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Taner YILDIZ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Madencilik, ülkelerin kalkınmasında önemli rol oynayan sektörlerden birisidir. Maden
ürünleri; sanayi, enerji, tarım ve inşaat sektörlerinin temel girdilerini oluşturmaktadır.
Gelişmiş sanayi ülkelerinin çoğunda madencilik sektörü ekonomik kalkınmayı başlatan öncü
bir sektör olarak görülmektedir.
Madencilik politikamız; yer altı kaynaklarının yüksek katma değer sağlayacak şekilde
ekonomiye kazandırılması, enerji ve sanayi hammadde talebinin güvenli ve ekonomik olarak
karşılanması, arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, üretilen hammaddelerin
yurt içerisinde işlenerek nihai ürünlere dönüştürülmesi hedefleri üzerinde yoğunluk
kazanmaktadır.
Ülkemizin sadece zengin maden kaynaklarına sahip olması yeterli değildir. Bu
madenlerin işletilmesiyle yaratılan katma değerin ekonomiye kazandırılması, bu kaynakların
atıl durumda bırakılmaması ve en kısa sürede üretilerek sanayiye sunulması ülkemizin
ekonomisine çok olumlu katkılar sağlayacaktır.
MTA Genel Müdürlüğü 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 Genel Müdürlüğü’nün aramacılık alanında karşılaşılan sorunların
aşılması yönünde özellikle son dört yıldır yoğun çalışmaları olmuştur. Bu çalışmalar
sonucunda gerçekleştirilen projelerle yerli kaynaklarımızın payının ve çeşitliliğinin artırılması
hedefine yönelik olarak ciddi sonuçlar elde etmiştir.
Dünyada ekonomi, politika, sosyal, bilim ve teknoloji alanlarında yaşanan gelişmeler
ile iletişim kolaylıkları içinde bulunduğumuz bilgi çağına damgasını vururken, kurumlar bu
gelişime uyum sürecinde, stratejik planlama ile kurumsallaşmaya önem vererek, neredeyiz
sorusu ile başlamakta, gitmek istediği yönü belirlemekte, arzu edilen geleceğe hangi yolla
veya nasıl gidilebileceğini ortaya koymakta ve son aşamada başarılarını ölçmektedir. Birlikte
çalıştıkları paydaşları ve çalışanları ile sürekli olarak niçin, nasıl ve ne şekilde çalışacaklarını
ve nasıl daha iyi olacaklarını sorgulamaktadırlar. Yönetim aracı olarak, Stratejik Plan
yönlendirici bir referans belge hüviyeti taşımaktadır. Stratejik Planınız bir yandan sektörde
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etkinliğinizi artırırken, diğer yandan kurumsal kültür ve kimliğinizin gelişimine ve
güçlendirilmesine destek olacaktır.
ATATÜRK, MTA hakkındaki düşüncelerini “…memleketin henüz meçhul bulunan
diğer yer altı servetlerini jeolojik bakımdan birer birer tetkik vazifesini MTA Enstitüsü’ne
verdik, çalışacaklardır. Mesut sürprizler temenni ederiz.” şeklinde ifade etmiştir.
Kuruluşundan günümüze belirlemiş olduğu hedefler ile çalışma ilkesini benimsemiş bir
kurum olan MTA’nın, önümüzdeki beş yılına rehberlik edeceğine ve gelecekte de mesut
sürprizleri sürdürmesinde büyük fayda sağlayacağına inandığım Stratejik Planınızın, ülke ve
dünya madenciliğine katkılar sağlamasını temenni ederim.
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Mehmet ÜZER
Genel Müdür

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, kuruluşundan bu yana geçen 75 yıllık sürede
bilimsel bir anlayışla ülkemizin karmaşık jeolojik yapısının belirlenmesi, buna dayalı olarak
maden potansiyelinin açığa çıkarılması ve ortaya çıkan rezervlerin ekonomik anlamda değer
kazanabilmesi, teknolojik araştırmalar yürütülmesi doğrultusunda büyük hizmetler
yapmıştır. Bilinen tüm maden yataklarımızın hemen hepsinin bulunmasında, rezervlerinin
arttırılmasında ya da teknolojik açıdan değerlendirilmelerinde MTA’nın önemli katkıları
olduğu sektör tarafından bilinen bir gerçektir.
Ülkemizin maden kaynakları, bir kıtanın kaynakları kadar çeşitlidir. Bor, mermer,
toryum ve nadir topraklar, trona, zeolit, pomza, sölestin gibi madenlerde Dünya’nın sıralı
büyük rezervleri ülkemizde bulunmaktadır. 40’ın üzerindeki maden çeşitliliği ile ülkemiz
krom, manyezit, feldspat, barit, kil, kömür, altın, gümüş ve bazı endüstriyel hammaddelerin
rezerv varlığı ve üretiminde Dünya’nın söz sahibi ülkeleri arasında yer almaktadır. Genel
Müdürlüğümüz bugüne kadar sürdürdüğü faaliyetleriyle dünyada ticareti yapılan
madenlerin büyük çoğunluğunun Türkiye’deki varlığını belirleyerek ülkemizde madenciliğe
dayalı çok sayıda sanayi dalının doğup gelişmesine öncülük etmiştir. Ayrıca MTA yürüttüğü
araştırma projeleriyle, riskin en yüksek olduğu arama dönemi yatırımlarının azaltılması
yönünde sektöre çok önemli katkılar sağlamıştır.
Maden arama projeleri, ekonomimiz ve dünya madenciliğindeki gelişmeleri göz
önünde bulundurarak, ülkemiz jeolojisinin sunduğu imkânlar doğrultusunda henüz
bulunmamış, gömülü veya aranıp bulunması zor ve arama işlemlerinde ileri teknoloji
gerektiren madenlerimizin bulunması için oluşturulmakta ve uygulanmaktadır.
Diğer yandan sanayi ve yerleşim alanlarının saptanması, doğal afet risklerinin
belirlenmesi, büyük mühendislik projelerinin planlanması ve uygulanması sürecinde alt yapı
hizmeti vermek üzere yerbilimleri ile ilgili değişik amaçlı çalışmalar yapılmaktadır.
2010–2014 Stratejik Planının gelecek beş yıllık döneme ışık tutması dileğiyle başta
Stratejik Yönetim ve Planlama ekibi ile çalışma grupları olmak üzere paydaşlarımıza
teşekkür eder, uygulamada başarılar dilerim.
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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), kurulduğu 1935 yılından günümüze
kadar maden aramacılığı ve yerbilimleri alanında lokomotif olmuş bir kuruluştur. Ülkemizin
her tarafında faaliyet gösteren 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
aranmasında, bulunmasında ve etütlerinin yapılmasında MTA önemli katkı sağlamıştır.
Bunun yanı sıra, kuruluşundan başlayarak ülke jeolojisinin ortaya konulmasında önderlik
ederek adeta bir okul gibi yerbilimcilerin gelişimlerine yardımcı olmuştur. 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 “Stratejik Planlama” çalışmalarına başlanılmıştır.
Stratejik Planlama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla “MTA Sürekli Kurumsal
Gelişim Projesi” 2008 yılı yatırım programına alınmıştır. Bu proje çerçevesinde; TÜBİTAK’a
bağlı Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile iş birliğine gidilmiş, bu kurumdan
yöntem ve süreç danışmanlığı alınmış, planlama çalışmaları TÜSSİDE danışmanlığında
yürütülmüştür.
Böyle bir çalışmayı başarılı bir şekilde yürütebilmek için, tüm çalışanlar tarafından planın
sahiplenilmesi ilkesinden hareketle, Genel Müdürlüğümüzün her biriminin temsilcisinin yer
aldığı Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Genel Müdürlüğümüzün tüm birimlerine her
aşaması duyurulan çalışmalar, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde
yürütülmüştür. Çalışmalarda sadece bu ekip ile sınırlı kalınmamış, diğer çalışanların da katkı
ve görüşleri planlama süreci boyunca alınmıştır.
Stratejik Planın hazırlanması sırasında DPT Müsteşarlığı tarafından hazırlanan “Stratejik
Planlama Kılavuzu”nda belirtilen temel unsurlardan yola çıkarak öncelikle konuyla ilgili
kavramsal modeller ve önceden yapılmış başarılı örnekler incelenmiştir. Çalışmalar
süresince planın, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013) uyumlu olması konusunda özen
gösterilmiştir.
MTA Genel Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı’nda; Genel Müdürlüğümüzün misyon ve
vizyon ifadeleri belirlenmiş, kurumsal değerler tanımlanmıştır. Hazırlık sürecinde MTA’nın
mevcut çalışmaları, insan varlığı, teknik alt yapı gibi konuları içeren mevcut durumu
değerlendirilmiş, paydaş kurumlar ile kurum içi beklentiler dikkate alınmıştır. Bu amaçla
PESTE (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik, Ekolojik) ve GZFT (Güçlü ve Zayıf Yönler,
Fırsat ve Tehditler) analizleri yapılmıştır. Bu analizlerin sonuçları ışığında, madencilik
sektöründe ve yerbilimleri alanında Genel Müdürlüğümüzün konumuna ve önemine uygun,
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ileriye yönelik, kurumsal stratejik amaçlar belirlenmiştir. Bu amaçları gerçekleştirebilmeye
yönelik, sonuçları ölçülebilir göstergelere sahip hedefler oluşturulmuştur. Bu hedefleri
netleştirmek amacıyla planın yıllarına özgü olarak açık ve anlaşılır performans hedefleri ve
tahmini bütçeleri belirlenmiştir.
MTA 2010–2014 Stratejik Planının, Genel Müdürlüğümüzü ileriye doğru yönlendirmesi ve
bundan sonraki çalışmalarımıza yol gösterici özellik taşıması temenni edilmektedir.
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BÖLÜM 1:

1.1. PROJE YAPILANMASI VE ÇALIŞMA GRUPLARI
2010–2014 yıllarını kapsayan Stratejik
Plan’ın hazırlanması kapsamında, planlama süresinde faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi amacı ile kurum bünyesinde, 14 Mayıs 2008 tarih ve 844 sayılı
Makam onayı ile “Stratejik Planlama Proje
Ekibi” ve “Birim Çalışma Grupları” oluşturulmuştur.
Stratejik Planlama Proje Ekibi, birimini
en iyi şekilde tanıyan, yöneticiye doğrudan
ulaşarak birimi adına karar verecek
pozisyonda olan birim personelinden
oluşturulmuştur. Stratejik Plan’ın oluşturulması sürecinde, her birimde kurulan
çalışma grupları, Stratejik Planlama Proje
Ekibi’ne destek vermiştir.
Stratejik Planlama Ekibi ve ona destek
olan Birim Çalışma Gruplarına, Genel Mü-

dür, Genel Müdür Yardımcıları ve Daire
Başkanları, kurum stratejilerinin, amaç ve
politikalarının belirlenmesinde ve bu strateji, amaç ve politikalara uyumlu olarak
stratejik planın katılımcı bir anlayışla oluşturulmasında katkı sağlamışlardır.
Stratejik
Planlama
Proje
Ekibi,
25.04.2008 tarihinde TÜBİTAK Türkiye
Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)
ile
Genel
Müdürlüğümüz
arasında
imzalanan “Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü Stratejik Yönetim Projesi”ne
dayanarak stratejik planının hazırlanması
çalışmalarını TÜSSİDE’nin danışmanlığı ve
rehberliği eşliğinde yürütmüştür. Bu
kapsamda TÜSSİDE’den de bir danışman
ekip proje süresince destek vermiştir.

1.2. ÇALIŞMALARDA KULLANILAN YÖNTEM
Stratejik Planlama sürecinin
iyi
yönetilmesi amacıyla, stratejik yönetim
temel kavramları konusunda gelişimi
destekleyecek, kurum içinde ve proje ekibi
arasında ortak dili sağlayacak bir eğitim
programı düzenlenmiştir. Bu eğitime,
planlama çalışmalarında etkin rol oynayan
Stratejik Planlama Proje Ekibi ve MTA üst
yönetimi katılmıştır.

Planlama süresince elde edilen ara
çalışma sonuçları, Genel Müdürlüğümüzün
intraneti vasıtası ile tüm çalışanlara anında
iletilmiştir. Stratejik Planlama Proje Ekibi
üyeleri de elde edilen çalışma çıktılarını
kendi birimlerine detaylı açıklamış ve birimlerinden gelen önerileri derleyerek
stratejik planlama toplantılarında tartışılmak üzere gündeme getirmiştir. Bu
katılımcı yaklaşım ile kurum misyonu, viz-
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yonu, değerleri ve stratejik amaçları
belirlenmiştir.
Stratejik Plan hazırlanırken, her aşamadaki gelişmeler ve o ana kadar üretilen
bilgiler, birden fazla birimin bir araya
getirilmesi ile organize edilen Birim
Paylaşım Toplantılarında tüm çalışanlarla
paylaşılmıştır.
Bu toplantılarda, birimlerin stratejik
amaçlar, kurumsal hedefler, performans

göstergeleri, kurumun güçlü ve zayıf yönleri, tehditleri ve fırsatları katılımcılarla
tartışılmış ve onların görüşlerinden de
faydalanılmıştır.
Birim paylaşım toplantılarının akabinde
proje ekibi ile gerçekleştirilen toplantılarda
ise; stratejik amaçlar, stratejik hedefler ve
GZFT tabloları ve PESTE analizi gibi tüm
çalışmalar, derlenen görüşler doğrultusunda son haline getirilmiştir.

1.3. ZAMAN ÇİZELGESİ
Stratejik Planın oluşturulması süreci ön
hazırlıkları itibariyle Mayıs 2008’de başlamış ve 2009 Ocak ay içinde tamamlanmıştır. Planlama sürecinin detaylı faaliyet

adımları aşağıdaki Gantt şemasında sunulmaktadır.

