Mağaraların ve karst ekosistemlerinin koruma
ve kullanım yöntemlerini belirlemek ve envanterini
oluşturmak
Hedef 5. Uluslararası standartlarda sayısal yer bilimleri
veri tabanı oluşturmak
Hedef 6. Farklı amaç ve ölçeklerde yer bilimleri haritası
hazırlamak ve basmak
Hedef 7. Havadan rejyonal manyetik verileri yenilemek
ve aynı zamanda havadan gravite ve spektrometre
ölçümleri yapmak
Hedef 8. Akdeniz/Karadeniz öncelikli olmak üzere tüm
denizlerimizde ve uluslararası sularda doğal kaynakların
araştırılması, doğal afetler, iklim değişikliği, kıyı ve
çevrenin korunması ve etkin kullanımına yönelik jeolojik,
jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmalar yapılarak
alt yapı bilgileri üretmek
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STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK HEDEFLER
Hedef 1. Metalik maden ve endüstriyel hammadde
aramalarına yönelik çalışmalar yürütmek ve yeni
kaynakların keşfine katkıda bulunmak

2. Maden ve Enerji
Hammaddelerinde Ulusal ve
Uluslararası Üretim, Tüketim,
İthalat, İhracat Kriterleri ve Kritik
Hammadde Öngörüleri
Doğrultusunda Arama ve
Araştırma Faaliyetleri
Gerçekleştirmek ve Ülkemizdeki
Rezerv Güvenilirliğini Sağlamaya
Katkıda Bulunmak

Hedef 2. Enerji hammaddeleri ile ilgili keşif ve etüt
çalışmalarını artırarak devam ettirmek
Hedef 3. Ülkemizin metalik maden, endüstriyel
hammadde ve jeotermal kaynak envanterlerini
hazırlamak ve güncellemek
Hedef 4. Maden ve enerji hammaddelerinin
aranmasında uluslararası standartlara uygun çalışma
yaparak rezerv güvenilirliğinin artırılmasına katkıda
bulunmak
Hedef 5. Yurtdışında ülkemizin ihtiyacı olan önemli
hammaddelerin tedarikine yönelik arama ve araştırma
çalışmalarını yürütmek

3. Yer bilimleri ve Madencilik
Alanında; Ülkemiz İhtiyaçları
Doğrultusunda Teknolojik
Çalışmalar Yapmak, Analiz/Test
Hizmetleri Geliştirmek,
Çeşitlendirmek ve Hızlandırmak

Hedef 1. Uluslararası standartlara uygun analiz/test
kalitesinin
sürekliliğini
sağlayarak
kapasitesini,
çeşitliliğini ve hızını artırmak
Hedef 2. Bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmak, bilgi
ve teknoloji üretmek
Hedef 3. Karot bilgi bankası arşiv kapasitesini
kurumumuz ve ülkemiz ihtiyacını karşılayacak şekilde
artırmak
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STRATEJİK AMAÇLAR

4. Doğa Tarihini Araştırarak
Tanıtımını Sağlamak ve Jeolojik
Mirasın Korunmasına Katkıda
Bulunmak

STRATEJİK HEDEFLER
Hedef 1. Tabiat tarihi bilincini ve farkındalığını bilimsel,
kültürel, sosyal faaliyetleri güçlendirerek artırmak
Hedef 2. Ülkemizin jeolojik miras potansiyelini gösteren
envanter çalışmalarını gerçekleştirmek

STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK HEDEFLER
Hedef 1. Çalışanlara bireysel ve mesleki gelişim fırsatları
oluşturmak ve yeni alınan personeli projelerde
sorumluluk üstlenebilecek birikime kavuşturmak

5. Kurumsal Yapıyı Geliştirmek ve
Güçlendirmek

Hedef 2. Tanıtım ve yayın faaliyetlerini geliştirmek
Hedef 3. Uluslararası iş birliklerini arttırmak
Hedef 4. Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin ve efektif
olarak kullanmak
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2.4.2. Amaç-Hedef- Performans Göstergeleri /Yıllar Bazında

STRATEJİK AMAÇ 1. ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KARADA VE DENİZLERDE YER BİLİMLERİ ALANINDA BİLGİ ÜRETEREK YER KABUĞUNUN ANLAŞILMASINI
VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF

Hedef 1. Jeolojik oluşumları ve
olayları açıklamaya yönelik
bilimsel araştırmalar
gerçekleştirmek

Hedef 2. Optik algılayıcılar
kullanılarak maden, jeotermal,
doğal afet, çevre kirliliği vb.
amaçlı 700.000 km2 lik uzaktan
algılama çalışması
gerçekleştirmek

STRATEJİ
-Yer bilimleri alanında çalışan ulusal
ve uluslararası diğer kurum, kuruluş
ve üniversiteler ile ortak projeler
yürütülecektir.
-Gerekli görüldüğü takdirde yerli ya
da yabancı öğretim elemanlarının
danışman olarak görev alması
sağlanacaktır.

-Hizmet kalitesinin arttırılmasına
yönelik olarak teknolojik uydu ve
radar verilerinin çeşitliliği ve
güncelliğinin arttırılması
sağlanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGESİ

2015

2016

2017

2018

2019

Jeolojik oluşumları ve olayları
açıklamaya yönelik jeolojik etüt
km2/yıl

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Yer kabuğunun yapısının ortaya
çıkarılması ve jeodinamik evriminin
belirlenmesine yönelik MT /TEMManyetik-Gravite ölçüm çalışmaları
nokta sayısı/yıl

200/
200/
1.500

200/
200/
1.500

200/
200/
2.987

200/
200/
3.023

200/
200/
2.459

Uzaktan algılama analizi yapılan alan
km2/yıl

140.000

140.000

140.000

140.000

140.000
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STRATEJİK AMAÇ 1. ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KARADA VE DENİZLERDE YER BİLİMLERİ ALANINDA BİLGİ ÜRETEREK YER KABUĞUNUN ANLAŞILMASINI
VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF

Hedef 3. Yer bilim kaynaklı doğal
afet zararlarını azaltmaya yönelik
çalışmaları her yıl %25 oranında
artırmak

STRATEJİ

-

PERFORMANS GÖSTERGESİ

2015

2016

2017

2018

2019

Paleosismoloji araştırmalarına
yönelik gerçekleştirilen
paleosismolojik hendek sayısı/yıl

20

25

30

35

40

Sıvılaşma yatkınlık haritalarının
oluşturulmasına yönelik
gerçekleştirilen araştırma alanı
km2 /yıl

12.500

13.000

13.000

10.000

10.000

Radar verileri kullanılarak yatay ve
düşey yönlü tektonik hareketlerin
tespit edildiği alan km2/yıl

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Obruk etüdü sayısı/yıl

1

1

1

1

1

Hedef 4. Mağaraların ve karst
ekosistemlerinin koruma ve
kullanım yöntemlerini belirlemek
ve envanterini oluşturmak

-

Karst ve mağara etüdü sayısı/yıl

40

40

40

40

40

Hedef 5. Uluslararası
standartlarda sayısal yer bilimleri
veri tabanı oluşturmak

Avrupa Birliği uyum süreci
çerçevesinde tüm Genel
Müdürlüğümüz birimlerine ait
veriler uluslararası standartlarda
sayısal ortama aktarılacaktır.

Türkiye yer bilimleri veri tabanının
oluşturulması oran/yıl

40%

40%

10%

10%

_

Türkiye jeoloji veri tabanının
güncelleştirilmesinde elektronik
ortama aktarılan pafta sayısı/yıl

100

100

100

100

100
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STRATEJİK AMAÇ 1. ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KARADA VE DENİZLERDE YER BİLİMLERİ ALANINDA BİLGİ ÜRETEREK YER KABUĞUNUN ANLAŞILMASINI
VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAK
STRATEJİK HEDEF
Hedef 6. Farklı amaç ve ölçeklerde
yer bilimleri haritası hazırlamak
ve basmak
Hedef 7. Havadan rejyonal
manyetik verileri yenilemek ve
aynı zamanda havadan gravite ve
spektrometre ölçümleri yapmak
Hedef 8. Akdeniz/Karadeniz
öncelikli olmak üzere tüm
denizlerimizde ve uluslararası
sularda doğal kaynakların
araştırılması, doğal afetler, iklim
değişikliği, kıyı ve çevrenin
korunması ve etkin kullanımına
yönelik jeolojik, jeofizik,
hidrografik ve oşinografik
araştırmalar yapılarak alt yapı
bilgileri üretmek

STRATEJİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ

2015

2016

2017

2018

2019

Basılan jeoloji haritası ve kitapçık
sayısı/yıl

30

40

25

25

25

Basılan jeofizik haritaları sayısı/yıl

5

5

5

5

5

Profil uçuşu havadan gravite,
manyetik ve spektrometre ölçüm
miktarı km/yıl

-

-

606.666

606.666

606.666

Deniz jeofiziği etüt miktarı (2B
Sismik, Gravite, Manyetik) km/yıl

4.500

14.000

4.200

19.000

19.000

Deniz jeofiziği etüt miktarı (3B
Sismik) km2/yıl

600

1.200

600

2.000

2.000

Hidrografik ve oşinografik etüt
miktarı (Tek/Çok Işınlı İskandil,
Yandan Taramalı Sonar, Akıntı
Ölçümü) km/yıl

4.500

17.000

11.600

15.000

15.000

Jeolojik ve oşinografik örnekleme
(Grab, Karot, ROV, Su Örnekleme)
sayı/yıl

100

300

216

300

300

ROV operasyon süresi saat/yıl

100

200

120

100

100

CTD etüdü sayı/yıl

100

300

150

300

300

-

-

Kıyılarımızda ve açık denizlerimizde
jeolojik, jeofizik ve oşinografik ölçüm
ve örneklemeler yaparak jeolojik
yapı, iklim değişikliği, çevre ve deniz
kirliliğine yönelik veriler
üretilecektir.
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STRATEJİK AMAÇ 2. MADEN VE ENERJİ HAMMADDELERİNDE ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜRETİM, TÜKETİM, İTHALAT, İHRACAT KRİTERLERİ VE KRİTİK HAMMADDE
ÖNGÖRÜLERİ DOĞRULTUSUNDA ARAMA VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE ÜLKEMİZDEKİ REZERV GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA KATKIDA
BULUNMAK
STRATEJİ
STRATEJİK HEDEF
PERFORMANS GÖSTERGESİ
2015
2016
2017
2018
2019

Hedef 1. Metalik maden ve
endüstriyel hammadde
aramalarına yönelik çalışmalar
yürütmek ve yeni kaynakların
keşfine katkıda bulunmak

Hedef 2. Enerji hammaddeleri ile
ilgili keşif ve etüt çalışmalarını
artırarak devam ettirmek

-Ülkemiz için kritik önem arzeden
hammaddelere yönelik araştırmalar
yapılacaktır.
-Metalik maden ve endüstriyel
hammaddelere yönelik olarak yeni
hedef alanlarının belirlenmesi ve
bilinen sahaların son gelişmeler
ışığında yeniden değerlendirilmesine
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

-Enerji hammaddeleri ile ilgili ruhsat
temini, etüt ve sondaj çalışmalarına
ağırlık verilecektir.

Metalik maden ve endüstriyel
hammaddelere yönelik arama
yapılan alan km2/yıl

50.000

50.000

260.000*

30.000

30.000

Metalik maden ve endüstriyel
hammaddelere yönelik yapılan
sondaj miktarı m/yıl

130.000

150.000

403.000

410.000

410.000

Enerji hammadde aramalarına
yönelik yapılan prospeksiyon km2/yıl

15.000

15.000

15.250

12.000

12.000

Enerji hammadde aramalarına
yönelik yapılan etüt km2/yıl

3.500

3.500

4.805

3.500

3.500

Enerji hammadde aramalarına
yönelik yapılan sondaj m/yıl

118.000

118.000

662.400

600.000

600.000

Hidrojeolojik etüt km2/yıl

500

500

500

500

500

Hidrojeoloji sondajı m/yıl
Jeotermal kaynak koruma alanı etüt
sayısı/yıl

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5

5

5

5

5

Enerji hammaddelerine yönelik
jeofizik etüt nokta/km/km2/yıl

1.000/5
0/
10

1.000/5
0/
10

5.150/
58/
-

1.000/
50/
10

1.000/
50/
10

Enerji hammaddelerine yönelik welllogging (kuyu logu) m/yıl

200.000

200.000

1.845.000

200.000

200.000

Jeotermal ruhsat denetim hizmeti
sayısı/yıl

40

40

40

40

40

*:Buradaki 260.000 km2”nin 240.000 km2”si “Türkiye Genel Jeokimya Haritalarının Hazırlanması Projesi”ne ait olup, söz konusu alanda prospeksiyon ve jeokimyasal amaçlı numune alımı
gerçekleştirilmektedir.
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STRATEJİK AMAÇ 2. MADEN VE ENERJİ HAMMADDELERİNDE ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜRETİM, TÜKETİM, İTHALAT, İHRACAT KRİTERLERİ VE KRİTİK HAMMADDE
ÖNGÖRÜLERİ DOĞRULTUSUNDA ARAMA VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE ÜLKEMİZDEKİ REZERV GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA KATKIDA
BULUNMAK
STRATEJİ
STRATEJİK HEDEF

Hedef 3. Ülkemizin metalik
maden, endüstriyel hammadde ve
jeotermal kaynak envanterlerini
hazırlamak ve güncellemek

-

Hedef 4. Maden ve enerji
hammaddelerinin aranmasında
uluslararası standartlara uygun
çalışma yaparak rezerv
güvenilirliğinin artırılmasına
katkıda bulunmak

-Uluslararası kaynak/rezerv
raporlama sistemine uyum çalışması
amacıyla altyapı (eğitim vb.)
çalışmaları yapılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGESİ

2015

2016

2017

2018

2019

Güncelleştirilecek envanter sayısı/yıl

─

2

1

1

1

Türkiye metalojeni haritasının
güncelleştirilmesi oran/yıl

─

20%

40%

40%

─

Türkiye jeokimya haritasının
hazırlanması oran/yıl

10%

30%

60%

─

─

Uluslararası maden arama ve
kaynak/rezerv raporlama sisteminin
kurulması ve uygulanması oran/yıl

─

30%

35%

35%

-

59

STRATEJİK AMAÇ 2. MADEN VE ENERJİ HAMMADDELERİNDE ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜRETİM, TÜKETİM, İTHALAT, İHRACAT KRİTERLERİ VE KRİTİK HAMMADDE
ÖNGÖRÜLERİ DOĞRULTUSUNDA ARAMA VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE ÜLKEMİZDEKİ REZERV GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA KATKIDA
BULUNMAK
STRATEJİ
STRATEJİK HEDEF

Hedef 5. Yurtdışında ülkemizin
ihtiyacı olan önemli
hammaddelerin tedarikine
yönelik arama ve araştırma
çalışmalarını yürütmek

Yurtdışında arama faaliyetlerinde
bulunabilmek amacıyla, hedef
ülkeler belirleyerek bu ülkelerde
arama ve işletme ruhsat sahası
müracaatlarında bulunulacaktır.
Ruhsat hakkı sağlanan ülkelerde
arama ve araştırma faaliyetlerinde
bulunmak üzere personel ihtiyacı
karşılanacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGESİ

2015

2016

2017

2018

2019

Yurtdışı proje sayısı/yıl

-

-

1

2

2

6719 sayılı Kanun’un 1. Maddesi’nin
Ek Madde-1 kısmında belirtilen
hususlara göre faaliyetler
yürütülecektir.
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STRATEJİK AMAÇ 3. YER BİLİMLERİ VE MADENCİLİK ALANINDA; ÜLKEMİZ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR YAPMAK, ANALİZ/TEST
HİZMETLERİ GELİŞTİRMEK, ÇEŞİTLENDİRMEK VE HIZLANDIRMAK
STRATEJİK HEDEF

Hedef 1. Uluslararası
standartlara uygun analiz/test
kalitesinin sürekliliğini
sağlayarak kapasitesini,
çeşitliliğini ve hızını artırmak

STRATEJİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ

2015

2016

2017

2018

2019

-Yer bilimleri ve madencilik
sektörünün talepleri
doğrultusunda akreditasyon
ve dedeksiyon limitlerinde
iyileştirmeler yapılacak ve
yeni analiz/test metodlarının
hizmete alınması
sağlanacaktır.

Analiz/test kapasite artırım
oranı/yıl

15%

20%

20%

10%

10%

Hizmete alınan parametre
sayısı/yıl

5

8

8

8

8

Kapsama ilave edilecek akredite
parametre sayısı/yıl

5

5

5

5

5

İzotop analizleri yapılabilmesi için
gerekli alt yapının (ekipman,
personel eğitimi vb.)
tamamlanması oran/yıl

30%

30%

40%

_

_

Bilimsel ve teknolojik çalışma
sayısı/yıl

10

10

10

10

10

Arşivlenen karot sandık sayısı/yıl

20.000

20.000

100.000

120.000

130.000

Arşivlenen jeokimyasal numune
sayısı/yıl

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

-İzotop analizleri için gerekli
alt yapının hazırlanması,
personel eğitimlerinin
tamamlanması yönünde
çalışmalar yapılacaktır.

Hedef 2. Bilimsel ve teknolojik
çalışmalar yapmak, bilgi ve
teknoloji üretmek

-

Hedef 3. Karot bilgi bankası
arşiv kapasitesini kurumumuz
ve ülkemiz ihtiyacını
karşılayacak şekilde artırmak

Türkiye karot arşiv binaları
ve arşivleme yapılacaktır.
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STRATEJİK AMAÇ 4. DOĞA TARİHİNİ ARAŞTIRARAK TANITIMINI SAĞLAMAK VE JEOLOJİK MİRASIN KORUNMASINA KATKIDA BULUNMAK
STRATEJİK HEDEF

Hedef 1. Tabiat tarihi bilincini ve
farkındalığını bilimsel, kültürel,
sosyal faaliyetleri güçlendirerek
artırmak

Hedef 2. Ülkemizin jeolojik miras
potansiyelini gösteren envanter
çalışmalarını gerçekleştirmek

STRATEJİ

-Modern teknolojilerle müze
laboratuvarlarının alt yapısını
güçlendirerek bilimsel araştırma
faaliyetlerini geliştirme faaliyetleri
gerçekleştirilecektir.

-Jeolojik miras alanlarının koruma
statüsüne yönelik araştırmaların
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel
Müdürlüğü ile ortak projeler
çerçevesinde gerçekleştirilmesine
yönelik çalışmalar yapılacaktır.