Faaliyet Adımı
1 Projenin Tanımlanması
2 MTA Mevcut Durum Analizi Çalışmaları
3 Stratejik Yönetim Eğitimi
4

Misyon, Vizyon, Değerler ve Stratejik Amaçların
Oluşturulması

5 Dış Paydaş Toplantısı
6 Kurumsal Hedeflerin Belirlenmesi
7

Birimlerle Paylaşım ve Birim Görüşlerinin Alınması
ve Kurumsal Hedeflerin Konsolidasyonu

8 Taslak stratejik planın hazırlanması
9 Stratejik Planın Yazılması ve Onay
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2008
May Haz Tem Ağu Eyl Ekm Kas Ara

BÖLÜM 2:

2.1. TARİHÇE
Madenciliğin tarihi, insanoğlunun tarihi
ile başlar. Tarihin her devrinde madenler,
askeri ve sivil alanda değişik aletlerin
yapımında kullanılması sebebiyle büyük
önem arz etmiştir. Elde edilen buluntulardan, Anadolu topraklarının “madenciliğin
ortaya çıktığı ilk yer olduğu” bilim dünyası
tarafından kabul edilmektedir. Madenciliğin en eski izlerinin Anadolu'da bulunmasının tesadüf olmadığı, bu topraklarda
insanlık tarihinin kültürel ve teknolojik
gelişiminde çok önemli rol oynayan bakır,
demir, antimon, kurşun, gümüş, altın,
çinko gibi metallerin bol olmasından açıkça
anlaşabilir.
Madenlerin tarih boyunca bütün toplumlar için taşıdığı önem Osmanlı Devleti
için de geçerli olup, bakır, kurşun, güherçile
gibi madenlerin askeri malzeme yapımına

yönelik olarak kullanıldığı bilinmektedir.
Bu sebeple, kuruluş döneminden itibaren
Osmanlı yönetimi, yeni maden ocaklarının
bulunması ve işletilmesine önem vermiştir.
Devletin sınırlarının genişlemesi ile birlikte
birçok maden ocağı ülke topraklarına katılmış ve zamanla başlı başına bir sektör
haline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan XIX. yüzyılda Batılı müteşebbislere madencilik alanında imtiyazların
verilmeye başlandığı döneme kadar,
madenler üzerinde devletin mülkiyet
hakkına sahip olduğu görülmektedir. 1815
yılında Bandırma yakınlarında bor, 1829
yılında Zonguldak'ta taş kömürü, 1848 yılında Bursa Harmancık'ta krom yatakları
bulunmuştur. 1861 tarihinde ilk Maden
Nizamnamesi çıkarılmıştır.

Türkiye Cumhuriyetinin kurulması ile birlikte sanayileşme hamlesi başlatılmıştır.
Madenciliğin büyük yatırımlara ihtiyaç duyması sebebiyle, 1933 yılında Ekonomi
Bakanlığı’na bağlı olarak “Petrol Arama ve İşletme İdaresi ile Altın Arama ve İşletme
İdaresi” oluşturulmuştur.
Daha sonra; madenlerimizin daha rasyonel bir
şekilde aranması, rezerv ve tenörlerinin tespit edilip
ekonomiye kazandırılması amacıyla 14 Haziran 1935
tarihinde 2804 sayılı yasa ile Maden Tetkik ve Arama
Enstitüsü (MTA) kurulmuştur.
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İlk olarak, Ankara Adliye Sarayı karşısında bir apartman katında, her biri birkaç
personelden oluşan Muhasebe, Laboratuvar, Kömür, Petrol ve Diğer Metaller olmak
üzere beş üniteli küçük bir kuruluş olarak göreve başlamış, bir süre sonra da Akköprü
tesislerine taşınmıştır.
1939 yılına kadar Metal, Kömür ve Petrol
grupları olarak çalışmalarını sürdürmüştür.
Daha sonra bu grupların harita, çizim, fotoğraf ve atölye işlerini yapmak üzere, Yardımcı
Teknik İşler Kısmı (YTİK) kurulmuştur. Bir
süre sonra, bu kısımda bazı jeolog ve
prospektörlerin görevlendirilmesiyle, Saha
Araştırma ve Mesaha (SAM) grubu haline
getirilmiştir. Metal ve Kömür Grupları da Maden Arama Grubu (MAG) altında toplanarak arama ve etüt işlerini yapmışlardır.
1940 yılında Enstitü yeni bir gelişme ile Jeoloji Etütler ve Prospeksiyon (JEP) ile Tahlil
ve Tecrübe Laboratuvarları (TTL) ihtisas şubelerini de bünyesine alarak genişlemiştir.
SAM Grubunda jeoloji ve prospeksiyon yerine sondajlı çalışmalar önem kazanmış,
yarma çalışmaları da bu gruba verilerek Teknik Ameliyat Grubu kurulmuştur.
Daha sonra 1951’de Maden Etüt Şubesi, 1954’te de Jeoloji Şubesi kurulmuştur. MTA
Enstitüsü’nün hızlı gelişimi karşısında Akköprü Tesisleri de ihtiyacı karşılayamamış,
1967 yılında bugünkü Balgat Kampüsü'ne taşınmıştır.
Maden Etüt Şubesinde bulunan servisler ise ayrı şubeler haline getirilmiştir (Jeofizik
Şubesi, Radyoaktif Mineraller ve Kömür Şubesi, Endüstriyel Hammaddeler Şubesi).
Aynı zamanda Jeoloji Şubesi bünyesinden Petrol ve Jeotermal Enerji Şubesi, Tahlil ve
Tecrübe Laboratuvarları şubesinden ise Teknoloji Şubesi ayrılmıştır. 1969 yılında
Plan ve Proje Şubesi, 1972 yılında Makina ve İkmal Şubesi kurulmuştur.
Şubeler, 31 Mayıs 1976 tarih 7/11801 sayılı kararname ile Daire Başkanlıkları haline
getirilmiştir. Aynı kararname ile Fizibilite Etütleri ünitesi Plan ve Koordinasyon
Dairesi’nden ayrılarak Daire Başkanlığı haline getirilmiştir.
Ayrıca arazi çalışmalarının daha verimli
olmasını sağlamak amacıyla bugün sayıları 12'ye
ulaşan Bölge Müdürlükleri kurulmuştur.
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.
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Ülkemizde petrol, kömür, demir, bakır gibi yer altı zenginliklerimizi ilk bulan ve
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü
Kurumu gibi kurumların oluşumuna sebep olan kurum MTA’dır.
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.
Bunların yanı sıra jeotermal enerji alanında
ülkemizin potansiyelinin %12’si (3445 MWt)
kullanıma hazır hale getirilmiştir.
Dünya çapında rekabet gücüne erişmiş olan demir çelik, alüminyum, ferrokrom,
cam, seramik, kağıt, çimento vb. gibi sanayimizin temel girdileri olan
hammaddelerin tamamına yakınının aranmasında, bulunmasında, Türkiye
ekonomisine ve yerbilimlerine kazandırılmasında MTA'nın büyük katkıları olmuştur.
Maden aramacılığının yanı sıra, doğal kaynakların bulunmasına ve yer yüzeyinin
kullanılmasına dönük karada ve denizde jeolojik araştırmalar yapılmış, değişik amaç
ve türde 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.
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
laboratuar imkânlarına sahip
olarak ülkemize hizmet vermeye
devam etmektedir.

MTA | Stratejik Plan | 2010-2014

7

2.2. TEŞKİLAT YAPISI VE GÖREVLERİ
2.2.1. Kanunlarla Belirlenmiş Yetkiler ve Görevler
MTA Genel Müdürlüğü; kuruluş kanununun 1., 2., ve 3. maddesine göre, yerbilimleri ile ilgili temel ve uygulamalı arama
ve araştırma faaliyetleri yapmak ve bu
alanda teknolojik ve bilimsel çalışmalar
gerçekleştirmek üzere, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali açıdan özerk, bu
kanunda hükmü bulunmayan durumlarda
özel hukuk hükümlerine tabi, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı, merkezi
Ankara’da olan bir kamu kurumudur.
Genel Müdürlüğümüz, “Maden Tetkik
ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğü”
adı altında 22 Haziran 1935 tarihli ve 3035
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2804 sayılı kanun ile kurul-

muştur. “Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü
Genel Direktörlüğü” adı, 19 Şubat 1985
tarihli ve 3154 sayılı kanunla değiştirilerek
kabul edilmiş olan 31 Aralık 1983 tarihli ve
186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
geçici 5. maddesi ile “Maden Tetkik ve
Arama
Genel
Müdürlüğü”
olarak
değiştirilmiştir.
MTA’nın temel görevi, yerbilimleri ile
ilgili bilimsel ve teknolojik yöntemleri
kullanarak maden arama ve jeolojik
araştırma yapmak, bilimsel çalışmalar
yürütmek ve bu görevlerle ilgili faaliyetlerde bulunmaktır. Bu çerçevede aşağıdaki
temel konularda çalışmalar yapılmaktadır:

Yer kabuğunun jeolojik yapısını ve özelliklerini araştırmak, Türkiye’nin jeolojik
bilgilerini üretmek, genel jeolojik haritalar oluşturmak, veri bankası oluşturmak,
Ülkemizin ekonomik, bilimsel ve teknik kalkınması için maden aramak, araştırmak,
bulmak, bulunmasına ait alt yapı bilgilerini üretmek, geliştirmek amacıyla inceleme
ve çalışmaları yapmak, yaptırmak,
Ülkemizin kıta sahanlığına ait bilgiler üretmek, arşivlemek, değerlendirmek ve
kullanıcıların erişimine sunmak,
Yerbilimleri ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile analiz, deney, ürün ve süreç
geliştirme çalışmaları yapmak,
Doğal afetlerle ilgili araştırmalar yapmak ve alt yapı bilgisi oluşturmak,
Çevre jeolojisi, jeoteknik, arazi kullanım potansiyeli ve ÇED konularında görüş
oluşturmak, incelemeler yapmak, plan ve harita hazırlamak, alt yapı bilgileri
üretmek,
Görev alanı ile ilgili olarak personel yetiştirmek, yetiştirilmesine yardım etmek, bu
amaçla çalışan kuruluşlar ile iş birliği yapmak,
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Uzman kuruluşlar ile uluslararası düzeyde faaliyet yürütmek, yerli ve yabancı gerçek
ve tüzel kişilerle bilimsel ve teknik iş birliği yapmak, kongre, sempozyum gibi bilimsel
etkinlikleri düzenlemek ve desteklemek,
Görev alanı ile ilgili yayın faaliyetlerinde bulunmak, fizibilite raporları hazırlamak,
dokümantasyon, enformasyon ve bilgi bankası oluşturmak, müze ve arşiv gibi destek
birimleri kurmak.

2.2.2. Teşkilat Yapısı
MTA Genel Müdürlüğü; merkezde Danışma ve Denetim Birimleri, Ana Hizmet
Birimleri ve Yardımcı Hizmet Birimleri ile
yurt geneline yayılmış 12 Bölge Müdürlüğünden oluşmaktadır. Ayrıca; 17.05.1973
tarihli ve 7/6387 sayılı Bakanlar Kururlu
kararı ile yürürlüğe giren “MTA Genel Müdürlüğünün Yönetim ve Denetim Şekiller
ile Örgütlenmesi Hakkında Yönetmeliği”nin (25.12.1984 tarihli ve 8904 sayılı

karar ile değişik) 15. maddesi gereği;
Genel Müdür Başkanlığı’nda, Genel Müdür
Yardımcıları ile Araştırma, Planlama ve
Koordinasyon Dairesi Başkanı (APK), Makine İkmal Dairesi Başkanı ve Muhasebe
Dairesi Başkanı’ndan meydana gelen “Müdürler Encümeni” bulunmaktadır. 5436
sayılı kanun ile APK Daire Başkanlığının
yerine kurulan Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanı bu görevi ifa etmektedir.

Genel Müdürlük merkez birimleri;
Danışma ve Denetim Birimleri

Ana Hizmet Birimleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı,
İç Denetim Birim Başkanlığı

Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı,

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı,

Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi

Hukuk Müşavirliği

Başkanlığı,
Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı,

Yardımcı Hizmet Birimleri
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı,
Makine İkmal Dairesi Başkanlığı,
Bilimsel ve Dokümantasyon Dairesi
Başkanlığı,
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,
Muhasebe Dairesi Başkanlığı,
Müdürler Encümeni Şube Müdürlüğü,
Genel Müdürlük Şube Müdürlüğü,

Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı,
Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi
Başkanlığı,
Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı,
Sondaj Dairesi Başkanlığı,
Deniz Araştırmaları Koordinatörlüğü,
Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği
Koordinatörlüğü;
Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü

Sivil Savunma Uzmanlığı
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Bölge Teşkilatı
Orta Anadolu I. Bölge Müdürlüğü

Ege Bölge Müdürlüğü (İzmir),

(Sivas),

Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü (Adana),

Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü

Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü

(Konya),

(Diyarbakır),

Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü

Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü (Van),

(Kızılcahamam),

Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Orta Anadolu IV. Bölge Müdürlüğü

(Trabzon),

(Malatya),

Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Kuzeybatı Anadolu Bölge Müdürlüğü

(Zonguldak),

(Balıkesir),

Marmara Bölge Müdürlüğü (Kocaeli)

Bölge Müdürlükleri, bir Genel Müdür
Yardımcısı’na bağlı olarak faaliyet
göstermektedir. Bölge Müdürlükleri’nin
yönetimi; 1 Bölge Müdürü, 2 Bölge Müdür
Yardımcısı, Araştırma Planlama Koordinasyon, Etüt, Sondaj ve Makine İkmal olmak üzere 4 Başmühendislik ile Personel,
İdari İşler, Muhasebe ve Satın Alma Servis
Şefliklerinden oluşmaktadır.
Genel Müdürlük 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 Geliştirme Dairesi Başkanlığı
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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.