PERFORMANS GÖSTERGESİ

2015

2016

2017

2018

2019

Ziyaretçi sayısı/yıl

170.000

180.000

190.000

200.000

210.000

Basılı ve görsel tanıtım materyali
hazırlama sayısı/yıl

2

2

3

3

3

Müze koleksiyonuna kazandırılan
örnek sayısı/yıl

200

210

220

230

240

Düzenlenen sergi sayısı/yıl

3

4

4

4

4

Müzede oluşturulan yeni teşhir alanı
sayısı/yıl

1

1

1

1

1

Eğitim ve tanıtım faaliyetleri
sayısı/yıl

1.450

1.500

1.550

1.600

1.650

Analiz yapılan örnek sayısı/yıl

100

110

120

130

140

Etüt yapılan eski maden işletmesi
sayısı/yıl

30

30

30

30

30

Jeolojik miras etüt raporu sayısı/yıl

10

10

2

2

2
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STRATEJİK AMAÇ 5. KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK VE GÜÇLENDİRMEK
STRATEJİK HEDEF

Hedef 1. Çalışanlara
bireysel ve mesleki
gelişim fırsatları
oluşturmak ve yeni
alınan personeli
projelerde sorumluluk
üstlenebilecek birikime
kavuşturmak

Hedef 2. Tanıtım ve
yayın faaliyetlerini
geliştirmek

STRATEJİ

-

-

PERFORMANS GÖSTERGESİ

2015

2016

2017

2018

2019

Yurt içi toplantı, çalıştay ve eğitimlere
katılan personel sayısı/yıl

1.300

1.300

1.350

1.350

1.500

Yurt dışı toplantı, çalıştay ve
eğitimlere katılan personel sayısı/yıl

60

65

70

75

80

Kurum içinde düzenlenen eğitim,
toplantı, seminer vb. faaliyet sayısı/yıl

55

60

65

70

75

Personelin katıldığı kurum dışında
düzenlenen eğitim, toplantı, seminer
vb. faaliyet sayısı/yıl

30

30

35

40

50

Personelin katıldığı yurt dışında
düzenlenen eğitim, inceleme,
araştırma vb. faaliyet sayısı/yıl

30

30

33

34

35

Kurumca düzenlenecek ulusal ve
uluslararası kongre, sempozyum vb.
faaliyet sayısı/yıl

4

4

4

4

4

Bilimsel yayın sayısı/yıl

110

115

120

125

130

MTA'nın tanıtımına yönelik faaliyet
sayısı/yıl

40

30

15

14

15

MTA'nın tanıtımına yönelik yeni basılı
ve görsel yayın sayısı/yıl

2

2

1

1

1

Kütüphaneden yararlanan kullanıcı
sayısı/yıl

2.500

2.625

1.200

1.150

1.100
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STRATEJİK AMAÇ 5. KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK VE GÜÇLENDİRMEK

STRATEJİK HEDEF

STRATEJİ

PERFORMANS GÖSTERGESİ

2015

2016

2017

2018

2019

Uluslararası yeni proje sayısı/yıl

1

2

2

2

2

Hedef 3. Uluslararası iş
birliklerini arttırmak

-Bakanlığımızın Afrika açılımı
stratejisi kapsamında,
öngörülecek ülkelerle
işbirlikleri oluşturmaya yönelik
çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Uluslararası mutabakat sayısı/yıl

1

2

2

2

2

Yapılan işbirliği sayısı/yıl

1

2

2

2

2

-

Tüm MTA faaliyetlerinin/süreçlerinin
elektronik ortamda yürütülmesi
oran/yıl

%20

%20

%20

%20

%20

Hedef 4. Bilişim ve
iletişim teknolojilerini
etkin ve efektif olarak
kullanmak
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2.4.3. Onuncu Kalkınma Planı ve MTA Stratejik Planı İlişkisi
ONUNCU KALKINMA PLANI
İKİNCİ BÖLÜM-2. PLANIN HEDEFLERİ VE POLİTİKALARI
2.1. NİTELİKLİ İNSAN,
GÜÇLÜ TOPLUM

2.2. YENİLİKÇİ ÜRETİM,
İSTİKRARLI YÜKSEK BÜYÜME

2.3. YAŞANABİLİR MEKÂNLAR,
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

2.1.1. Eğitim

2.2.1. Büyüme ve İstihdam

2.1.2. Sağlık

2.2.2. Yurtiçi Tasarruflar

2.1.3. Adalet

2.2.3. Ödemeler Dengesi

2.3.1. Bölgesel Gelişme ve Bölgesel
Rekabet Edebilirlik
2.3.2. Mekânsal Gelişme ve
Planlama
2.3.3. Kentsel Dönüşüm ve Konut

2.1.4. Güvenlik

2.2.4. Enflasyon ve Para Politikası

2.3.4. Kentsel Altyapı

2.1.5. Temel Hak ve Özgürlükler

2.2.5. Mali Piyasalar

2.3.5. Mahalli İdareler

2.1.6. Sivil Toplum Kuruluşları

2.2.6. Maliye Politikası

2.3.6. Kırsal Kalkınma

2.1.7. Aile ve Kadın

2.2.7. Sosyal Güvenlik Finansmanı

2.3.7. Çevrenin Korunması

2.1.8. Çocuk ve Gençlik

2.2.8. Kamu İşletmeciliği

2.1.9. Sosyal Koruma

2.2.9. Yatırım Politikaları

2.3.8. Toprak ve Su Kaynakları
Yönetimi
2.3.9. Afet Yönetimi

2.1.10. Kültür ve Sanat

2.2.10. Bilim, Teknoloji ve Yenilik

2.1.11. İstihdam ve Çalışma Hayatı

2.2.11. İmalat Sanayiinde Dönüşüm

2.1.12. Sosyal Güvenlik

2.2.12. Girişimcilik ve KOBİ’ler

2.1.13. Spor

2.2.13. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1.14. Nüfus Dinamikleri

2.2.14. Bilgi ve İletişim Teknolojileri

2.1.15. Kamuda Stratejik Yönetim

2.2.15. Tarım ve Gıda

2.1.16. Kamuda İnsan Kaynakları

2.2.16. Enerji

2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-Devlet Uygulamaları

2.2.17. Madencilik
2.2.18. Lojistik ve Ulaştırma
2.2.19. Ticaret Hizmetleri
2.2.20. Turizm
2.2.21. İnşaat, Mühendislik-Mimarlık, Teknik
Müşavirlik ve Müteahhitlik Hizmetleri

65

2.4. KALKINMA İÇİN
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ
2.4.1. Uluslararası İşbirliği Kapasitesi
2.4.2. Bölgesel İşbirlikleri
2.4.3. Küresel Kalkınma Gündemine Katkı

STRATEJİK AMAÇ 1. ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KARADA VE DENİZLERDE YER BİLİMLERİ ALANINDA BİLGİ ÜRETEREK YER KABUĞUNUN
ANLAŞILMASINI VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAK
Başlık
Alt Başlık
İlgili Hedef
Uyum Gerekçesi
1032. Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve
şehirleşme gibi alanlarda çevre dostu yaklaşımların barındırdığı yeni
Hedef 1. Jeolojik oluşumları ve olayları
iş imkânları, gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine
açıklamaya yönelik bilimsel araştırmalar
yönelik fırsatlar değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması
gerçekleştirmek
hedeflenmektedir.

2.3.7.
Çevrenin
Korunması
2.3. Yaşanabilir
Mekânlar,
Sürdürülebilir
Çevre

Hedef 2. Optik algılayıcılar kullanılarak maden,
jeotermal, doğal afet, çevre kirliliği vb. amaçlı
700.000 km2 lik uzaktan algılama çalışması
gerçekleştirmek
Hedef 6. Farklı amaç ve ölçeklerde yer bilimleri
haritası hazırlamak ve basmak

2.3.9. Afet
Yönetimi

Hedef 7. Havadan rejyonal manyetik verileri
yenilemek ve aynı zamanda havadan gravite ve
spektrometre ölçümleri yapmak
Hedef 8. Akdeniz/Karadeniz öncelikli olmak üzere
tüm denizlerimizde ve uluslararası sularda doğal
kaynakların araştırılması, doğal afetler, iklim
değişikliği, kıyı ve çevrenin korunması ve etkin
kullanımına yönelik jeolojik, jeofizik, hidrografik ve
oşinografik araştırmalar yapılarak alt yapı bilgileri
üretmek
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1041. Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve
şehirleşme gibi alanlarda yeşil büyüme fırsatları değerlendirilecek,
çevreye duyarlı ekonomik büyümeyi sağlayan yeni iş alanları, ARGE ve yenilikçilik desteklenecektir.
1063. Makroekonomik, sektörel ve mekânsal planlama süreçlerinde
afet risk ve zararlarının dikkate alınması; afetlere karşı toplumsal
direncin ve bilinç düzeyinin artırılması; afetlere dayanıklı ve güvenli
yerleşimler oluşturulması temel amaçtır.
1065. Yüksek afet riskli alanlar öncelikli olmak üzere afet risklerinin
belirlenmesine yönelik mikro bölgeleme çalışmaları tamamlanacak
ve imar planlaması süreçlerinde afet riskleri dikkate alınacaktır.
1068. Afetlere karşı daha etkin mücadele etmek üzere kamu kurum
ve kuruluşları arasında hızlı, güvenli ve etkin bir veri paylaşımını
sağlayacak afet bilgi yönetim sistemi kurulacak, etkin ve kesintisiz
haberleşme temin edilebilmesi için iletişim altyapısı daha da
güçlendirilecektir.