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI
GENEL MÜDÜRLÜK
ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

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

MÜDÜRLER ENCÜMENİ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

DANIŞMA VE DENETİM
BİRİMLERİ

GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLİMSEL DOKÜMANTASYON VE
TANITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MAKİNE İKMAL
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

TEFTİŞ KURULU
BAŞKANLIĞI

PERSONEL VE EĞİTİM
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İÇ DENETİM
BİRİM BAŞKANLIĞI

İDARİ VE MALİ İŞLER
DAİRESİ BAŞKANLIĞI

HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ
MÜŞAVİRLİ
STRATEJİ GELİŞTİRME
DAİRE BAŞKANLIĞI

MUHASEBE
DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SİVİL SAVUNMA
UZMANLIĞI

YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ

ANA HİZMET BİRİMLERİ

GENEL MÜDÜR

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
ORTA ANADOLU
I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
SİVAS

ORTA ANADOLU
II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KONYA

ORTA ANADOLU
III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KIZILCAHAMAM

ORTA ANADOLU
IV. BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
MALATYA

KUZEYBATI ANADOLU
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BALIKESİR

EGE
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İZMİR

DOĞU AKDENİZ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ADANA

GÜNEYDOĞU ANADOLU
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DİYARBAKIR

DOĞUANADOLU
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
VAN

DOĞU KARADENİZ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TRABZON

BATI KARADENİZ
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ZONGULDAK

MARMARA
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KOCAELİ
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2.3. KURUM İÇİ ANALİZİ
MTA kanunlarla verilen görev ve yetkiler kapsamında birimler bazında incelenmiştir. Kurumun organizasyon yapısı,
insan kaynakları, kurumsal kültürü, bilgi
ve teknolojik düzeyinin mevcut durumu

tespit edilerek; finansal kaynaklar ile son 5
yıllık dönem de dâhil olmak üzere, yürütülmekte olan proje envanterleri değerlendirilmek suretiyle, kurum içi analiz
gerçekleştirilmiştir.

2.3.1. İnsan Kaynakları
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nde insan kaynaklarına ilişkin politikalar; Personel ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı tarafından önerilerek, Genel
Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve ilgili
Daire Başkanları’ndan oluşan Müdürler
Encümeni onayı ile kesinleşmektedir.

yonunu olumsuz yönde etkilediği ifade
edilmektedir.

Personel alımı, memur kadroları için,
kurumun ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda Öğrenci 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 görevlendirilmektedir. Özelleştirilen kurumlardan gelen personel ise
ihtiyaç duyulan birimlerde görevlendirilmiştir. Özelleştirilen kurumlardan gelen
personelin hizmetlerinden yararlanma
imkânının kısıtlı olması ve ücretlerindeki
farklılığın kurumdaki personelin motivas-

Çalışanların işe ve kuruma adaptasyonu
hizmet içi eğitim programları ile sağlanmakta, gerektiğinde uzmanlık alanlarına
bağlı olarak üniversitelerden de destek
alınmaktadır.

12

MTA | Stratejik Plan | 2010-2014

İnsan kaynaklarına ilişkin politika, strateji ve planların oluşturulması sürecinde
ilgili birim yöneticilerinin talep ve görüşleri
değerlendirilmektedir.

MTA Genel Müdürlüğü’nde çalışanların
kişisel ve mesleki gelişimlerini sağlamak
amacıyla gerekli imkân ve kolaylıklar
sağlanmaktadır. Çalışanların yüksek lisans
ve doktora çalışmaları desteklenmekte, bu
konuda personele gerekli kolaylıklar
sağlanmaktadır. Çalışanların meslekleri ile
ilgili son gelişmeleri takip etmek amacıyla
kongre, sempozyum vb. toplantılara katılmaları teşvik edilmektedir. Çalışanlara
kurumun hizmet alanına giren ve kuruma
katkı sağlayacağı düşünülen fikirlerini
proje önerisi olarak sunma imkânı tanınmaktadır. Mevcut durumun daha iyiye
götürülmesi için de çalışmalar planlanmaktadır.

MTA Genel Müdürlüğü çalışmalarının
büyük bir bölümünün proje bazlı olması ve
sahada gerçekleştirilmesi kurum içi
iletişime olumlu olarak yansımaktadır.
Projelerin gerektiği gibi yürütülebilmesi
için birimler arası koordinasyon ve bilgi
alışverişi belirli periyotlarla sağlanmaktadır. Çalışanlar ve yöneticiler arasındaki
iletişimde zaman zaman hiyerarşik yapılanmanın getirdiği zorluklar yaşansa da
kurumun çalışma sistematiği ve kültürü
sağlıklı bir diyalog imkânı yaratmaktadır.
Saha çalışmaları, çalışanların inisiyatif
kullanmaları için fırsat yaratmaktadır.
Arazi çalışmalarına katılan personel proje
başkanı, kamp şefi gibi unvanlarla yetkilendirilmektedir.

gerekmektedir. Mevcut durumda, sözlü ya
da yazılı teşekkür ile çalışanlar teşvik
edilmeye çalışılmaktadır. MTA Genel Müdürlüğü tarafından çalışanlara sağlanan
sosyal ve kültürel imkânlar arasında kreş,
eğitim ve dinlenme tesisi, lokal, misafirhane ve spor tesisleri bulunmaktadır.
İnsan kaynakları yönetimi ile ilgili mevzuatın güncellenmemiş olması ise idari ve
hukuki sıkıntılara neden olabilmektedir.
Bu sıkıntıların aşılabilmesi için MTA Genel
Müdürlüğü’nün ve personelinin statüsünü
belirleyecek bir teşkilat kanununun çıkartılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Kurumda ödül talimatnamesi bulunmakla birlikte, buna işlerlik kazandırılması
MTA Genel Müdürlüğü Personel Sayısı (31.05.2009 itibariyle)
Memur

Kadrolu İşçi

Sözleşmeli
Personel

Toplam

2.142

846

6

2.994

Sözleşmeli
Personel
0%
Bölge
Müdürlükleri
34%

Kadrolu İşçi
29%

Merkez
Birimleri
66%

Memur
71%

MTA Genel Müdürlüğü Personel Dağılımı

Merkez Birimleri ve Bölge Müdürlükleri Personel
Dağılımı
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Personelin Cinsiyet Dağılımı
%78,0

Bayan

Toplam

80%

536
122

2.142
846

60%

4

2

6

2.334

660

2.994

Bay

1.606
Kadrolu İşçi
724
Memur

Sözleşmeli
Personel
Genel

%53,6

40%

Bay

Bayan

22,0%

%24,2

17,9%

4,1%

20%
0%
Memur

Kadrolu İşçi

Genel

Personelin Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
Öğrenim
Durumu
İlkokul
Ortaokul
Lise
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Genel Toplam

Kadrolu İşçi

12
57
365
280
1.001
334
93
2.142

304
109
395

1

38

5

846

6

İlkokul
35%

Sözleşmeli
Personel

Memur

Ortaokul

Toplam

316
166
761
280
1.044
334
93
2.994

Lise

Önlisans
34,9%

33,4%

30%

25,4%

25%
20%
12,2%

15%

9,4%

11,16%

13,2%

10%
5%

1,9%
0,4%

10,6%

10,2%

3,1%

3,6%

9,4%

5,5%
3,1%

1,3%

0%
Memur

14

Kadrolu İşçi
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11,16%

Toplam

2.3.2. Eğitim
MTA Genel Müdürlüğü’nün gelecekteki
ihtiyaçlarının karşılanması ve mevcut hizmetlerinin daha etkin ve verimli olarak
yürütülmesi amacıyla “MTA Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği”
kapsamında yıllık eğitim programı hazırlanmakta ve uygulanmaktadır.

almak üzere Eğitim Kurulu’nda görüşülür.
Eğitim Kurulu’nda kabul edilen Eğitim
Plan ve Programları her mali yılbaşından
önce Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına gönderilir. Bu program ile yeni
teknolojilere ve gelişmelere uyumun sağlanması, iş kazalarının önlenmesi ve iş
güvenliğinin sağlanması, personele gerekli
bilgileri kazandırıp motivasyonunun yükseltilmesi vb. hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır.

Kuruluşun amaçlarına ulaşmasında en
etkili araçlardan biri olan hizmet içi eğitim
planı hazırlığında birimler tarafından tespit edilen yurt içi ve yurt dışı eğitim ihtiyaçları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nda toplanır, gerekli düzenlemeler
yapıldıktan sonra bu teklifler son şeklini

Program, Personel ve Eğitim Dairesi
Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde uygulanmak üzere tüm birimlere dağıtılır.

Eğitim Faaliyetleri
Kurum İçi
Eğitim
Faaliyetleri
Eğitim
Eğitim Verilen
Sayısı Personel
Sayısı

Kurumlar Arası Eğitim
Faaliyetleri

Yurt Dışı Eğitim
Faaliyetleri

Toplam

Eğitim
Sayısı

Eğitim
Verilen
Personel
Sayısı

Eğitim
Sayısı

Eğitim
Verilen
Personel
Sayısı

Eğitim
Sayısı

Eğitim
Verilen
Personel
Sayısı

2006

25

1.145

62

319

22

30

109

1.494

2007

27

997

66

323

22

27

115

1.347

2008

28

936

48

513

26

43

102

1.492

Toplam

80

3.078

176

1.155

70

100

326

4.333
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2.3.3. Projeler
Birimlerin yürütmekte olduğu toplam
133 (2008 yılında) proje mevcuttur. Bu
projelerin %49,6’sı uygulama projesi (64
adet), %25,6’sı bilimsel araştırma projesi
(34 adet) ve %24,8’i kurumsal gelişim
projesi olarak sınıflandırılmıştır.

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.

MTA Genel Müdürlüğü’nde projeler,
araştırmanın içeriğine, araştırma yapılacak alanın özelliklerine göre yıllık olarak
planlanmaktadır. Projeler Daire Başkanlıkları tarafından daha önce yapılan çalışmalar ışığında ve kurumun hedefleri doğrultusunda önerilmektedir.

Türlerine ve birimlere göre sınıflandırılmış proje bilgileri aşağıdaki verilmektedir.

Bilimsel
24,8%

Uygulama
%49,6

Kurumsal
25,6%

Türlerine Göre Proje Dağılımı
30
Uygulama

Bilimsel

Kurumsal

25
20

11
21

15

19

6
10

10

8
6

5
0

2

6
1

4

3

1

3
1

2

4

1
2

Birimlere Göre Proje Dağılımı
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2.4. PESTE ANALİZİ
PESTE Analizi; dünyadaki eğilimleri,
gelişmeleri ve değişimleri belirlemeye
yönelik bir çalışmadır.
PESTE Analizi politik, ekonomik, sosyal, teknolojik ve ekolojik faktörlerin incelenerek, önemli ve hemen harekete
geçilmesi gerekenleri tespit etmek ve bu

faktörlerin olumlu veya olumsuz etkilerini
ortaya çıkarmak için yapılan bir analizdir.
GZFT Analizi’ne benzer bir süreç ile
MTA’nın PESTE listesi belirlenmiştir. Bu
çalışmada belirlenen eğilimlerin kuruma
nasıl etki edebileceği tablolardaki etki
sütununda tartışılarak değerlendirilmiştir.

POLİTİK / HUKUKİ

Etki

Madencilik konusunda sektördeki paydaşların MTA ile eş güdümlü çalışması

+

Gelişmiş ülkelerdeki çevrecilik baskılarından dolayı maden çalışmalarının
gelişmekte olan ülkelere kayması

+/-

Stratejik açıdan önemi olan doğal kaynaklara sahip olma konusunda savaşlar
olabilir

-

Deniz aşırı maden arama ve işletme faaliyetlerinin artması

+

Ülkemizin, kendi ihtiyacı olan ve komşu ülkelerde bulunan, madenlerin
çıkarılması konusunda iş birliği ve yatırımları geliştirmesi

+

MTA’nın dış politikada özellikle Türkî Cumhuriyetler ve Ortadoğu ülkeleri ile
ilişkilerimizin gelişmesinde önemli rol oynaması

+

MTA’nın dış ülkelerde yapacağı maden arama projeleri ve bunu takip edecek
işletme anlaşmaları ile Türkiye’nin maden rezervleri açısından arz güvenliğinin
sağlanmasının önem kazanması

+

Uluslararası anlaşmalar ve baskılar sonucunda MTA’nın madencilikteki
koordinasyon, düzenleme etkinliğinin ortadan kalkması

-

Hammadde ihracatı yerine nihai (uç) ürünlerin ihracatına yönelinmesinin
madenciliği olumlu yönde etkilemesi

+

Dışa bağımlılığın (doğalgaz, petrol, nükleer enerji ) artması

-

Dünyada küreselleşme eğiliminin devam etmesi, tüm ülkelerde mevzuat
düzenlemeleri de dahil aynılaşmaya ve bölgesel ekonomik entegrasyona doğru
gidiş görülmesi

+/-

Dünyada nükleer enerjiye geçiş yönünde bir eğilim olabilir ve bu anlamda
nükleer enerji kullanan ülkeler politik önceliğe sahip olabilirler

-

Su kaynakları yönetimi ve gıda yönetimi konularının neden olacağı savaş
ve/veya terör baskısının politik ve hukuksal yapıyı etkilemesi

-
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EKONOMİK

Etki

Petrol dışı hammadde kaynaklarının ülkelerin ekonomisinin ve dış gücünün
belirleyicisi olması

+

Dünyada hammadde fiyatlarının artış eğiliminin devam etmesi, dolayısıyla yeni
kaynakların ekonomiye kazandırılması ve ülkeler arasında iş birliği konularının
geliştirilmesi

+/-

AB entegrasyonu ile sağlanacak ekonomik gelişmenin madenciliğe yansıması

+/-

Türkiye’nin gelişmişlik düzeyinin yükselmesiyle hammadde ihtiyacının artması

+

Bölgesel siyasi istikrarsızlığın neden olacağı ekonomik sorunların madenciliğe
olumsuz yansıması

-

Türkiye’de özel madencilik şirketlerinin artması ve büyümesi

+

ABD merkezli ekonomik krizin dünya ekonomisinin büyüme hızını yavaşlatması,
ulusal ekonomilerin olumsuz koşullar ile karşı karşıya kalması

-

Petrol fiyatlarında yaşanan artışların ulusal ekonomileri darboğazlara sürüklemesi

-

Dünyadaki ekonomik gelişmeler sonunda ve Çin ile Hindistan’ın aşırı tüketimi
nedeniyle enerji ve maden fiyatlarının artması

+

Çok uluslu madencilik şirketlerinde kapanma veya birleşme eğilimlerinin artması
Dünyadaki gıda krizinin ve biyoenerji
hammaddelerine olan talebi artırması

alanındaki

gelişmelerin

gübre

+/+

Yatırım aracı olarak altın, gümüş ve platin fiyatlarının katlanarak artması,
yatırımcıların ülke para birimlerindeki değer oynamalarından kurtulmak için değerli
metallere yönelmesi

+

Dünyadaki bölgesel gelişmeler ve çevresel endişeler nedeniyle kısıtlanmanın devam
etmesi sonucu, metalik ve endüstriyel hammadde gereksiniminin artması, metalik
madenlerin stratejik önem taşır hale gelmesi ve bu madenlerin fiyatlarının
yükselmesi

+

Enerji verimliliği konusunun giderek önem kazanması, bu konuda ülkemizde
yapılacak çalışmaların ekonomiye katkı sağlaması

+

Jeotermal kaynakların uygun alanlarda kullanımının sağlanması, MTA’ya yeni
görevlerin yüklenmesi

+

18
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SOSYAL / KÜLTÜREL

Etki

Kişi başı maden tüketimindeki artışa paralel olarak yaşam kalitesinin artması

+

Enerji kaynaklarının azalması ve paylaşılamamasının savaşlara neden olması

-

Madenlerin işletilmesinin sosyal yaşamı ve çevreyi değiştirerek insan sağlığı
üzerindeki olumsuz etkileri arttırması

-

Arazi kullanımında çatışmalar yaşanması (tarım, turizm, madencilik, orman)

-

Madencilik yatırımlarının yapılmasında sosyal mutabakat (diğer kurumlar ile sivil
toplum kuruluşları) oluşturulması

+/-

Dış dünyadaki gelişmelerin izlenmesi sonucu yapılan maden üretim Stratejik
Planı’nın ülkemizin yaşanabilirliğini artırması

+

Geri dönüşüm ekonomisinin maden üretim planlamasında önem kazanması

+

Enerji üretebilmenin stratejik öneminin artması

+

Toplumun geleceğini, yaşamsal kaynakların (su vb.) niceliği ve niteliğinin belirlemesi

+/-

Çevre etkilerinin kamuoyuna yeterli anlatılmaması sonucu; halkın madencilik
sektörüne olumsuz bakış açısının artması

-
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TEKNOLOJİK

Etki

Yer kabuğunun daha derinlerindeki madenlerin keşfedilmesinin mümkün olması

+

Teknolojik gelişmelerin diğer bütün sektörlerde olduğu gibi madencilik
endüstrisinde de birçok yeni imkânın ortaya çıkmasını sağlaması

+

Teknolojik gelişmelerle yaşam niteliğinin yükselmesi sonucu madenlere olan
ihtiyacın artması

+

Güneş enerjisini kullanabilecek teknolojilerin önem kazanması

-

Çevre dostu teknolojilerin enerjiyi verimli kullanmasıyla, teknoloji ve daha iyi
malzeme kullanımının yaygınlaşması

+

Teknolojik gelişmelere paralel olarak önceden değerlendirilemeyen maden ve
enerji kaynaklarını değerlendirme imkânının oluşması

+

Enerji hammaddelerinin fiyat ve maliyetlerinin artmasına bağlı olarak alternatif
enerji kaynaklarında bilimsel ve teknolojik araştırmaların önem kazanmasıyla
yatırımların artması ve bunun sonucunda hidrokarbon bazlı yakıtlardan
uzaklaşılması

+/-

Hidrojen taşıyıcı olarak enerji alma ve kullanma konusunda bor üzerinde süren
çalışmaların sonuçlarının günlük yaşama girmesi

+

Gelişen iletişim teknolojileri ile veri paylaşımının kolay ve hızlı hale gelmesi

+

20
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EKOLOJİK

Etki

Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarının gelişimi ve kullanımı için gerekli tedbir
ve teşviklerin önem kazanması, bu gelişmelerin MTA’nın önemini arttırması

+

Doğal kaynak varlıklarının tespitinin daha fazla önem kazanması

+

Doğal malzeme yerine plastik kullanımının artışından kaynaklanacak sorunların
yaşanması

-

Küresel ısınma tartışmaları sonucu ortaya çıkan baskının, enerji kaynaklarının
kullanımını etkileyerek gelişmekte olan ülkelere yaptırımların uygulanması

-

Çevresel faktörler ile birlikte jeotermal kaynakların, kaynak sularının ve yer altı
sularının tükenmesi

+/-

Tıbbi jeoloji, şehir jeokimyası gibi yeni açılımlara ilişkin yapılan ve yapılacak
çalışmaların teşvik edilmesi

+

Doğal ekolojik alanlarla, madencilik faaliyetleri sonucu yer altında ve yer üstünde
oluşan yerlerin (depolama alanı gibi) ekonomiye kazandırılması

+

Su kaynaklarının plansız ve denetimsiz kullanımı sonucu kaynakların azalması
Dünyada ekolojik dengeyi etkilemeyecek teknolojilerin takip
yaygınlaştırılması ve bu alandaki eğitim çalışmalarının öneminin artması

edilmesi,

+/+

Ekoloji alanındaki kurum ve kuruluşlar ile çevreci sivil toplum kuruluşları arasındaki
yakın ilişki, iletişim ve iş birliğinin (sektörel birlik, ortak çalışma, strateji belirleme)
artması

+/-

Kısıtlı yaşamsal kaynakların, israfa yol açmadan ekolojik dengeyle uyumlu olarak
kullanılmasına ve doğaya zarar vermeden geri dönüşümlerinin sağlanmasına
çalışılması

+

Ekonomik kaygılar nedeniyle bozulan topografyanın rehabilitasyon teknikleri ile
yeniden yaşanabilir ve kullanılabilir hale getirilmesinin önem kazanması

+

Çevre duyarlılığının artması ve mevcut çevre mevzuatı sebebiyle, çevreyle uyumlu
madencilik yapılması

+
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2.5. GÜÇLÜ VE ZAYIF ALANLAR İLE FIRSAT VE TEHDİTLER (GZFT)
ANALİZİ

Dış Paydaş Toplantısı, Stratejik Yönetim eğitim çıktıları ve birim görüşleri
doğrultusunda Proje Ekibi’nin düzenle-

22
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meleri neticesinde belirlenen MTA’nın
GZFT listesi aşağıdaki belirlenmiştir.

2. MTA’nın madencilik sektöründe
öncülük eden ve ekonomiye etki eden
bir konumda olması,
3. Zengin bir kütüphanesinin, teknik
bilgi birikiminin ve bilgi bankasının
bulunması,
4. MTA’nın marka değeri taşıması ve
başarılı geçmişinden dolayı güçlü bir
imajının olması,
5. Kurumda ekip çalışmasının ve proje
bazlı çalışma yönteminin hakim
olması,

6. Yerleşmiş köklü bir kurum
kültürünün olması ve kurum bilincinin
oturmuş olması,
7. Uzman ve nitelikli çalışanlara sahip
olması,
8. Ulusal ve uluslararası çalışmalara,
iletişim ve iş birliğine açık bir kurum
olması,
9. MTA’da güçlü bir teknolojik alt
yapının varlığı,
10. MTA’nın Türkiye genelinde iyi
teşkilatlanarak lojistik anlamda geniş
bir bölge ağına sahip olması,
11. Kurumun yerbilimler konusunda
en gelişmiş laboratuarlara sahip ve
analiz sonuçları ile raporlarının
güvenilir olması,
12. Doğa bilinci yönüyle MTA’nın
Türkiye’nin ilk ve en büyük Tabiat
Tarihi Müzesini kurmuş ve geliştiriyor
olması,

1. Çalışanların özlük haklarının
yeterli ve diğer kurumlarla
kıyaslanabilir olmaması,

Zayıf Alanlar

Güçlü Alanlar

1. Türkiye’de yerbilimleri konusunda
farklı ölçekte harita üreten, dağıtımını
yapan, arşivleyen tek kurum olması,

2. Meslek ve hizmet içi, yabancı dil
ile yurt dışı eğitimlerin ve teknik
gezi imkanlarının yetersizliği,
3. Kurumda deneyim transferinin
temeli olan tecrübe aktarımının
yetersizliği,
4. Günümüz şartlarına uygun
olacak biçimde yasal
düzenlemelerin
gerçekleştirilememesi ve kurumun
yenilenememesi,
5. AR-GE çalışmalarının yeteri
düzeyde yapılamaması,
6. Misyonun getirdiği ana işler
yerine diğer yan alanlarda
istihdam fazlalığı,
7. Projelerdeki ekipler arasında
zaman zaman yaşanan
koordinasyon eksiklikleri,

8. Sektörde dünyadaki gelişme ve
yenilikleri takipte eksiklik,
9. Performans değerlendirme
sistematiği konuşundaki
yetersizlik,
10. Kalite yönetim sisteminin ve
akredite laboratuarlarının
eksikliği,
11.Kurum tanıtımının yetersizliği.

13. MTA bünyesinde Karot Bilgi
Bankasının yer alması,
14. Ülkemizde üstlendiği görevi
yapabilicek tek kurum olması.
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2. Tüm dünyaya hammadde
gereksiniminin artması ve petrol,
doğalgaz ve maden fiyatlarının
yükselmesine bağlı olarak
madencilik sektörünün
canlanması,
3. Temiz, yenilenebilir, alternatif
enerji kaynaklarının giderek önem
kazanması,

1. Yer altı kaynaklarının, yer altıyer üstü sularının azalması ve iklim
değişiklikleri,

Tehditler

Fırsatlar

1. Ülkemizin maden kaynaklarının
çeşitliliği ve zenginliği,

2. Çeşitli nedenlerle bazı
bölgelerde arazi çalışmalarının
yapılamaması,
3. Maden arama çalışmalarının
doğaya ve çevreye zarar veren
faaliyetler olarak algılanması,
medyada bu yönde yapılan
yayınlar,

4. AB uyum çalışmaları
kapsamında madencilik
faaliyetlerindeki gelişmeler ve
standardizasyon,

4. Madencilik faaliyetlerinin
yüksek sermaye gerektirmesi ve
maden aramacılığına harcanan risk
sermayesinin çok az olması,

5. Kaynakların doğru kullanımı ile
ilgili oluşan toplumsal bilinç,

5. Ortak faaliyet alanındaki
kuruluşlar ile iletişim eksikliği,

6. Kurumun hizmetlerini daha hızlı
ve etkin sunmasını temin etmek
üzere hazırlanan kanun taslağının
olması,

6. Ekonomik istikrarda
oluşabilecek dalgalanmalar,

7. Uluslararası fonlara ulaşabilme
imkânlarının ve AR-GE için ayrılan
kaynakların artması,
8. Uzaktan algılama, tıbbi jeoloji,
jeoarkeoloji, arkeojeofizik vb. yeni
alanlardaki gelişmeler,
9. Alternatif turizm ihtiyacından
doğan jeoturizme talebin artması,
10. Ülkemizin enerji politikalarında
yerli kaynakların ön plana
alınması,
11. Doğal afetlerle ilgili teknik bilgi
ve araştırmaların önem kazanması.
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7. Kurumda çalışan deneyimli
personel sayısının azalması.

2.6. PAYDAŞ TESPİTİ VE ANALİZİ
MTA’nın dış paydaşlarının belirlenmesi
aşamasında, MTA’nın hizmet ve faaliyetlerinden yararlanan, onları yönlendiren,
etkileyen ve bu hizmetlerden etkilenen
kurum ve kuruluşların etki ve önem derecesinin saptanması amacıyla Dış Paydaş
Analiz Matrisleri hazırlanarak Bölge Müdürlükleri de dâhil olmak üzere tüm MTA
birimlerine dağıtılmıştır.
Birimlerce 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 56 farklı
kurum ve kuruluştan iştirak eden 70 katılımcı ile TÜSSİDE moderatörlüğünde MTA
Genel Müdürlüğü tesislerinde dış paydaş
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda
anket, yüz yüze görüşme ve grup çalışmaları yöntemleri ile paydaş görüşleri
alınmıştır. Toplantıda ayrıca paydaşlarla
birlikte PESTE ve GZFT analizleri de gerçekleştirilmiştir.
MTA’nın nihai paydaş listesi aşağıda
listelenmiştir.
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ÖZEL

SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI

KURULUŞLAR
•Aldridge Mineral
Madencilik
•Dama Mühendislik
A.Ş.
•Demir Export
•İzmir Jeotermal A.Ş
•Kale Maden A.Ş
•Lafarge Aslan
Çimento
•Ortadoğu Sondaj
Ltd. Şti
•OYAK Bolu
Çimento
•Tüprag A.Ş
•Yeni Anadolu
Mineral Madenciliği
•KARKİM

•Altın Madencileri
Derneği
•Türkiye Mermer
Doğaltaş ve Makine
Üreticileri Derneği
•Madencilik Konseyi
•Yurt Madenciliğini
Geliştirme Vakfı
•Kamu-İş (Kamu
İşletmeleri
İşverenleri Sendika)
•Jeoloji
Mühendisleri Odası
•Maden
Mühendisleri Odası
•Kimya
Mühendisleri Odası

AKADEMİK
KURUMLAR
•Hacettepe
Üniversitesi
•Orta Doğu Teknik
Üniversitesi
•TÜBİTAK

MAHALLİ
İDARELER
•İzmir İl Özel İdaresi
•Afyonkarahisar İl
Özel İdaresi

2.6.1. Dış Paydaş Anketleri
MTA Genel Müdürlüğü’nün hizmet ve
faaliyetlerinden yararlanan, onları yönlendiren, etkileyen ve bu hizmetlerden etkilenen kurum ve kuruluşların beklentilerini
öğrenmek amacıyla düzenlenen dış paydaş toplantısında yüz yüze görüşme ve
grup çalışmaları yöntemleri ile paydaşlarımızın görüşleri alınmıştır. MTA’nın sunduğu hizmet ve faaliyetler ile ilgili değerlendirmeler grafiksel olarak gösterilmektedir.
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Aşağıda sunulan ilk grafikte; MTA’nın
sunduğu hizmet/fonksiyonlarının önem
derecesine göre 3 seviyede (1., 2. ve 3.
Derece) derecelendirilmesi, ikinci grafikte
ise bu derecelendirme doğrultusunda,
hizmet/fonksiyon kalitesine yönelik değerlendirme sonuçları yer almaktadır.
Grafiklerdeki çubuk üzerindeki rakamlar,
o değerlendirmede yer alan katılımcı sayısını göstermektedir.