STRATEJİK AMAÇ 1. ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KARADA VE DENİZLERDE YER BİLİMLERİ ALANINDA BİLGİ ÜRETEREK YER KABUĞUNUN
ANLAŞILMASINI VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAK
Başlık
Alt Başlık
İlgili Hedef
Uyum Gerekçesi
1063. Makroekonomik, sektörel ve mekânsal planlama süreçlerinde
afet risk ve zararlarının dikkate alınması; afetlere karşı toplumsal
direncin ve bilinç düzeyinin artırılması; afetlere dayanıklı ve güvenli
yerleşimler oluşturulması temel amaçtır.
2.3. Yaşanabilir
Mekânlar,
Sürdürülebilir Çevre

2.3. Yaşanabilir
Mekânlar,
Sürdürülebilir Çevre

2.3.9. Afet
Yönetimi

2.3.7.
Çevrenin
Korunması

Hedef 3. Yer bilim kaynaklı doğal afet zararlarını
azaltmaya yönelik çalışmaları her yıl %25 oranında
artırmak

Hedef 4. Mağaraların ve karst ekosistemlerinin
koruma ve kullanım yöntemlerini belirlemek ve
envanterini oluşturmak

1067. Afet risklerinin azaltılmasına yönelik uygulama mekanizmaları
güçlendirilecek, afetlere hazırlık ve afet sonrası müdahalede özel önem
arz eden hastane, okul, yurt gibi ortak kullanım mekânları ile enerji,
ulaştırma, su ve haberleşme gibi kritik altyapıların güçlendirilmesine
öncelik verilecektir.
1068. Afetlere karşı daha etkin mücadele etmek üzere kamu kurum ve
kuruluşları arasında hızlı, güvenli ve etkin bir veri paylaşımını
sağlayacak afet bilgi yönetim sistemi kurulacak, etkin ve kesintisiz
haberleşme temin edilebilmesi için iletişim altyapısı daha da
güçlendirilecektir.
1031. Ekonomik ve sosyal gelişme sağlanırken, toplumun çevre
duyarlılığı ve bilincinin artırılması, bugünün ve gelecek nesillerin kısıtlı
doğal kaynaklardan faydalanmasını güvence altına alacak şekilde
çevrenin korunması ve kalitesinin yükseltilmesi temel amaçtır.
1032. Enerji, sanayi, tarım, ulaştırma, inşaat, hizmetler ve şehirleşme
gibi alanlarda çevre dostu yaklaşımların barındırdığı yeni iş imkânları,
gelir kaynakları, ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik fırsatlar
değerlendirilerek yeşil büyümenin sağlanması hedeflenmektedir.
1037. Doğal kaynakların ve ekosistem hizmetlerinin değeri ölçülerek
politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde dikkate alınacaktır.
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STRATEJİK AMAÇ 1. ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KARADA VE DENİZLERDE YER BİLİMLERİ ALANINDA BİLGİ ÜRETEREK YER KABUĞUNUN
ANLAŞILMASINI VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAK
Başlık
Alt Başlık
İlgili Hedef
Uyum Gerekçesi
2.3. Yaşanabilir
Mekânlar,
Sürdürülebilir
Çevre

2.3.2.
Mekânsal
Gelişme ve
Planlama

Hedef 5. Uluslararası standartlarda sayısal yer
bilimleri veri tabanı oluşturmak

952. Ülke genelinde coğrafi nitelikli mekânsal bilgi üreten ve
kullanan kuruluşlar arasında birlikte çalışabilirlik esasları hayata
geçirilecek; mekânsal planlara ve uygulamalara elektronik altlık
oluşturacak bilgilerin öngörülen standartlarda üretilmesi ve
paylaşılması sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 2. MADEN VE ENERJİ HAMMADDELERİNDE ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜRETİM, TÜKETİM, İTHALAT, İHRACAT KRİTERLERİ VE KRİTİK
HAMMADDE ÖNGÖRÜLERİ DOĞRULTUSUNDA ARAMA VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE ÜLKEMİZDEKİ REZERV
GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA KATKIDA BULUNMAK
Başlık
Alt Başlık
İlgili Hedef
Uyum Gerekçesi

2.2. Yenilikçi
Üretim, İstikrarlı
Yüksek Büyüme

2.2.17.
Madencilik

Hedef 1. Metalik maden ve endüstriyel
hammadde aramalarına yönelik çalışmalar
yürütmek ve yeni kaynakların keşfine katkıda
bulunmak
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804. Ülkemiz maden potansiyelinin sağlıklı tespit edilmesi, üretim
için gerekli hammadde arz güvenliğinin sağlanması ve madenlerin
yurtiçinde işlenip katma değerinin yükseltilerek ülke ekonomisine
katkısının artırılması temel amaçtır.
806. Demir cevheri, mermer ve bor başta olmak üzere sanayi
hammaddelerinin yurtiçinde arama ve üretimine öncelik
verilecektir.
807. Türkiye ekonomisi için temel ve kritik olan hammaddelerin
güvenli teminine yönelik strateji oluşturulacaktır. Kritik hammadde,
maden ve minerallerin ülke dışına çıkarılmasında düzeni sağlayacak
bir sistem kurulacaktır.
808. Ülkeler ve ülke grupları tarafından belirlenen kritik
hammaddeler listesiyle ilgili olarak, başta Nadir Toprak Elementleri
olmak üzere, Türkiye’de yer alan hammaddelerin aranması ve
üretilmesine yönelik arama programı başlatılacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 2. MADEN VE ENERJİ HAMMADDELERİNDE ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜRETİM, TÜKETİM, İTHALAT, İHRACAT KRİTERLERİ VE KRİTİK
HAMMADDE ÖNGÖRÜLERİ DOĞRULTUSUNDA ARAMA VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE ÜLKEMİZDEKİ REZERV
GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA KATKIDA BULUNMAK
Başlık
Alt Başlık
İlgili Hedef
Uyum Gerekçesi

2.2. Yenilikçi
Üretim, İstikrarlı
Yüksek Büyüme

2.2.16.
Enerji
2.2.17.
Madencilik

Hedef 2. Enerji hammaddeleri ile ilgili keşif ve
etüt çalışmalarını artırarak devam ettirmek

Hedef 3. Ülkemizin metalik maden, endüstriyel
hammadde ve jeotermal kaynak envanterlerini
hazırlamak ve güncellemek
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784. Enerjinin nihai tüketiciye sürekli, kaliteli, güvenli, asgari
maliyetlerle arzını ve enerji temininde kaynak çeşitlendirmesini esas
alarak; yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını mümkün olan en üst
düzeyde değerlendiren, nükleer teknolojiyi elektrik üretiminde
kullanmayı öngören, ekonominin enerji yoğunluğunu azaltmayı
destekleyen, israfı ve enerjinin çevresel etkilerini asgariye indiren,
ülkenin uluslararası enerji ticaretinde stratejik konumunu güçlendiren rekabetçi bir enerji sistemine ulaşılması temel amaçtır.
787. Birincil enerji kaynakları bazında dengeli bir kaynak
çeşitlendirmesine ve orijin ülke farklılaştırmasına gidilecek, üretim
sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı azami
ölçüde yükseltilecektir.
805. Enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle uyumlu
olarak; yurtiçi ve yurtdışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri
hızlandırılacak, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların
potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye
çıkarılacaktır. Kaya gazı konusunda ise kapsamlı araştırma
faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.

STRATEJİK AMAÇ 2. MADEN VE ENERJİ HAMMADDELERİNDE ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜRETİM, TÜKETİM, İTHALAT, İHRACAT KRİTERLERİ VE KRİTİK
HAMMADDE ÖNGÖRÜLERİ DOĞRULTUSUNDA ARAMA VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE ÜLKEMİZDEKİ REZERV
GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA KATKIDA BULUNMAK
Başlık

Alt Başlık

İlgili Hedef

Uyum Gerekçesi
804. Ülkemiz maden potansiyelinin sağlıklı tespit edilmesi, üretim
için gerekli hammadde arz güvenliğinin sağlanması ve madenlerin
yurtiçinde işlenip katma değerinin yükseltilerek ülke ekonomisine
katkısının artırılması temel amaçtır.