Paydaşları İlgilendiren En Önemli MTA Hizmetleri
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MTA’nın hizmetlerinin kalitesi ile ilgili
ortalama puanlar 1-5 skalasında aşağıda
yer almaktadır. Anket sonuçları doğrultusunda planda Tabiat Tarihi Müzesi,
Jeolojik Miras Çalışmaları, Teknolojik
Araştırmalar ve Eğitim ile ilgili konuların
geliştirilebilmesi ile ilgili stratejik amaç ve

hedefler ortaya konmuştur. Kurumda en
çok iyileştirilmesi gereken unsurlara baktığımızda ise “veri kalitesi ve güvenilirliği”, “yenilikçilik”, “mesleki bilgi, uzmanlık
ve deneyim” ifadelerine dikkat çekilmiş,
bu doğrultuda stratejik planda bu alanlarla
ilgili gelişim alanları belirlenmiştir.

MTA Hizmetlerinin Kalitesi (Hizmetlerin Ortalama Puanları)*

(*) Puanlar 1-5’dir

MTA Hizmet Birimlerinde İyileştirilmesi Gereken Unsurlar

Anketlerin geneline bakıldığında, paydaşlarımız temel ilke ve değerlerimiz bakımından Genel Müdürlüğümüzü genelde
iyi olarak değerlendirmişlerdir. Bu
çerçevede MTA, ortak çalışma ve iş
birlikleri oluşturma, yerbilimlerinin talep
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ve ihtiyaçlarının tespit edilip önlem alma
ve paydaş şikâyet ve önerilerini dikkate
alarak çözüm üretme bakımlarından etkin
ve çok etkin olarak değerlendirilmiştir.
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BÖLÜM 3:

Bir ülkenin ekonomik gücü ve insanlarının yaşam düzeyi, doğal kaynaklarının
varlığına, niteliğine ve bu kaynakların
gerektiği şekilde değerlendirilmesine bağlıdır.
Ülkemiz, jeolojik açıdan aktif ve karmaşık bir kuşak üzerinde yer almaktadır.
Bu karmaşıklık jeolojik oluşumların çeşitliliğini artırmakta, yer altı kaynaklarının
bulunmasını da güçleştirmektedir.
1935 yılında maden aramacılığı ve
yerbilimleri alanında bilimsel ve teknolojik
araştırmalar yapmak amacıyla kurulan
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
(MTA); alanında dünyaca tanınmış köklü
ve öncü bir kuruluştur.
Halkımızın güvenlik ve refah düzeyini
artırmak üzere, doğal kaynakların bulunmasına ve yer yüzeyinin kullanılmasına
yönelik karada ve denizde jeolojik araştırmalar yapmakta olan MTA, eş zamanlı
olarak yeni maden yatakları ve enerji
hammaddelerinin keşfedilmesine ve geliştirilmesine dair bilimsel araştırmalar gerçekleştirerek etkin kullanımını sağlamakta, yerbilimleri dünyasına yeni veriler
kazandırmakta, nitelikli araştırmacılar
yetiştirmektedir. Bununla beraber jeolojik
miras bilincini oluşturarak doğal anıt
olabilecek oluşumları gelecek kuşaklara

“Yerbilimleri ve
madencilik alanında
arama, araştırma,
analiz, alt yapı ve bilgi
hizmetlerini bilimsel ve
teknolojik yöntemler
kullanarak, etkin ve
verimli bir şekilde
çevresel faktörleri de göz
önüne alarak sanayinin
ve toplumun hizmetine
sunmak, ülke refahına

katkıda bulunmak.”

aktarmaktadır. Bu anlamda, ürün ve
hizmetlerimizi, çalışma yaklaşımımızı,
katkımızı ve oluşumumuzu açıklayan misyon ifademiz de katılımcı bir yaklaşımla
belirlenmiştir.
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BÖLÜM 4:

İnsanoğlu, yaşamını alternatifsiz bir şekilde Yer
kabuğu üzerinde sürdürmektedir. Geçmişten
günümüze ve geleceğe bütün dünya tarihini
etkileyen jeolojik kökenli olaylar ve oluşumlar, yer
kürenin iç dinamikleri sonucu yer kabuğunda
meydana gelmektedir. Bu nedenle, Yer kabuğunu
çok iyi bir şekilde tanımak ve tanımlamak,
kullanılır bilgi haline dönüştürmek ve paylaşmak
esastır.
Yer kabuğunun büyüklüğü üç boyutlu
düşünüldüğünde, yapılacakların fazla, gidilecek
yolun uzun olduğu açıktır. Bu anlamda; Maden
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yaptığı
çalışmalarla yer kabuğunu tanımak ve
tanımlamak için araştırmalar yapmak ve bu
araştırmaların sonucunu paylaşarak yol gösterici
bir pusula olmak konumundadır.

“Yer kabuğunu
tanıyarak,
tanımlayarak,
tanıtarak
geleceğimize bilgi ve
değer üretmek.”

Vizyon gelecekteki başarıyı bugünden
tanımlamak ve gelecekteki başarıya ulaşmak için
gerekenleri şevkle, paylaşımla yapmaktır.
MTA’nın vizyonu, bu değer ve yaklaşım
çerçevesinde belirlenmiştir.
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BÖLÜM 5:

Değerler birey veya kurum olarak
varmak istediğimiz hedefe ulaşmak için
bizi yönlendiren sosyal ilkelerdir. Kurum
değerleri, çalışanların kurum hakkındaki
duygu ve inançlarını yansıtır; kurumun
hizmet alanları, paydaşları ve çalışanları
arasındaki ilişkileri belirler, misyon ve
vizyonu şekillendirir.
MTA, kurumsal değerleri çerçevesinde,
bilimsellik ve araştırmacılığı temel alarak,

BİLİMSELLİK / ARAŞTIRMACILIK
İleri teknolojiler kullanılarak
sektörde öncü olmak
Disiplinler arası çalışma anlayışı
Bilimsel gelişime katkıda
bulunmak

ileri teknolojilerle sektörde rehberlik
yapmayı ve bilimsel gelişime katkıda
bulunmayı hedefler. Hizmet üretirken
toplum yararını ön planda tutarak, iş
birlikleri ve takım çalışmalarına önem
verir.
Geniş katılımlı grup çalışmaları ile
belirlenen MTA’nın değerleri aşağıda yer
almaktadır:

GÜVENİLİRLİK
Zamanında ve nitelikli hizmet
sunmak
Dünyaca tanınan saygın bir marka
olmak
Hesap verilebilirlik

TOPLUMSAL DUYARLILIK

SÜREKLİ GELİŞİM

Toplum yararını ve
önceliklerini gözetmek

Yeniliklere açık olmak

Doğa ve çevreye saygılı olmak

Eğitimde süreklilik
Müşteri odaklılık

İŞ BİRLİĞİNE AÇIKLIK

TAKIM ÇALIŞMASI / EKİP RUHU

Paydaşlarla ortak çalışma anlayışı

İnsana duyarlılık

Mesleki ve meslekler arası
dayanışma

Takım içi etkin iletişim ve
motivasyon

Kurum içi ve kurum dışı bilgi
paylaşımı

Amatör ruha sahip olmak
Usta-çırak ilişkisi
Güçlü aidiyet duygusu
MTA | Stratejik Plan | 2010-2014
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BÖLÜM 6:

S.A.1. Karada ve kıyı ötesi alanlarda doğal zenginliklerin
ortaya çıkarılmasına ve yer yüzeyinin doğru kullanılmasına
temel olacak yerbilim araştırmaları yapmak
S.H.1. Jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya yönelik bilimsel araştırmaları
gerçekleştirmek.
S.H.2. Farklı amaç ve ölçekte yerbilim haritaları hazırlamak ve basımını
gerçekleştirmek.
S.H.3. Kıyı ötesi alanlarda araştırma yapmak.
S.H.4. Yer bilimleri veri bankası oluşturmak.

Stratejik Amaç 1.
Karada ve kıyı ötesi alanlarda doğal zenginliklerin ortaya çıkarılmasına ve
yer yüzeyinin doğru kullanılmasına temel olacak yerbilim araştırmaları
yapmak.
Sanayileşen ülkemizde giderek artan
metalik maden ihtiyacı ile endüstriyel ve
enerji hammadde gereksinimleri; bunun
yanı sıra hızlı kentleşme sürecinde, başta
deprem, heyelan gibi doğal afetlerler ve
çevre sorunları olmak üzere çözüm bekleyen pek çok konunun bulunması, yerbilim
çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesini
zorunlu kılmaktadır.
Bu nedenle, halkımızın güvenlik ve refah düzeyinin artırılmasına, bilinmeyen
maden yataklarının ortaya çıkarılmasına,
gerekli olan mühendislik hizmetlerinin
sunulmasına ve tüm canlılar için vazgeçil-

mez unsur olan doğal çevrenin doğru kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yapmak, Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüğü’nün temel görevleri arasında
yer almaktadır. Bu çerçevede, Genel
Müdürlüğümüz karada ve kıyı ötesi
alanlarda yerbilim araştırmaları yapmakta
ve yerbilim haritaları üretmektedir.
Jeolojik
oluşumların
açıklanmasına
yönelik araştırmalar, maden yataklarının
oluşum
süreçleri,
doğal
afetlerin
çözümlenmesi ve bunların alt yapı
hizmetlerinde kullanılması gibi alanlarda
faydalı olacaktır.
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Stratejik Hedef 1.1: Jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya yönelik
bilimsel araştırmaları gerçekleştirmek.
Ülkemiz jeolojisi karmaşık ve tektonik
bakımından oldukça aktif bir kuşak üzerinde yer almaktadır. Jeolojideki bu karmaşıklık yer altı kaynaklarının bulunmasını
güçleştirmekte, mevcut kaynakların işletilmesi aşamasında önemli problemlerin
doğmasına ve fiziksel çevrede olumsuzluklarla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Öte yandan, yer kürede yaşanan
dinamik süreçlere bağlı oluşan deprem,
heyelan ve volkanik faaliyetler sonucunda
doğal afetler meydana gelmekte ve telafisi imkânsız maddi manevi zararlara yol
açmaktadır. Deprem jeolojisi konusunda;
diri fay haritaların oluşturulması, diri fayların yapısal ve geometrik özelliklerinin
tanımlanması, üretebilecekleri deprem
büyüklükleri gibi parametrelerin araştırılmasının devamlılığı ve yeni yaklaşımların
geliştirilmesi önem kazanmaktadır.
Doğal afet zararlarının en aza indirilebilmesi için doğal afet kaynaklarının iyi
bilinmesi gerekmektedir. Doğal afetlerle
mücadelede afet öncesi hazırlık döneminde ihtiyaç duyulan bilgiler üretilmekte
ve değişik ölçeklerde envanter haritaları
hazırlanmaktadır. Bu bağlamda ülkemizin
başlıca afet kaynağı olan deprem, heyelan
ve benzeri konularda araştırmalar sürdürülecektir.
Yerbilimlerinde meydana gelen gelişmeler, yer altı kaynaklarını arama faaliyetlerinin artması, alt yapı ve mühendislik
hizmetlerinin yaygınlaşması ve diğer bilim
dallarının jeolojik bilgilere olan talepleri
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nedeniyle yerbilim verilerinin kullanımı
her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaçlara
cevap verebilmek için çeşitli bilimsel jeolojik araştırmaların yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda, farklı amaçlara göre
alt projeler oluşturularak ayrıntılı jeolojik
etütler yapılmakta ve 1/25.000 ölçekli
jeoloji haritaları güncellenmektedir.
Gündemde olan tıbbi jeoloji ile ilgili
çalışmalar çerçevesinde, farklı elementlerden kaynaklanan sağlık sorunları,
bölgesel ölçekte araştırılarak risk haritaları
envanteri oluşturulmasına çalışılacaktır.
Ayrıca, teknolojiye paralel olarak gelişen
farklı jeofizik yöntemler ve uydu verileri
kullanılarak yerbilim araştırmalarına destek verilmektedir.
Jeotermal sistemlerin tükenmez bir
doğal kaynak olarak görülmesi ve sistemden faydalanılırken, sistemin işleyiş
mekanizmasının çözülmesine yönelik
çalışmaların ihmal edilmesi jeotermal sistemlerin ömrünü kısaltmaktadır. İyi bir
rezervuar yönetim planı rezervuarın gelecekteki basıncı, sıcaklığı, akışkanın üretim
miktarı ve kimyasındaki değişimini ortaya
koyacak mühendislik yöntemlerinin kullanımını gerektirmektedir. Bu nedenle kuyularda yapılacak sürekli gözlem ve testlerle rezervuarın davranışlarının sürekli
takip edilmesi ve uzun dönemli hedefler
doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır.

Performans Göstergeleri
PG1. Jeolojik olayların belirlenmesi ve
incelenmesine yönelik bilimsel
araştırma alanı km2 /yıl

Açıklamalar
Jeolojik olayların belirlenmesine yönelik, 5 yıl içerisinde
77.500 km2’lik alanın jeoloji haritasının güncelleştirilmesi
gerçekleştirilecektir.

1:25.000 ölçeğinde aktif fay haritalaması yaparak son
PG2. Yerbilim kaynaklı doğal afet
yüzyıldaki deprem kırıklarının detay geometrik
zararlarını azaltmaya yönelik
özelliklerinin ortaya çıkarılması, fayın yapısının ortaya
2
gerçekleştirilen araştırma alanı km /yıl
konulması çalışmaları 2 yıl içinde tamamlanacaktır.

PG3. Diri fay paleosismoloji
çalışmalarında açılan hendek sayısı /yıl

Yerbilim kaynaklı doğal afet zararlarını azaltmaya yönelik
çalışmanın birinci aşamasında (PG2) araştırılan alanlarda,
ikinci aşama olarak; yapılacak olan paleosismolojik
hendek kazıları ile fayın yakın jeolojik geçmişteki
davranışları araştırılacak ve gelecekteki olası depremlerin
yeri, büyüklüğü ve tekrarlanma aralıklarını açıklayacak
jeolojik veri toplama çalışmaları yapılacaktır.

PG4. Maden yataklarının oluşum
modellerine yönelik gerçekleştirilen
bilimsel proje sayısı /yıl

Madencilik faaliyetlerinin en önemli ve en riskli aşaması
arama aşamasıdır. Bu aşamadaki riskleri en aza
indirgemek için aranan madenin oluşumuna yönelik elde
edilmiş veriler ve bu verilerden yola çıkarak ortaya
konulmuş jeolojik modellerden yararlanmak oldukça
önemlidir. Bu konularda var olan modellerin
geliştirilmesine yönelik araştırmalar devam etmekte ve
yeni modeller ortaya konmaktadır. Bu modeller
doğrultusunda yapılan aramacılık ile risklerin ve
maliyetlerin en aza indirilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle;
Genel Müdürlüğümüz, maden yataklarının oluşum
modellerini ülkemiz jeolojisine uygulayarak ve bu konuda
araştırmalar yaparak, maden yataklarının oluşabileceği
potansiyel jeolojik ortamları ortaya çıkarma amaçlı
bilimsel projeleri de yürütmektedir.

PG5. Hazırlanan jeotermal rezervuar
proje sayısı /yıl

Jeotermal rezervuar çalışması, kuyudaki çeşitli ölçümler
ve testler ile bunların sonucunda elde edilecek verilerin
değerlendirilmesi sonucunda üretim mekanizmasının
saptanması ve rezervuar performansının tahmini olarak
belirlenerek üretim aşamasındaki çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla yapılan proje sayısıdır.

PG6. Havza jeofizik araştırma nokta
sayısı /yıl, jeofizik araştırma profil
uzunluğu km /yıl

Havzalar büyük alanları kapsadığından, jeofizik yöntemler
jeolojik oluşumların aydınlanmasında ve yer altı
kaynaklarının araştırmaları çalışmalarında belirleyicidirler.
Bu çalışmalarda jeofizik araştırma yöntemlerinden
jeoelektrik, gravite, manyetik metotlarda nokta bazında;
sismik metotda ise profil boyunca (km) ölçüm yapılmaktadır. Bu nedenle; gösterge nokta sayısı ve profil uzunluğu
(km) olarak verilmiştir.

PG7. Uydu verisi analizi km2 /yıl

Maden ve jeotermal aramaları için potansiyel olabilecek
alanların belirlenmesi amacıyla; her yıl toplam 150.000
km2’lik alanda uydu verisi analizi yapılacaktır. Gösterge
analizi yapılan alanıdır.
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Stratejik Hedef 1.2: Farklı amaç ve ölçekte yerbilim haritaları hazırlamak
ve basımını gerçekleştirmek.
Jeoloji haritalarının ihtiyaca cevap
verecek şekilde yeniden oluşturulması ve
geliştirilmesi gereksinimi ortaya çıkmıştır.
Toplum yararına yönelik jeolojik bilgilerin
üretilebilmesi için orta ve küçük ölçekte
jeoloji haritalarının basılarak kullanıcıların
hizmetine sunulması ile jeolojik bilgilerin
derlenmesi ve sınıflandırmasına yönelik
veritabanının oluşturulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, farklı ölçeklerde jeoloji haritaları basılarak yerbilimcilerin
hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca halen
yürüttüğümüz, maden aramalarında böl-

Performans Göstergeleri
PG1. Basılan jeoloji haritası pafta
sayısı /yıl

gesel prospeksiyon amaçlı kullanılan ve
özellikle özel sektör madenciliği ile doğalgaz boru hattı, otoyol, baraj, kentsel
alanların ve sanayi bölgelerinin makro
planlamasında ihtiyaç duyulan haritaların
basıma hazırlanması çalışmaları daha da
geliştirilecektir.
Yer altı kaynaklarının aranması, doğal
afetler, mühendislik hizmetleri ve çevreye
ilişkin çeşitli çalışmaların temeli olan orta
ve küçük ölçekteki yerbilim haritalarının
hazırlanması ve basımı gerçekleştirilerek,
hizmete sunulmasına devam edilecektir.

Açıklamalar
Değişik ölçekteki jeoloji haritalarının hazırlanıp basımına
devam edilecek olup, 5 yıl içerisinde 243 adet 1/100.000
ölçekli harita ve rapor hazırlanıp basılı hale getirilecektir.

Çalışılan alanlarda ortaya çıkan diri fay verileri, ülke
PG2. Değişik ölçeklerde basılan diri fay
genelindeki çalışmanın tamamlanması beklenmeden
harita pafta sayısı /yıl
basılacaktır. 2012 yılında tamamı basılacaktır.
Özellikle elektronik dünyasındaki gelişmelerle jeofizik
cihazların ileri teknolojiye sahip olması, daha hızlı ve
kaliteli veri toplama olanakları sağlamıştır. Bunun
sonucunda yapılan jeofizik yorumlama ile lokalize alanlar
daha kesin sınırlarla belirlenebilmektedir. Bunlardan
PG3. Jeofizik haritalarına aktarılan yeni
Jeofizik Gravite, Manyetik, Jeoelektrik, Isı Akısı, Curie
veri sayısı /yıl
Haritaları ile Türkiye İletkenlik Haritası, Türkiye Dielektrik
Sabiti Haritası, Türkiye Doğal Radyoaktivite, Yüzey
Süseptibilite, Yüzey Yoğunluk Haritası, Türkiye İzostatik
Gravite Anomali Haritaları için yeni verilerle
güncelleştirilecektir.
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Stratejik Hedef 1.3: Kıyı ötesi alanlarda araştırma yapmak.
Dünya ülkelerinin stratejilerini belirleyen ve büyük öneme sahip olan yer altı
kaynakları karalarda hızla tüketildiğinden,
kıyı ötesi alanlarda yapılacak olan bilimsel
araştırmalar ve deniz altı kaynaklarının
aranması, ülkemizin ekonomisi ve diğer
uluslararası siyasi ve hukuksal alanlardaki
hak ve menfaatlerimizin korunması açısından önemlidir.
Bilimsel, teknik, maden ve endüstriyel

Performans Göstergeleri

hammadde arama amaçlı çalışmalarda
bulunmak üzere modern teknolojik cihazlarla donatılmış bir sismik araştırma
gemisi temin edilecektir.
Bu kapsamda denizlerimizin ve göllerimizin kıyılarından başlayarak derin kısımlarına kadar olan tüm alanlarda
deniz/göl tabanı ve altının jeolojik yapısının belirlenmesine yönelik yerbilimleri
araştırmaları sistemli bir şekilde gerçekleştirilecektir.
Açıklamalar

2009 yılında başlanacak olan “Akdeniz ve Güney Ege
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği (Muğla-Antalya-Mersin-AdanaHatay) Projesi” kapsamında MTA Selen Araştırma Botu ile
öncelikle Güneybatı Ege Denizi ve Akdeniz olmak üzere
kıyı ve deniz alanlarında batimetri çalışmaları ile gerekli
alanlarda yüksek ayırımlı sığ sismik çalışmaları 2012 yılına
PG1. Batimetri verisi toplanan alan
kadar gerçekleştirilecek; ve tam donanımlı Sismik
km2 /yıl
Araştırma Gemisi’nin de faaliyete geçmesi ile diğer kıyı ve
denizlerimizin çalışmalarına geçilecektir. Gösterge, bu
çalışmalar
kapsamında
deniz-göl
derinliklerinin
ölçülmesiyle elde edilen eş derinlik (batimetri)
haritalarının hazırlanması için veri toplanan alanını
belirtmektedir.
Gösterge, kıyı ve denizlerde yapılacak olan çalışmalar
sırasında inceleme amaçlı veri toplaması yapılacak olan
çok kanallı sığ sismik hat uzunluğunu belirtmektedir. 2012
yılında performans hedeflerinde artış olmamasının
PG2. Veri toplaması yapılan çok kanallı
nedeni, temin edilecek olan Sismik Araştırma Gemisi ile
sığ sismik profil uzunluğu km /yıl
ilk yıl (2012 yılında) eğitim ve deneme çalışmalarının
yapılacak olması, 2013 ve 2014 yıllarındaki artışın nedeni
ise, hem Araştırma Gemisinin hem de Araştırma botunun
tam kapasite çalışacak olmasından kaynaklanmaktadır.
Bilimsel, teknik, maden ve endüstriyel hammadde arama
amaçlı çalışmalarda bulunmak üzere modern cihazlarla
donatılmış bir sismik araştırma gemisi temin edilecektir.
DPT Müsteşarlığının 23.07.2008 tarih ve 2940 sayılı yazı
PG3. Tam donanımlı bir sismik
uyarınca uygun görülen gemi temini işinin toplam bütçesi
araştırma gemisinin alınması (bütçe
74.297.475 TL'dir. Bu tutarın, 10 milyon TL'lik kısmının
gerçekleşme oranı)
2009 yılı içerisinde kullanılması DPT tarafından
onaylanmıştır. Geri kalan tutar, iki eşit miktarda 2010 ve
2011 yıllarında kullanılacağından 2010 ve 2011 yıllarında
bütçe gerçekleşme oranları %43 olarak belirlenmiştir.
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Stratejik Hedef 1.4: Yer bilimleri veri bankası oluşturmak
Yerbilimleri alanında ülkemizin en
önemli bilgi üreticisi olan kuruluşumuz,
sahip olduğu bilgiyi Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ortamına taşıyarak, yerbilim
verilerinin toplanmasını, yönetimini,
işlenmesini, analizini ve sunulmasını

gerçekleştirmektedir. Üretilen değişik
ölçekteki yerbilim haritaları ve hazırlanan
araştırma raporları sayısal veri tabanında
arşivlenerek
kullanıcıların
hizmetine
sunulacaktır.

Performans
Göstergeleri

Açıklamalar

PG1. Türkiye jeoloji veri
tabanının güncelleştirmesinde elektronik ortama
aktarılan pafta sayısı /yıl

Jeoloji Veri Tabanında eksik olan haritaların sayısal ortama aktarılma
işlemi gerçekleştirilmektedir. Yeni üretilen veriler, geçmiş yıllarda üretilen
veriler ile birlikte veri tabanı ile ilişkilendirilmektedir. Ayrıca daha önce
sayısal ortama aktarılmış fakat daha sonra yeniden çalışılmış ya da veri
eksikliği olan haritalardaki değişiklikler güncellenecektir. Böylece veriler
erişilebilir ve kolay kullanılabilir bir formata dönüştürülecektir.
Performans göstergesi pafta sayısıdır. Ayrıca Diri Fay çalışmalarından
üretilecek olan bilgiler ışığında sürekli yenilenebilir “Türkiye Diri Fay Veri
Tabanı” oluşturulması için alt yapı çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bunun
yanında “Jeolojik Miras Ulusal Veri Bankası”nın oluşturulması amaçlı alt
yapı çalışmaları da gerçekleştirilecektir.

PG2. Deniz araştırmaları
veri arşivinin alt yapısının
oluşturulma oranı /yıl

TÜBİTAK-MTA iş birliğinde 1995 yılından itibaren başlayan “Ulusal
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Projeleri” kapsamında 1995-2003 yılları
arasında MTA Sismik-1 Gemisi ile alınmış manyetik kaset veriler
elektronik ortama aktarılacak ve 2003 yılından itibaren alınan yeni
kayıtlar düzenlenecektir.

PG3. Maden sahalarının
çevresel etkilerini de
içeren Madencilik Veri
Bankası alt yapısının
oluşturulması kapsamında
değerlendirilen alan
sayısı /yıl

Genel Müdürlüğümüzün ilgi alanına giren konular çerçevesinde, ÇED
Projelerini İnceleme ve Değerlendirme ile Organize Sanayi Bölgeleri Yer
Seçimi çalışmaları kapsamında değerlendirilen maden sahaları/alanları da
dahil olmak üzere, bu alanların jeolojik, mineralojik özellikleri,
depremselliği, atık miktarları vb. verilerle birlikte çevresel etkilerinde yer
alacağı bilgilerden oluşturulacak veri tabanıdır. Gösterge bu kapsamda
bilgileri derlenen alan sayısını ifade etmektedir.