2.2. Yenilikçi
Üretim, İstikrarlı
Yüksek Büyüme

Hedef 4. Maden ve enerji hammaddelerinin
aranmasında uluslararası standartlara uygun
çalışma yaparak rezerv güvenilirliğinin
artırılmasına katkıda bulunmak
2.2.17.
Madencilik
Hedef 5. Yurtdışında ülkemizin ihtiyacı olan
önemli hammaddelerin tedarikine yönelik
arama ve araştırma çalışmalarını yürütmek

805. Enerji üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması hedefiyle uyumlu
olarak; yurtiçi ve yurtdışında petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri
hızlandırılacak, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynakların
potansiyelinin tespitine yönelik arama faaliyetleri azami düzeye
çıkarılacaktır. Kaya gazı konusunda ise kapsamlı araştırma
faaliyetlerinin yürütülmesi sağlanacaktır.
807. Türkiye ekonomisi için temel ve kritik olan hammaddelerin
güvenli teminine yönelik strateji oluşturulacaktır. Kritik hammadde,
maden ve minerallerin ülke dışına çıkarılmasında düzeni sağlayacak
bir sistem kurulacaktır.
808. Ülkeler ve ülke grupları tarafından belirlenen kritik
hammaddeler listesiyle ilgili olarak, başta Nadir Toprak Elementleri
olmak üzere, Türkiye’de yer alan hammaddelerin aranması ve
üretilmesine yönelik arama programı başlatılacaktır.
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STRATEJİK AMAÇ 3. YER BİLİMLERİ VE MADENCİLİK ALANINDA; ÜLKEMİZ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR YAPMAK,
ANALİZ/TEST HİZMETLERİ GELİŞTİRMEK, ÇEŞİTLENDİRMEK VE HIZLANDIRMAK
Başlık
Alt Başlık
İlgili Hedef
Uyum Gerekçesi
627. Üniversite ve kamu kurumları bünyesindeki araştırma merkezleri, özel sektörle yakın
işbirliği içinde çalışan, nitelikli insan gücüne sahip, tüm araştırmacılara kesintisiz hizmet
veren ve etkin bir şekilde yönetilen sürdürülebilir yapılara dönüştürülecektir.
Hedef 1. Uluslararası
standartlara uygun
analiz/test kalitesinin
sürekliliğini sağlayarak
kapasitesini, çeşitliliğini ve
hızını artırmak

2.2. Yenilikçi
Üretim, İstikrarlı
Yüksek Büyüme

2.2.10.
Bilim,
Teknoloji
ve Yenilik

Hedef 2. Bilimsel ve
teknolojik çalışmalar
yapmak, bilgi ve teknoloji
üretmek

Hedef 3. Karot bilgi bankası
arşiv kapasitesini
kurumumuz ve ülkemiz
ihtiyacını karşılayacak
şekilde artırmak

628. Uluslararası düzeyde rekabetçi ve yüksek katma değerli yeni sektörler, ürün ve
markalar ortaya çıkaracak AR-GE ve yenilik programları hayata geçirilecektir.
629. Yenilik sistemi, kümelenme yaklaşımını ve girişimciliği merkeze alan bir yapıya
kavuşturulacaktır.
630. AR-GE desteklerinde koordinasyon sağlanacak ve mevcut destek programları etki
analizi çalışmaları yapılarak gözden geçirilecektir. AR-GE faaliyetleri, öncelikli alanlarda
oluşturulacak ortak hedefler çerçevesinde, ticarileştirmeyi de içerecek şekilde piyasa
şartları gözetilerek bütünsellik içinde desteklenecektir.
631. Başta enerji ve imalat sanayi olmak üzere tüm sektörlerde, doğal kaynakların etkin
kullanımını ve çevresel bozulmaların önlenmesini sağlayacak temiz teknolojiler ile katma
değeri yüksek yeşil ürünler geliştirilmesine yönelik AR-GE ve yenilik faaliyetleri
desteklenecektir.
638. Kamu kurumlarının özel sektörle işbirliği içerisinde Ar-Ge faaliyetlerini yönlendirme
ve sonuçlarını hayata geçirmeye yönelik kapasiteleri güçlendirilecektir.
639. AR-GE faaliyetleri, araştırma altyapıları ve araştırmacı insan gücü bakımından
bölgesel ve küresel düzeyde işbirliği geliştirilecektir. Bu kapsamda kritik teknolojilerin
transferinin kolaylaştırılmasına, içselleştirilmesine ve dünyadaki emsal teknolojilerle
rekabet edebilecek şekilde geliştirilmesine önem verilecektir.
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STRATEJİK AMAÇ 4. DOĞA TARİHİNİ ARAŞTIRARAK TANITIMINI SAĞLAMAK VE JEOLOJİK MİRASIN KORUNMASINA KATKIDA BULUNMAK
Başlık

2.1. Nitelikli İnsan,
Güçlü Toplum

Alt Başlık

2.1.10.
Kültür ve
Sanat

İlgili Hedef
Hedef 1. Tabiat tarihi
bilincini ve farkındalığını
bilimsel, kültürel, sosyal
faaliyetleri güçlendirerek
artırmak

Hedef 2. Ülkemizin jeolojik
miras potansiyelini
gösteren envanter
çalışmalarını
gerçekleştirmek

Uyum Gerekçesi

288. Kültür ve sanat etkinliklerinin yaygınlaştırılması amacıyla kültür merkezleri inşa
edilmiş, yeni tiyatro sahneleri ve müzeler açılmış, yeni sergileme ve tasarım yöntemleri
geliştirilerek müzelerin ve ören yerlerinin cazibesi artırılmıştır.
294. Kültürel zenginlik ve çeşitliliğin korunup geliştirilerek gelecek nesillere aktarılması,
kültür ve sanat faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ile millî kültür ve ortak değerler etrafında
toplumsal bütünlüğün ve dayanışmanın güçlendirilmesi temel amaçtır.
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STRATEJİK AMAÇ 5. KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK VE GÜÇLENDİRMEK
Başlık

Alt Başlık

İlgili Hedef

Uyum Gerekçesi
379. Kamu sektöründe, işe alımdan emekliliğe kadar bütün süreçlerde hizmet kalitesi ve
personel verimliliğinin yükseltilmesi temel amaçtır.

2.1. Nitelikli İnsan,
Güçlü Toplum

2.1.16.
Kamuda
İnsan
Kaynakları

Hedef 1. Çalışanlara
bireysel ve mesleki gelişim
fırsatları oluşturmak ve
yeni alınan personeli
projelerde sorumluluk
üstlenebilecek birikime
kavuşturmak

380. Hizmet içi eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması suretiyle kamu personelinin
bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, kamu insan kaynakları süreçlerinde liyakatin temel
alınması, uygun kurumlardan başlanarak esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve
işlevsel bir performans değerlendirme sisteminin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
381. Kamu sektöründe hizmet kalitesi ve personel verimliliğini yükseltecek bir insan
kaynağı yönetim modeli oluşturulacaktır.
382. Kamu sektöründe işe alım ve terfi süreci liyakat, şeffaflık, nesnellik, kurallılık
temelinde iyileştirilecek, çalışanların niteliklerine uygun kariyer planlaması yapılacaktır.

2.4. Kalkınma İçin
Uluslararası
İşbirliği

2.4.1.
Uluslararası
İşbirliği
Kapasitesi

Hedef 2.
Tanıtım ve yayın
faaliyetlerini geliştirmek

2.4.2.
Bölgesel
İşbirlikleri

Hedef 3. Uluslararası iş
birliklerini artırmak

1077. Ülkemizin kalkınma sürecinin uluslararası dinamiklerinin güçlendirilmesi, bilgi ve
birikiminin ihtiyacı olan ülkelerle paylaşılması ve uluslararası işbirliğinde ekonomik,
sosyal ve kültürel ilişkilerin sürdürülebilir ve güçlü bir zemine kavuşturulabilmesi için
ulusal idari ve beşeri kapasitenin daha üst seviyelere çıkarılması temel amaçtır.
1081. Uluslararası işbirliğine yönelik analitik kapasite ve bu alandaki birikimin güçlendirilmesi için akademik çalışmalar ve bilimsel yayınların çeşitlendirilmesi sağlanacak,
düşünce kuruluşlarının sayıca artırılması teşvik edilecek ve faaliyetleri desteklenecektir.
1090. AB, bölge ülkeleri ve bölgesel oluşumlarla karşılıklı ekonomik, sosyal ve kültürel
faaliyetlerin artırılması ve çok taraflı ve bölgesel işbirliklerinden daha etkin yararlanılması temel amaçtır.
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STRATEJİK AMAÇ 5. KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK VE GÜÇLENDİRMEK
Başlık

2.2. Yenilikçi
Üretim, İstikrarlı
Yüksek Büyüme

Alt Başlık

2.2.14. Bilgi ve
İletişim
Teknolojileri

İlgili Hedef

Hedef 4. Bilişim ve iletişim
teknolojilerini etkin ve
efektif olarak kullanmak

Uyum Gerekçesi
722. Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşümünü hızlandırmak üzere bilgi ve iletişim
teknolojilerinin yaygın ve etkin kullanılması, bilgi tabanlı ekonomiye dönüşüm ve nitelikli istihdamı geliştirilmek amacıyla bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkili bir araç
olarak faydalanılması ve bu teknolojilerin üretiminde yerli katma değerin artırılması
temel amaçtır.
732. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıyla elde edilebilecek ekonomik ve sosyal
faydalar konusundaki farkındalık artırılacak, bu teknolojilere ilişkin beceriler
geliştirilecektir.
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2.4.4. Maliyetlendirme (TL)1
YILLARA GÖRE TAHMİNİ BÜTÇE

STRATEJİK AMAÇ 1. ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KARADA VE
DENİZLERDE YER BİLİMLERİ ALANINDA BİLGİ ÜRETEREK YER KABUĞUNUN
ANLAŞILMASINI VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAK

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEFLER

2015

2016

2017

2018

2019

Hedef 1. Jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya
yönelik bilimsel araştırmalar gerçekleştirmek

4.250.000

4.360.000

4.890.000

4.990.000

5.190.000

Hedef 2. Optik algılayıcılar kullanılarak maden,
jeotermal, doğal afet, çevre kirliliği vb. amaçlı
700.000 km2 lik uzaktan algılama çalışması
gerçekleştirmek

60.000

80.000

90.000

100.000

110.000

1.980.000

2.150.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

671.500

690.000

200.000

220.000

240.000

Hedef 5. Uluslararası standartlarda sayısal yer
bilimleri veri tabanı oluşturmak

601.000

701.000

150.000

150.000

150.000

Hedef 6. Farklı amaç ve ölçeklerde yer bilimleri
haritası hazırlamak ve basmak

175.000

182.000

100.000

110.000

120.000

Hedef 7. Havadan rejyonal manyetik verileri
yenilemek ve aynı zamanda havadan gravite ve
spektrometre ölçümleri yapmak

-

-

36.000.000

36.000.000

36.000.000

100.982.000

100.650.000

144.152.000

144.260.000

Hedef 3. Yer bilim kaynaklı doğal afet zararlarını
azaltmaya yönelik çalışmaları her yıl %25 oranında
artırmak
Hedef 4. Mağaraların ve karst ekosistemlerinin
koruma ve kullanım yöntemlerini belirlemek ve
envanterini oluşturmak

Hedef 8. Akdeniz/Karadeniz öncelikli olmak üzere
tüm denizlerimizde ve uluslararası sularda doğal
kaynakların araştırılması, doğal afetler, iklim
değişikliği, kıyı ve çevrenin korunması ve etkin
73.000.000
43.000.000
55.157.000
kullanımına yönelik jeolojik, jeofizik, hidrografik ve
oşinografik araştırmalar yapılarak alt yapı bilgileri
üretmek
TOPLAM
80.737.500
51.163.000
97.987.000
1
Hedef bütçe tutarları personel ve cari harcamaları içermeksizin, sadece hedef harcama öngörülerini yansıtmaktadır.
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STRATEJİK AMAÇ 2. MADEN VE ENERJİ HAMMADDELERİNDE ULUSAL VE
ULUSLARARASI ÜRETİM, TÜKETİM, İTHALAT, İHRACAT KRİTERLERİ VE
KRİTİK HAMMADDE ÖNGÖRÜLERİ DOĞRULTUSUNDA ARAMA VE
ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE ÜLKEMİZDEKİ REZERV
GÜVENİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAYA KATKIDA BULUNMAK

YILLARA GÖRE TAHMİNİ BÜTÇE
2015

2016

2017

2018

2019

Hedef 1. Metalik maden ve
endüstriyel hammadde aramalarına
yönelik çalışmalar yürütmek ve yeni
kaynakların keşfine katkıda bulunmak

38.000.000

45.000.000

106.599.000

93.111.570

89.697.400

Hedef 2. Enerji hammaddeleri ile ilgili
keşif ve etüt çalışmalarını artırarak
devam ettirmek

61.310.000

65.000.000

165.253.000

200.000.000

220.000.000

4.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

200.000

2.100.000

4.820.000

5.200.000

3.490.000

-

-

-

1.000.000

1.000.000

1.000.000

Hedef 3. Ülkemizin metalik maden,
endüstriyel hammadde ve jeotermal
kaynak envanterlerini hazırlamak ve
güncellemek
Hedef 4. Maden ve enerji
hammaddelerinin aranmasında
uluslararası standartlara uygun
çalışma yaparak rezerv güvenilirliğinin
artırılmasına katkıda bulunmak
Hedef 5. Yurtdışında ülkemizin ihtiyacı
olan önemli hammaddelerin
tedarikine yönelik arama ve araştırma
çalışmalarını yürütmek
TOPLAM

105.410.000 124.820.000 288.052.000 307.601.570
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310.897.400

YILLARA GÖRE TAHMİNİ BÜTÇE

STRATEJİK AMAÇ 3. YERBİLİMLERİ VE
MADENCİLİK ALANINDA; ÜLKEMİZ
İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA
TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR YAPMAK,
ANALİZ/TEST HİZMETLERİ GELİŞTİRMEK,
ÇEŞİTLENDİRMEK VE HIZLANDIRMAK

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEFLER

2015

2016

2017

2018

2019

Hedef 1. Uluslararası standartlara uygun
analiz/test kalitesinin sürekliliğini sağlayarak
kapasitesini, çeşitliliğini ve hızını artırmak

4.557.700

5.100.000

26.214.150

28.036.580

37.208.922

Hedef 2. Bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmak,
bilgi ve teknoloji üretmek

536.200

600.000

3.402.850

3.639.420

4.830.078

Hedef 3. Karot Bilgi Bankası arşiv kapasitesini
Kurumumuz ve Ülkemizin ihtiyacını karşılayacak
şekilde artırmak

268.100

300.000

400.000

400.000

400.000

TOPLAM

5.362.000

6.000.000

30.017.000

32.076.000

42.439.000

STRATEJİK AMAÇ

STRATEJİK HEDEFLER

2015

2016

2017

2018

2019

STRATEJİK AMAÇ 4.
DOĞA TARİHİNİ
ARAŞTIRARAK
TANITIMINI SAĞLAMAK
VE JEOLOJİK MİRASIN
KORUNMASINA
KATKIDA BULUNMAK

YILLARA GÖRE TAHMİNİ BÜTÇE

Hedef 1. Tabiat tarihi bilincini ve farkındalığını
bilimsel, kültürel, sosyal faaliyetleri güçlendirerek
artırmak

1.886.000

1.900.000

1.491.000

941.000

991.000

Hedef 2. Ülkemizin jeolojik miras potansiyelini
gösteren envanter çalışmalarını gerçekleştirmek

39.000

40.500

70.000

73.000

75.000

TOPLAM

1.925.000

1.940.500

1.561.000

1.014.000

1.066.000
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YILLARA GÖRE TAHMİNİ BÜTÇE

STRATEJİK AMAÇ 5. KURUMSAL
YAPIYI GELİŞTİRMEK VE
GÜÇLENDİRMEK

STRATEJİK
AMAÇ

STRATEJİK HEDEFLER

2015

2016

2017

2018

2019

515.000

577.000

607.000

670.000

700.000

1.342.000

1.003.000

1.100.000

1.700.000

1.900.000

Hedef 3. Uluslararası iş birliklerini artırmak

30.000

33.000

230.000

230.000

230.000

Hedef 4. Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin
ve efektif olarak kullanmak

2.125.000

1.200.000

1.400.000

2.450.000

2.550.000

TOPLAM

4.012.000

2.813.000

3.337.000

5.050.000

5.380.000

Hedef 1. Çalışanlara bireysel ve mesleki gelişim
fırsatları oluşturmak ve yeni alınan personeli
projelerde sorumluluk üstlenebilecek birikime
kavuşturmak
Hedef 2. Tanıtım ve yayın faaliyetlerini
geliştirmek
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3. YAYILIM
3.1. Amaç - Hedef - Sorumlu Birim ve İlgili Birimler

X

O

O

O

O

O

O

O

O

O

Hedef 3. Yer bilim kaynaklı doğal afet zararlarını azaltmaya
yönelik çalışmaları her yıl %25 oranında artırmak

X

O

Hedef 4. Mağaraların ve karst ekosistemlerinin koruma ve
kullanım yöntemlerini belirlemek ve envanterini oluşturmak

X

Hedef 5. Uluslararası standartlarda sayısal yer bilimleri veri tabanı
oluşturmak

X

X

X

X

X

X

O

X

O

X

Hedef 6. Farklı amaç ve ölçeklerde yer bilimleri haritası
hazırlamak ve basmak

X

X

O

O

O

O

O

O

O

O

1

:Tablolarda X “ana sorumluyu/sorumlular”ı, O “ilgili birimler”i ifade etmektedir.
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BM

Hedef 2. Optik algılayıcılar kullanılarak maden, jeotermal, doğal
afet, çevre kirliliği vb. amaçlı 700.000 km2 lik uzaktan algılama
çalışması gerçekleştirmek

GMŞM

ÇEAD

O

İSGŞM

DEAD

O

UİABK

SOND

O

TTMM

MATD

O

İMİD

FED

O

PED

EHEAD

O

MİKD

MEAD

O

BDTD

JFİZED

O

SGD

X

HM

X

İDBB

Hedef 1. Jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya yönelik
bilimsel araştırmaları gerçekleştirmek

HEDEFLER

TKB

JED

STRATEJİK AMAÇ 1. ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KARADA VE DENİZLERDE YER BİLİMLERİ ALANINDA BİLGİ ÜRETEREK YER KABUĞUNUN
ANLAŞILMASINI VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAK

O

O
O

O

O

O

O

X

O

BM

O

GMŞM

O

İSGŞM

O

UİABK

O

TTMM

O

İMİD

O

PED

MATD

O

MİKD

FED

O

BDTD

EHEAD

O

ÇEAD

MEAD

X

DEAD

JFİZED

O

SOND

JED

Hedef 7. Havadan rejyonal manyetik verileri yenilemek ve aynı
zamanda havadan gravite ve spektrometre ölçümleri yapmak

SGD

HM

İDBB

HEDEFLER

TKB

STRATEJİK AMAÇ 1. ÜLKEMİZİN İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA KARADA VE DENİZLERDE YER BİLİMLERİ ALANINDA BİLGİ ÜRETEREK YER KABUĞUNUN
ANLAŞILMASINI VE VERİMLİ KULLANILMASINI SAĞLAMAK

Hedef 8. Akdeniz/Karadeniz öncelikli olmak üzere tüm denizlerimizde
ve uluslararası sularda doğal kaynakların araştırılması, doğal afetler,
iklim değişikliği, kıyı ve çevrenin korunması ve etkin kullanımına yönelik
jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmalar yapılarak alt yapı
bilgileri üretmek
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O

O

O

Hedef 3. Ülkemizin metalik maden, endüstriyel hammadde ve
jeotermal kaynak envanterlerini hazırlamak ve güncellemek

O

O

X

X

O

O

O

O

X

X

X

O

O

O

X

X

O

O

O

Hedef 4. Maden ve enerji hammaddelerinin aranmasında
uluslararası standartlara uygun çalışma yaparak rezerv
güvenilirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak
Hedef 5. Yurtdışında ülkemizin ihtiyacı olan önemli
hammaddelerin tedarikine yönelik arama ve araştırma
çalışmalarını yürütmek