PG4. Karot Bilgi Bankası
veri arşivini oluşturma
oranı /yıl

Bu gösterge, sondaj kamplarından gelen sondaj karot numunelerinin
yeni karot arşivine yerleştirilmesi, karot veri tabanına sondaj karot
bilgilerinin aktarılması, jeokimyasal analizleri yapılmış ve süresiz
saklanması gereken toz halindeki şahit numunelerin arşivlenmesi ve
kayıtlarının elektronik ortamında saklanması faaliyetleri ile oluşturulan
verilerin oranını ifade etmektedir. Aynı zamanda, elektronik ortama
aktarılan sondaj karot verilerinin internet aracılığı ile kullanıcılara bilgi
olarak sunumu bu çalışmalara paralel olarak yürütülecektir.

PG5. Üretilen ve
elektronik ortama
aktarılan rapor sayısı /yıl

Yerbilimleri ve madencilik alanında Genel Müdürlüğümüz tarafından
üretilen etüt raporlarının internet üzerinden yerli ve yabancı tüm
araştırmacılara sunulması amacıyla, bilgi iletişim teknolojilerinden
yararlanılarak hızlı ve yerinden bilgiye erişim imkanı sağlanacaktır. Bu
amaçla; Derleme Servisimizde bulunan yaklaşık 11 bin etüt raporun
bugüne kadar 5.711 adedi elektronik ortama aktarılmış olup 2009 yılında
da aktarımına devam edilecektir. 2012 yılı sonunda tamamının elektronik
ortama aktarılması planlanmaktadır. Performans göstergesi, elektronik
ortama aktarılan rapor sayısıdır.
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S.A.2. Metalik maden, endüstriyel ve enerji hammaddelerine
yönelik arama çalışmaları gerçekleştirmek
S.H.1. Metalik madenler, endüstriyel ve enerji hammaddeleri ile ilgili etüt
çalışmaları gerçekleştirmek.
S.H.2. Ülkemizin maden ve jeotermal kaynak envanterlerini hazırlamak ve
güncellemek.

Stratejik Amaç 2:
Metalik maden, endüstriyel ve enerji hammaddelerine yönelik arama
çalışmaları gerçekleştirmek.
Madencilik, birim sermaye başına en
yüksek katma değer oluşturan bir yatırım
alanıdır. Kırsal kesimde gerçekleştirildiği
için kente göçü önlemekte, bölgesel kalkınmayı hızlandırmaktadır.
Tükenebilir kaynaklardan olan metalik
maden, endüstriyel hammadde ve kömür
gibi enerji hammaddelerinin aranmasına
yönelik etüt çalışmalarının yapılarak bulunması amaçlanmaktadır. Maden ve
enerji hammadde aramaları, yer altı kaynaklarının ortaya çıkarılmasında yüksek
risk taşıyan, ancak en önemli aşamadır.
Buna yönelik bilgilerin üretilmesi, yayımlanması ve sektörün kullanımına sunulması etkin sorumluluk gerektiren bir
alandır. Maden arama çalışmaları, hammaddeye dayalı sektörlerin (seramik, cam,
demir-çelik vb) yaşayabilmesi, gelişebilmesi ve rekabet gücünü arttırabilmesi için
önemlidir. Yüksek katma değere sahip
olan öz kaynaklarımızın ortaya çıkarılması,
ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.
Ayrıca, enerji ihtiyacının arttığı günümüzde, öz varlığımız olan kömür yatakları,
jeotermal sahalar ve radyoaktif ham-

madde yatakları önem kazanmaktadır.
Arz güvenilirliği açısından kömür ve radyoaktif hammaddeler ile yenilenebilir,
çevre dostu, sürdürülebilir jeotermal kaynaklarımızın verimli bir şekilde değerlendirilmesi için arama, geliştirme çalışmaları
ve üretim faaliyetlerinin yapılması zorunludur.
Bu nedenle, ülkemizde ihtiyaç duyulan
hammadde ve enerji kaynaklarının ortaya
çıkarılması ve hammadde temininin sürekli hale getirilmesi amacı ile arama faaliyetlerine artan bir ivmeyle devam
edilecektir. Bu çalışmalardan elde edilen
veriler envanter çalışmaları ile güncellenerek, kamu ve özel sektör kullanımına sunulacaktır. Bu çalışmalar, ayrıca, mevcut
potansiyelin bilinmesi amacıyla envanter
çalışmalarının tamamlanmasına, bu kıt ve
tükenebilir kaynaklardan herkesin faydalanabilmesine; varlığı tespit edilmiş ama
günümüzde teknolojik veya fizibilite gibi
sebeplerden dolayı değerlendirilemeyen
yatakların gelecek kuşakların ihtiyaçlarına
yönelik olarak kayda alınmasına yardımcı
olacaktır.
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Stratejik Hedef 2.1: Metalik madenler, endüstriyel ve enerji hammaddeleri
ile ilgili etüt çalışmaları gerçekleştirmek
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 ihtiyaçları, ülkemiz jeolojisinin sunduğu avantajlar ile iç
ve dış pazarlardaki gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler göz önüne alınarak yenilenen önceliklere göre yönlendirilmektedir.
Maden aramacılığı uzmanlık gerektiren
riskli ve maliyetli bir faaliyettir. Genel Müdürlüğümüzün ana faaliyet alanları arasında en önemlilerinden biri olan maden
arama çalışmalarına gelişen teknolojinin
de yardımı ve bilimsel verilerin ışığı altında
devam edilmektedir. Sanayimizin gereksinim duyduğu hammaddelerin ortaya
çıkarılması için çalışmalarımız artan bir
ivme ile devam ederek, 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 strateji-
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ler çerçevesinde, arama projeleri oluşturulmaya devam edilecek ve uygulanacaktır.
Ayrıca, jeotermal alanlarda yer alan
doğal sıcak su çıkışları, artezyenik olmayan kuyular ve zayıf zonlar araştırılacak ve
jeotermal sistemin kirlenmeye açık alanları tespit edilecektir. Bu alanların jeotermal kaynak alanının kirletici unsurlardan
korunması ve rezervuardan sürdürülebilir
üretimin sağlanmasının temini amacıyla
jeolojik, hidrojeolojik ve jeokimyasal veriler ışığında gereken tedbirlerin önerilmesi
ve bunlara uyulması amaçlı etüt çalışmaları yapılacaktır.
Jeotermal sistemler ve derindeki uzantılarının araştırılarak jeotermal potansiyelin artırılması, yer kabuğunun derin
kısımlarında yüksek sıcaklık içeren ancak
yeterli gözenek ve geçirgenliğe sahip olmayan kızgın kuru kayaçların bulunduğu
alanların tespiti çalışmaları yapılacaktır.
Mevcut jeotermal alanların sürdürülebilir
üretiminin sağlanması ve yenilenebilir
özelliğinin korunması amacıyla sektöre
bilimsel ve teknolojik destek verilmeye
devam edilecektir.

Performans Göstergeleri

Açıklamalar

PG1. Metalik maden ve
endüstriyel hammaddelere
yönelik arama yapılan alan
km2 /yıl

Genel Müdürlüğümüz, kurulduğu 1935 yılından bugüne ülkemizin her
noktasında metalik madenlere ve endüstriyel hammaddelere yönelik
olarak arama çalışmalarını devam ettirmektedir. Avrupa ve Dünya’da söz
sahibi olduğumuz seramik, cam, mermer, çimento sanayi gibi doğrudan
hammaddeye dayalı sanayilerin bugüne gelmesinde önemli paylardan biri
de Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan
hammadde yataklarıdır. Gösterge, bu faaliyetlere yönelik yapılacak
etütlerdeki alanı ifade etmektedir.

Enerjide yerli kaynakların kullanılması ve dışa bağımlılığın azaltılması
PG2. Gerçekleştirilen kömür politikası gereği ve ülkemiz kömür potansiyelinin ortaya çıkartılması
amacıyla hedef alanların belirlenmesine yönelik olarak prospeksiyon,
etüt çalışması
kompilasyon ve detay etüt çalışmaları yapılmaktadır. Gösterge, çalışılan
km2 /yıl
alanı belirtmektedir.
Belirlenen hedef alanlardaki kömür mevcudiyetinin tespit edilmesi ve
kömürlü sahaların kömür yayılım sınırının saptanarak rezervlerinin
hesaplanması
amacıyla
yapılacak
sondaj
metrajıdır.
Genel
PG3. Gerçekleştirilen kömür
Müdürlüğümüze ait kömür ruhsatlarının süreleri plan süresi boyunca
sondaj metrajı /yıl
bitecektir. Yeni ruhsat müracaatları talep edilmekte olup, alan olarak
küçük ruhsatlar hak edilmektedir. Bu nedenle sondaj metrajında azalma
beklenmektedir.

PG4. Radyoaktif
hammadde arama proje
sayısı /yıl

İlerideki yıllarda doğacak enerji açığı, nükleer santrallerin kurulmasını
zorunlu hale getirmiştir. Kullanılacak radyoaktif hammaddenin bir kısmını
kendi kaynaklarımızdan karşılamamız için mevcut rezervin arttırılması
amacıyla yapılacak arama proje sayısı ifade edilmektedir.

PG5. Gerçekleştirilen
jeotermal etüt çalışması
km2 /yıl

Yenilenebilir, çevre dostu, sürdürülebilir olan yerli jeotermal kaynağımızın
etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi için jeotermal varlığının
tespitine yönelik yapılacak etüt çalışması.

PG6. Jeotermal kaynak ve
kızgın kuru kaya arama
sondaj metrajı /yıl

Etüt çalışmaları ile havza bazında varlığı ortaya konulan jeotermal
kaynakların yeryüzüne çıkarılarak optimum şekilde kullanılması amacıyla
yapılacak arama çalışmalarındaki sondaj uzunluğu.

Önümüzdeki yıllarda jeotermal enerji aramaları, kızgın kuru kaya
alanlarını belirlemek ve düşük permeabiliteli yüksek sıcaklıklı jeotermal
alanları geliştirmeye yönelik etüt çalışmalarının yapılacağı planlanan alan
miktarı.
Jeotermal alanlarda yer alan doğal sıcak su çıkışları, artezyenik olmayan
kuyular ve zayıf zonlar jeotermal sistemin kirlenmeye açık alanlarıdır. Bu
PG8. Gerçekleştirilen
jeotermal koruma alanı etüt alanların, yapılacak olan jeolojik, hidrojeolojik ve jeokimyasal veriler
ışığında korunması gereken kısımlarının belirlenip alınması amacıyla
çalışması sayısı /yıl
koruma alanlarına yönelik etüt çalışma sayısı.

PG7. Gerçekleştirilen kızgın
kuru kaya etüt çalışması
km2 /yıl

PG9. MTA’nın sondaj
yapabilme kapasitesi m /yıl

Genel Müdürlüğümüzün makine parkı ile yapabildiği toplam sondaj
uzunluğu.

PG10. Gerçekleştirilen
jeofizik etüt nokta sayısı /yıl,
jeofizik etüt profil uzunluğu
km /yıl

Metalik madenler, endüstriyel ve enerji hammaddelerini arama
çalışmalarında, jeofizik yöntemler sondaj sayısını optimumda tutmayı
sağlar. Bu çalışmalarda jeofizik araştırma yöntemlerinden jeoelektrik,
gravite, manyetik, ısı akısı, curie metotlarında nokta bazında; sismik
metotda ise profil boyunca (km) ölçüm yapılmaktadır. Bu nedenle;
gösterge nokta sayısı ve profil uzunluğu (km) olarak verilmiştir.

PG11. Jeofizik kuyu logu
ölçüsü adedi /yıl

Sondaj kuyularında density, sp-rezistivite, gamma-ray/nötron, caliper,
termik ölçüleri olmak üzere alınan kuyu logu ölçüsü adedi.
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Stratejik Hedef 2.2: Ülkemizin maden 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 politika
geliştirmeye ve değişimlerin sürekli izlenmesine imkân sağlamaktadır.

Performans Göstergeleri

Genel
Müdürlüğümüz
tarafından
gerçekleştirilen projelerden elde edilen
veriler ile mevcut envanter çalışmaları
güncelleştirilecek ve ihtiyaç duyulan yeni
envanterler hazırlanacaktır.

Açıklamalar

Ülkemizin maden kaynaklarının bugünkü durumunu
belirlemek amacı ile yeni envanter çalışmaları ve güncelPG1. Güncelleştirilecek maden envanteri lemeler yapılmaktadır. Elde edilen veriler o
sayısı /yıl
hammaddeye ilişkin son durumu ve yapılacak arama
çalışmalarına alt yapı oluşturan verileri ortaya
koymaktadır. Ayrıca sektör bu verileri kendilerine yeni
yatırım alanları için alt yapı bilgisi olarak kullanmaktadır.
Bu
iki
performans
göstergesinde
mevcutlar
PG2. Oluşturulacak maden envanteri
güncelleştirilecek
ve
bugüne
kadar
yapılmamış
olan
sayısı /yıl
madenler için envanter çalışması yapılacaktır. İlk etapta
krom ve manyezit envanteri çalışılacaktır.
PG3. Jeotermal kaynak envanterinin
güncelleştirilmesi

PG4. Kömür envanterinin
güncelleştirilmesi
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Kamu ve özel sektörün faydalanması amacıyla, gerçekleştirilen kömür ve jeotermal etüt ve sondajlı arama çalışmalarından elde edilen verilerle oluşturulan
envanterin güncelleştirilmesi belirtilmektedir.
Stratejik Plan’ın 5 yıllık sürecinde jeotermal envanteri ve
kömür envanteri birer kez güncelleştirilecektir. Bu
performans göstergeleri bir kere oluşturulduktan sonra
tamamlanacaktır
ve
tek
seferlik
oluşturulup
oluşturulmadığını belirtmektedir.
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S.A.3. Kurumu geleceğe hazırlama yolunda organizasyonel,
bireysel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişimi sağlamak,
gelişim fırsatları oluşturmak.
S.H.1. Çalışanlara bireysel ve mesleki gelişim fırsatlarını oluşturmak ve yeni alınan
personeli projelerde sorumluluk üstlenebilecek birikime kavuşturmak.
S.H.2. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurarak standartlara uygun
çalışma ortamı sağlamak.
S.H.3. Bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısını ve kurum fiziki yapısını
iyileştirmek.
S.H.4. Genel Müdürlüğün kurumsal yapısını geliştirmek ve hizmet kalitesi ile
tanınırlığını artırmak.