X
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BM

O

GMŞM

X

İSGŞM

O

UİABK

O

TTMM

O

İMİD

SOND

Hedef 2. Enerji hammaddeleri ile ilgili keşif ve etüt çalışmalarını
artırarak devam ettirmek

O

PED

MATD

O

MİKD

FED

O

BDTD

EHEAD

O

ÇEAD

MEAD

O

DEAD

JFİZED

X

SGD

O

HM

O

İDBB

Hedef 1. Metalik maden ve endüstriyel hammadde aramalarına
yönelik çalışmalar yürütmek ve yeni kaynakların keşfine katkıda
bulunmak

HEDEFLER

TKB

JED

STRATEJİK AMAÇ 2. MADEN VE ENERJİ HAMMADDELERİNDE ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜRETİM, TÜKETİM, İTHALAT, İHRACAT KRİTERLERİ VE KRİTİK
HAMMADDE ÖNGÖRÜLERİ DOĞRULTUSUNDA ARAMA VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK VE ÜLKEMİZDEKİ REZERV GÜVENİLİRLİĞİNİ
SAĞLAMAYA KATKIDA BULUNMAK

O

O
O

O

Hedef 2. Bilimsel ve teknolojik çalışmalar yapmak, bilgi ve
teknoloji üretmek

X

Hedef 3. Karot bilgi bankası arşiv kapasitesini kurumumuz ve
ülkemiz ihtiyacını karşılayacak şekilde artırmak

X

O

O

O

O

BM

GMŞM

İSGŞM

UİABK

TTMM

İMİD

PED

MİKD

O

BDTD

X

ÇEAD

O

DEAD

O

SOND

EHEAD

O

MATD

MEAD

O

FED

JFİZED

Hedef 1. Uluslararası standartlara uygun analiz/test kalitesinin
sürekliliğini sağlayarak kapasitesini, çeşitliliğini ve hızını artırmak

JED

SGD

HM

İDBB

HEDEFLER

TKB

STRATEJİK AMAÇ 3. YER BİLİMLERİ VE MADENCİLİK ALANINDA; ÜLKEMİZ İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA TEKNOLOJİK ÇALIŞMALAR YAPMAK, ANALİZ VE
TEST HİZMETLERİ GELİŞTİRMEK, ÇEŞİTLENDİRMEK VE HIZLANDIRMAK

Hedef 2. Ülkemizin jeolojik miras potansiyelini gösteren envanter
çalışmalarını gerçekleştirmek

X
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O

O

X
O

İSGŞM

UİABK

TTMM

İMİD

PED

MİKD

BDTD

ÇEAD

DEAD

SOND

MATD

FED

EHEAD

MEAD

O

BM

O

GMŞM

Hedef 1. Tabiat tarihi bilincini ve farkındalığını bilimsel, kültürel,
sosyal faaliyetleri güçlendirerek artırmak

JFİZED

JED

SGD

HM

İDBB

HEDEFLER

TKB

STRATEJİK AMAÇ 4. DOĞA TARİHİNİ ARAŞTIRARAK TANITIMINI SAĞLAMAK VE JEOLOJİK MİRASIN KORUNMASINA KATKIDA BULUNMAK

O

O
O

JED

JFİZED

MEAD

EHEAD

FED

MATD

SOND

DEAD

ÇEAD

BDTD

MİKD

PED

İMİD

TTMM

UİABK

İSGŞM

GMŞM

BM

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

X

O

O

O

O

O

O

Hedef 2. Tanıtım ve yayın faaliyetlerini geliştirmek

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

HM

İDBB

Hedef 1. Çalışanlara bireysel ve mesleki gelişim fırsatları
oluşturmak ve yeni alınan personeli projelerde sorumluluk
üstlenebilecek birikime kavuşturmak

HEDEFLER

TKB

SGD

STRATEJİK AMAÇ 5. KURUMSAL YAPIYI GELİŞTİRMEK VE GÜÇLENDİRMEK

Hedef 3. Uluslararası iş birliklerini arttırmak
Hedef 4. Bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin ve efektif olarak
kullanmak

O

O

O
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O

X
X

O

O

O

O

O

3.2. İzleme ve Değerlendirme

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve
raporlanmasıdır. Değerlendirme ise uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla
ölçülmesi ve söz konusu amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun belirlenmesidir.
MTA Stratejik Plan 2015-2019 da belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılması için
gerçekleştirilecek birim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli koordinasyonun
sağlanması Planın başarısında önemli rol oynamaktadır.
Planın hayata geçmesi ile birlikte izleme ve değerlendirme süreci de başlayacaktır. Bu
süreçte, stratejik plandaki amaç ve hedeflere ulaşılma düzeylerini ölçecek olan performans
göstergelerinin gerçekleşme durumları düzenli olarak takip edilecek ve raporlanacaktır. Rapor,
stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumları hakkında açıklamaları da içerecektir.
İzleme sürecinde belirli zaman aralıklarında gerçekleştirilecek toplantılar ile aktif ve
sürekli bir değerlendirme süreci hayata geçirilecektir. Kısaca hedeflere ulaşabilmek için yapılan
gözden geçirme çalışmaları; planla, uygula, kontrol et, önlem al yaklaşımıyla yürütülecektir.
Değerlendirme, raporların düzenli olarak takip edilmesi, performans göstergelerinin
uygulamadaki sonuçlarının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesiyle gerçekleştirilecektir.
Performans göstergelerinden yola çıkarak kurumsal performansın değerlendirilmesi de
mümkün olacaktır. Faaliyetler sonucunda oluşan çıktıların, planlanan performansla karşılaştırılması ile Stratejik Planın değerlendirilmesi sağlanacaktır. Bu değerlendirmeler ile Stratejik
Plan gözden geçirilecek, yeni çıkan durumlar ilgili birimler tarafından takip edilecek ve gerekli
tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
İzleme değerlendirme süreci MTA Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Bu kapsamda; birimler arası koordinasyonu sağlamak, yeni
bilgileri ve değişiklikleri paylaşmak, plan çalışmalarıyla ilgili durum analizi tespiti yapabilmek,
planın düzenli olarak uygulanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlanmıştır. Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığı ayrıca uygulama sonuçlarına ilişkin izleme, performansların takibi
ve değerlendirilmesi ile sistematik bilgi akışını üst yönetime düzenli olarak iletmekten de
sorumludur. Üst yönetim, bu sonuçları ülke ve dünyadaki gelişmeler ışığında değerlendirerek,
varsa gerekli değişiklik kararlarını ilgili birimlere bildirecektir.
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4. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
4.1. Yönlendirme (Planlama) Kurulu
Genel Müdürlüğümüz 2014-23-16-01 kod no.lu “Sürekli Gelişim Projesi” kapsamında
yapılan Stratejik Plan 2015-2019’un TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)
ile sözleşmenin imzalandığı tarih olan 28.04.2014 den itibaren hazırlık çalışmalarına
başlanmıştır.
Öncelikle 2014/1 Sayılı MTA Genelgesi ile plan hazırlık çalışmalarının Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı yürütücülüğünde başladığı belirtilerek tüm birimler talimatlandırılmıştır.
2014/1 Sayılı Genelgede yer alan “Stratejik Planlama Kurulu”, “Stratejik Planlama Ekibi”
ve “Çalışma Grupları”nın oluşturulması sonrasında, bu amaçla her birimden belirlenen
çalışanlar için 09.05.2014 tarih ve 17974-961 sayılı Makam Oluru alınmıştır. Proje açılış
toplantısının yapılmasıyla Stratejik Plan hazırlık çalışmaları başlamıştır.
Hazırlık çalışmaları kapsamında “Stratejik Yönetim Eğitimi”, “İç Paydaş Ortak Akıl
Platformu”, “Dış Paydaş Ortak Akıl Platformu” gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede MTA 20152019 Stratejik Planına girecek olan Misyon, Vizyon, İlke ve Değerler, GZFT, Stratejik Amaç,
Hedef, Strateji ve Performans Göstergeleri belirlenmiş ve Üst Yönetimin (Stratejik Planlama
Kurulu) onayı alınmıştır.
MTA Genel Müdürlüğü Stratejik Plan 2015-2019’un hazırlık çalışmalarını oluşturan tüm
süreçlerde karar organı olarak yer alan “Stratejik Planlama Kurulu” aşağıdaki tabloda
verilmektedir:
Adı-Soyadı

Ünvanı

CENGİZ ERDEM

GENEL MÜDÜR V.

HAYRULLAH DAĞISTAN

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BÜLENT KALI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

ERCAN DEMİRYÜREK

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

NİMET GÜNEŞ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANI

GÜLŞEN ERDİLEK

I.HUKUK MÜŞAVİRİ

EŞREF EKİNCİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK.

Dr. EROL TİMUR

BİLİMSEL DOK. Ve TANITMA DAİ. BŞK.

AHMET DURLANIK

JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

.BAHADIR ŞAHİN
İSMAİL KARA

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİ. BŞK.
ÇEVRE ARAŞTIRMALARI DAİ. BŞK.V.
ENERJİ HAMMADDE ETÜT ve ARAMA DAİ. BŞK.

ABDURRAHMAN TABLACI

MADEN ETÜT ve ARAMA DAİ. BŞK.

SERPİL YAVUZ

MADEN ANALİZLERİ ve TEKNOLOJİSİ DAİ. BŞK.
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LEVENT SOYLU

FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİ. BŞK. V.

ERDOGAN KAHVECİ

SONDAJ DAİ. BŞK. V.

KERİM T. SARIKAVAK

DENİZ ARAŞTIRMALARI DAİ. BŞK.

HURŞİT GÜNDOĞAN

MAKİNE İKMAL DAİ. BŞK.

REŞAT ALAN

PERSONEL ve EĞİTİM DAİ. BŞK.

HALİT ONUR

İDARİ ve MALİ İŞLER DAİ. BŞK.

F. ALEV BÜLBÜL

ULUSLARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ

CAHİT DÖNMEZ

TABİAT TARİHİ MÜZE MÜDÜRÜ V.

CELAL ÖZCAN

İŞ YERİ SAĞLIK ve GÜV. ŞUBE MÜDÜRÜ V.

Dr. EMRAH AYAZ

SİVAS BÖLGE MÜDÜRÜ

BURHANETTİN YÜCE

İZMİR BÖLGE MÜDÜRÜ V.

4.2. Planlama Ekibi

Genel Müdürlüğümüz 2015-2019 Stratejik Plan çalışmalarını TÜSSİDE danışmanlığı ve
rehberliğinde sevk ve idaresini yürüten, tüm ekipler ile hazırlık programı doğrultusunda
çalışmaları tamamlayan Stratejik Planlama Ekibi aşağıdaki tabloda verilmektedir:
Adı-Soyadı
Vedat YALÇIN

Ünvanı

Birimi

Refakat Müfettişi

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Bircan ULUCAN

Avukat

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Serhat ÖZDEMİR

Koordinatör

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK.

Gülşen SU

Birim Yöneticisi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK.

Emine HAVSUT

Birim Yöneticisi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK.

Şerife ARPACI

İstatistikçi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK.

Fatma DOĞRU

Tekniker

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK.

Gaye YILMAZ

Mühendis

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK.

Gökhan NARLI

Mali Hiz.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK.

Uzmanı
U. Cem KORKMAZ

M.H.U. Yrd.

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK.

Mustafa ARU

Birim Yöneticisi

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ. BŞK.

Fatma YAVAŞ

Koordinatör

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Mühendis

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Nurcan YILMAZ ÖZKISA
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Yılmaz BULUT

Koordinatör

ENERJİ HAM. ETÜT ve ARAMA DAİ. BŞK.

Ejder YAPICI

Koordinatör

ENERJİ HAM. ETÜT ve ARAMA DAİ. BŞK.

Mustafa KIRIKOĞLU

Koordinatör

MADEN ETÜT ve ARAMA DAİ. BŞK.

Adı-Soyadı

Ünvanı

Birimi

Serkan ÖZKÜMÜŞ

Koordinatör

MADEN ETÜT ve ARAMA DAİ. BŞK.

İlker ÇAM

Koordinatör

FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Nuri KALKAN

Koordinatör

SONDAJ DAİ. BŞK.

Dr. Ebru ÖZTÜRK

Koordinatör

DENİZ ARAŞ. DAİ. BŞK.

Sema YILDIRIM

Y.Kimyager

DENİZ ARAŞ. DAİ. BŞK.

Dr. Özden İLERİ

Koordinatör

ÇEVRE ARAŞ. DAİ. BŞK.

Doğan KAYA

Şube Müdürü

BİLİMSEL DOK. ve TANITMA DAİ. BŞK.

Mühendis

BİLİMSEL DOK. ve TANITMA DAİ. BŞK.

Sebahattin ŞENGÜL

Şube Müdürü

MADEN ANALİZLERİ ve TEK.DAİ.BŞK.

Şevket METİN

Şube Müdürü

MAKİNA İKMAL DAİ. BŞK.

Rukiye ÇİÇEK

Birim Yöneticisi

ULUSLARASI İLİŞKİLER KOOR.

Selma KAYA

Grup Yöneticisi

TABİAT TARİHİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Nuray HAN

Büro Şefi

M. Çağlar ÜNSAL

GENEL MÜDÜRLÜK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

4.3. Çalışma Grupları
Adı-Soyadı

Birimi

Selma ATEŞ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

Bülent BAKIRHAN

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Engin SÜMER

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Semih TALU

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Nimet DEMİRKAN

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Serap TUNÇDEMİR

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

D. Gülnur DEMİRAY

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Gökhan ATICI

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Erhan KARAKUŞ

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİ. BŞK.
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Mustafa MERCAN

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Canan ÖZGÜNER

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Cangül ACAR

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Selim ÖZALP

JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Adı-Soyadı

Birimi

Aytekin AYVA

JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Nisa ÖZGÜ

JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Osman ÖZAY

JEOFİZİK ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Şükran ÇOLAKOĞLU

ENERJİ HAMMADDE ETÜT ve ARAMA DAİ. BŞK.

Macit KARADAĞLAR

ENERJİ HAMMADDE ETÜT ve ARAMA DAİ. BŞK.

Erdal KARABAĞ

ENERJİ HAMMADDE ETÜT ve ARAMA DAİ. BŞK.

Mehmet VEKLİ

ENERJİ HAMMADDE ETÜT ve ARAMA DAİ. BŞK.

Hande Ö. YOLAL

ENERJİ HAMMADDE ETÜT ve ARAMA DAİ. BŞK.

Mine SÜMER

MADEN ETÜT ve ARAMA DAİ. BŞK.

Aydın ÇOLAKOĞLU

MADEN ETÜT ve ARAMA DAİ. BŞK.

Ayşe DEMİRCİ

MADEN ETÜT ve ARAMA DAİ. BŞK.

Mehmet ULUSOY

MADEN ANALİZLERİ ve TEKNOLOJİSİ DAİ. BŞK.

Gökçe GÜRTEKİN

MADEN ANALİZLERİ ve TEKNOLOJİSİ DAİ. BŞK.

Dr. Akın GEVEN

MADEN ANALİZLERİ ve TEKNOLOJİSİ DAİ. BŞK.

Güldane DEMİRTAŞ

MADEN ANALİZLERİ ve TEKNOLOJİSİ DAİ. BŞK.

Mesut ŞAHİNER

FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Hasan YILMAZ

FİZİBİLİTE ETÜTLERİ DAİ. BŞK.

Nazile ÜNLÜ

SONDAJ DAİ. BŞK.

Mustafa AKILLI

SONDAJ DAİ. BŞK.

Mehmet DEMİR

SONDAJ DAİ. BŞK.

Dr. Füsun ÖCAL

DENİZ ARAŞTIRMALARI DAİ. BŞK.

Oktar KURTULUŞ

DENİZ ARAŞTIRMALARI DAİ. BŞK.

Berna GÜL

DENİZ ARAŞTIRMALARI DAİ. BŞK.

Sema YILDIRIM

DENİZ ARAŞTIRMALARI DAİ. BŞK
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Barbaros ŞİMŞEK

DENİZ ARAŞTIRMALARI DAİ. BŞK.

Dr. T. Şükrü YURTSEVER

DENİZ ARAŞTIRMALARI DAİ. BŞK.

Pınar YAĞLI

DENİZ ARAŞTIRMALARI DAİ. BŞK.

Doç Dr. Nuray KARAPINAR

ÇEVRE ARAŞTIRMALARI DAİ. BŞK.

M.Metin SARIASLAN

ÇEVRE ARAŞTIRMALARI DAİ. BŞK.

Ayten CESUR

ÇEVRE ARAŞTIRMALARI DAİ. BŞK.

Faruk GÖNENÇ

BİLİMSEL DOKÜMANTASYON ve TANITMA DAİ. BŞK.

Fatih DUMANLI

BİLİMSEL DOKÜMANTASYON ve TANITMA DAİ. BŞK.

Adı-Soyadı

Birimi

İsmet DEMİRCİ

BİLİMSEL DOKÜMANTASYON ve TANITMA DAİ. BŞK.

M. Nejat GÖKAY

MAKİNE İKMAL DAİ. BŞK.

Ömer CANPOLAT

MAKİNE İKMAL DAİ. BŞK.

İsmail AVCI

MAKİNE İKMAL DAİ. BŞK.

Nuran KARABAĞ

MAKİNE İKMAL DAİ. BŞK.

Erol EREN

PERSONEL ve EĞİTİM DAİ. BŞK.

Nuray ÇARDAK

PERSONEL ve EĞİTİM DAİ. BŞK.

Mansur DEMİR

İDARİ ve MALİ İŞLER DAİ. BŞK.

Nihat AKGÜL

İDARİ ve MALİ İŞLER DAİ. BŞK.

Handan GÜNEL

TABİAT TARİHİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

O.Taner SONGÖREN

TABİAT TARİHİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Ebru ALBAYRAK

TABİAT TARİHİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Buket KOÇER

TABİAT TARİHİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ

Rukiye DİLLİ

TABİAT TARİHİ MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ
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KISALTMALAR
BDTD

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı

BM

Bölge Müdürlükleri

ÇEAD

Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

DEAD

Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı

EHEAD

Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı

ETKB

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

FED

Fizibilite Etütleri Dairesi 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

TTMM

Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü

PED

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

SGD

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

SOND

Sondaj Dairesi Başkanlığı

TKB

Teftiş Kurulu Başkanlığı

UİABK

Uluslararası İlişkiler ve AB Koordinatörlüğü

TÜSSİDE

Türkiye Sanayi ve Sevk İdaresi Enstitüsü
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