Stratejik Amaç 3:
Kurumu geleceğe hazırlama yolunda organizasyonel, bireysel, teknolojik,
sosyal ve kültürel gelişimi sağlamak, gelişim fırsatları oluşturmak.
Maden Tetkik ve Arama Müdürlüğü’nün 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. Bu itibarla; çalışanların
bireysel ve mesleki gelişimlerini sağlamak,
iş güvenliğini artırmak, teknolojik ve fiziki
alt yapıyı iyileştirmek, kurumsal yapıyı
geliştirmek ve hizmet kalitesi ile kurum
imajını artırmak hedeflenmektedir.
Ülkelerin zenginliklerinin en başında
gelen eğitilmiş iş gücü, sosyal ve kültürel
yapının gelişimi üzerinde önemli bir yere
sahiptir. Bu düşünceyle, çalışanlarımıza

yönelik yapacağımız eğitim ile sosyal ve
fiziki şartlarının düzeltilmesi çalışmaları, iş
süreçlerinin ve çalışma ortamının verim ve
kalitesinde etkinliği artıracaktır. Bunu
sağlamak amacıyla; personelimizin bilimsel ve teknolojik açıdan kendilerini geliştirebilmelerine yönelik lisansüstü çalışmalar
ve bilimsel yayın yapmaları desteklenerek,
yurt içi ve 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.
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Stratejik Hedef 3.1: Çalışanlara bireysel ve mesleki gelişim fırsatlarını
oluşturmak ve yeni alınan personeli projelerde sorumluluk üstlenebilecek
birikime kavuşturmak.
Kuruluşumuzun 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
ve 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

Performans Göstergeleri

kalifiye bir personele sahip olmak ve bu
sayede daha iyi bir hizmet sunabilmek
hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik olarak, personelin yurt içi ve dışında eğitim,
seminer, çalıştay, konferans vb. faaliyetlere katılımı ile lisansüstü çalışmaları desteklenecektir. Ayrıca nitelikli araştırmacı
yetiştirmek amacıyla, personelin proje
çalışmalarına uyum sağlamaya, projelere
yönlendirmeye, yönlendirildiği alanlarda
bilgilere ulaşmaya ve yeni proje üretmeye
teşvik edici çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Açıklamalar

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

Çeşitli kurumlarca (meslek odaları, üniversiteler vb.)
düzenlenen eğitimlerde yeni teknolojik gelişmelerin takip
edilebilmesi amacıyla gönderilen personel sayısının bütün
personelimize oranı.

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

Yurt dışında ortaya çıkan yeni teknolojik gelişmeleri
yerinde etüt etmek amacıyla toplantı, eğitim gibi
faaliyetlere gönderilen personel sayısının bütün
personelimize oranı.

Bilimsel bir araştırma kuruluşunda lisansüstü çalışma
PG3. Lisansüstü eğitim yapmış eleman yapan personel varlığı çok önemlidir. Bu performans
sayısı /yıl
göstergesinde, lisansüstü çalışma yapmış ve yapacak
toplam personelimiz kastedilmektedir
PG4. Tüm birimlerin/personelin
katılacağı iş birliğini, iletişimi ve
koordinasyonu artırıcı paylaşım
toplantı sayısı /yıl

Kurum içinde iletişimin ve koordinasyonun sağlanması ve
bu suretle ahenkli bir çalışma ortamı yaratılması amacıyla
düzenlenen toplantı sayısı.

PG5. Kurum içine ve dışına verilen
eğitim ve düzenlenen seminer
sayısı /yıl

Kurum personelinin proje faaliyetlerine uyumu, mesleki
faaliyetleri usta-çırak ilişkisi içinde öğrenilmesi, kurum
dışındaki sektör çalışanlarına mesleki yönden bilgilerinin
artırılması amacıyla düzenlenen seminer sayısı.
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Stratejik Hedef 3.2: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurarak
standartlara uygun çalışma ortamı sağlamak.
Kuruluşumuz personelinin daha etkin
ve verimli çalışabilmesi, iş kazalarının
mümkün olduğunca önlenebilmesi; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasıyla ve personele bu konuda verilecek
eğitimlerle mümkündür. İş sağlığı ve gü-

Performans Göstergeleri

venliği yönetim sistemini kurarak standartlara uygun çalışma ortamı sağlamak,
iş kazası ve meslek hastalıklarını en aza
indirmek, bu konuda personele verilen
eğitimleri artırmak hedeflenmektedir.

Açıklamalar

Çalışmalarımız sırasında oluşabilecek iş kazalarını
mümkün olacak en alt seviyeye indirmek amacıyla iş
PG1. İş kazaları görülme sıklığı adet /yıl
kazalarının görülme sayısının periyodik olarak takip
edilmesi gereklidir.
PG2. İş sağlığı ve güvenliği konusunda
verilen eğitim faaliyeti sayısı /yıl

İş sağlığı ve güvenliği konusunda sendika, ilgili bakanlıklar
vb. kurumlarla yapılan ortak eğitim çalışmalarıdır.
Gösterge, iş kazalarının azaltılmasına yönelik faaliyetler
çerçevesinde gerçekleştirilecek eğitim sayısıdır.

PG3. Çalışan personelin iş güvenliğinin
sağlanması amacıyla yapılan
iyileştirme sayısı /yıl

İş yerlerinde iş güvenliği önlemlerinin artırılmasına yönelik
ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurul Başkanlığına yapılacak
başvurulara göre iyileştirme yapılan konu sayısı. Kanunen
bu konuda yapılacak başvuruların karşılanması mecburi
olduğu için gösterge %100 olarak verilmiştir.

MTA | Stratejik Plan | 2010-2014

49

Stratejik Hedef 3.3: Bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısını ve kurum fiziki
yapısını iyileştirmek.
Bilişim teknolojisindeki hızlı değişim,
yeni fırsatlar ve kolaylıklar sağlamaktadır.
Bu gelişmelerden faydalanarak, Genel
Müdürlüğümüz tarafından üretilen ve üretilecek olan bilgi ve belge birikiminin daha
etkin ve hızlı bir şekilde araştırmacıların ve
sektörün kullanımına sunulacak, ülkemizin
gelişimine katkı sağlanması için çağın
bilgi-iletişim teknolojilerine uyum sağ-

Performans Göstergeleri
PG1. Binaların fiziki şartlarının
iyileştirilme oranı /yıl

lanmasına yönelik gerekli alt yapı oluşturulacaktır.
Genel Müdürlüğümüzün fiziki yapısına
yönelik olarak; kampüslerdeki bürolar,
laboratuarlar, atölyeler, ambarlar, sosyal
tesisler gibi farklı binalarımızın mevcut
fiziki durumlarının iyileştirilmesi, çalışanların memnuniyeti ve önerileri dikkate alınarak yapılacaktır.

Açıklamalar
Binalarımızın bakım onarım işlemlerinin binalarımızın
toplamına oranı.

Genel Müdürlüğümüzün çalışmaları sırasında kullandığı
PG2. Makine ve ekipman için bütçeden
her türlü makine ve ekipmanın yenilenmesi amacıyla
ayrılan pay /yıl
bütçemizde bu işler için ayrılan oran.
PG3. Yeni alınacak araç sayısı /yıl

İhtiyacımız olan araç alım sayısı.

PG4. Bilişim alt yapısını iyileştirme
oranı /yıl

2010 yılında MTA günümüz teknolojisine %40 uyumlu
olacaktır. Bilişim alt yapısı her yıl %10 artırılarak yeni
teknolojiye uygun hale getirilmesi hedeflenmektedir.
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Stratejik Hedef 3.4: Genel Müdürlüğün kurumsal yapısını geliştirmek ve
hizmet kalitesi ile tanınırlığını artırmak.
Stratejik yönetim, Genel Müdürlüğümüzün amaçlarına ulaşabilmesi için uygun
stratejilerin geliştirilmesini ve geliştirilen
stratejilerin planlanmasını, uygulanmasını,
izlenmesini ve kontrolünü içerir. Tüm bu
süreç içinde, stratejik yönetim anlayışının
tüm kademelerce benimsenmesi ve uygulanması sağlanacaktır. Bu anlayışın
oluşturulması; çalışanların performanslarını ve verimliliklerini yükselteceği öngörülebilir. Bu hedefe ulaşabilmek için,
kurumsal kaynak planlaması sistemlerinin
uygulamaya geçirilmesi kararlaştırılmıştır.
Tüm kaynakların birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanan bu sistemler, dinamik bir yeniden yapılanma
sürecini başlatacak ve teknolojinin yardımıyla teşkilat ve çalışma yapısının iyileştirilmesine fayda sağlayacaktır.
Ayrıca, malzeme ve kütüphane otomasyonu entegre edilerek beklenen faydanın artırılmasına da çalışılacaktır.
Bu hedefi yerine getirebilmek için; iş
süreçleri gözden geçilerek bir 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 oluşturula-

caktır. Bütün bu çalışmaların sonucunda;
MTA’nın, DPT tarafından Türkiye çapında
koordine edilen “e-Dönüşüm Türkiye
Projesi” kapsamındaki amaçlara ve çağdaş
dünyanın bilgi seviyesine ulaşması hedeflenmektedir.
Bilimselliği ve araştırmacılığı kurumsal
değer olarak addeden, yenilik ve teknolojileri takip eden, sürekli gelişen çağdaş bir
sistemi yerleştirebilmek amacıyla, bütün
dünyaca yerbilimleri alanında tanınan
MTA’nın, değişen ve gelişen dünya şartlarına ayak uydurabilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması önemli hedeflerimiz
arasındadır. Bunu sağlayabilmek için;
önce çalışanların memnuniyetini arttırmaya çalışılacaktır. Bu bağlamda, kurum
içinde çalışan memnuniyetini ölçme sistematiği kurulacak ve düzenli bir şekilde
memnuniyet düzeyi takip edilip gerekli
iyileştirme unsurları belirlenerek, öncelikli
sorunlara çözümler geliştirilecektir. Çalışanların 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. Bunun
yanı sıra müşteri memnuniyeti de dikkate
alınarak, müşteri memnuniyetinin düzenli
bir biçimde ölçülmesine dair sistematik
oluşturulup devamlılığı sağlanacaktır.
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Performans Göstergeleri

PG1. Gerçekleştirilen kurumsal
gelişim sistematiği sayısı /yıl

Açıklamalar
Stratejik yönetim, Genel Müdürlüğümüzün amaçlarına
ulaşabilmesi için stratejiler geliştirilmesini, bunları planlanmasını,
uygulanmasını, izlenmesini ve kontrolünü içerir. Bu sistemi
oluşturmak; gelecekteki performansımızı ve verimliliğimizi
yükseltecektir. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için; kurumsal
kaynak planlaması sistemleri kurulacaktır. Tüm kaynakların
birleştirilip, verimli olarak kullanılması için tasarlanan bu
sistemler, dinamik bir yeniden yapılanma sürecini başlatacak ve
teknolojinin yardımıyla teşkilat ve çalışma yapımızın
iyileştirilmesine fayda sağlayacaktır. İş süreçleri gözden geçilerek
bir yönetim sistemi oluşturulacak, iş akışları rasyonelleştirilerek
kalitenin artırılmasına çalışılacaktır. Performans göstergesi
gerçekleştirilen sistematik sayısıdır.

Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimleri için 2010 yılında müşteri
PG2. Müşteri memnuniyeti
memnuniyetini ölçmek amacıyla ölçme teknikleri yapılandırılacak
ölçme sistematiğini kurmak (0/1)
ve faaliyete geçirilecektir.
PG3. Müşteri memnuniyeti artış
oranı /yıl

2010 yılında ilgili birimlerce oluşturulan sistematiğin 2011 yılından
itibaren artış oranı.

Genel Müdürlüğümüz’ün ilgili birimleri 2010 yılında bu
PG4. Çalışan memnuniyeti
göstergeyle ilgili olarak ölçme tekniklerini kuracak ve faaliyete
ölçme sistematiğini kurmak (0/1)
geçireceklerdir.
PG5. Çalışan memnuniyeti artış
oranı /yıl

2010 yılında ilgili birimlerce oluşturulan sistematiğin 2011 yılından
itibaren artış oranı.

PG6. MTA'yı ve hizmetlerini
MTA’nın ve hizmetlerimizin vatandaşlarımız ve müşterilerimize
müşterilerine tanıtmak üzere
duyurulması, tanıtılması vb. faaliyetlerin sayısıdır.
gerçekleştirilen faaliyet sayısı /yıl
Genel Müdürlüğümüz sahip olduğu donanım ve bilgi birikimi ile
ülkemizde jeoloji, maden arama ve maden işletme faaliyetleri ile
uğraşan kamu, üniversite ve özel sektör ile ortak projeler
yürütmektedir. Bu projeler ile kurumlar arası bilgi aktarımı
PG7. Yurt içi ve yurt dışı
kurumlarla gerçekleştirilen ortak sağlanmakta, belirlenen sorunlara çözüm bulunmaktadır.
proje sayısı /yıl
Genel Müdürlüğümüz bundan sonra da bu tür ortak projeler
yürüterek, bilgi alış verişine devam ederek, var olan sorunları
çözme yolunda çalışmalarına devam edilecektir. Gösterge, bu
çalışmaları desteklemek amaçlı oluşturulan proje sayısıdır.
PG8. Bilimsel yayın sayısı /yıl

Gösterge, Genel Müdürlüğümüz personelinin kongre, konferans
gibi organizasyonlar ile dergilerde yaptıkları bilimsel
makale/bildiri sayısıdır.

PG9. Bibliyografik bilgileri
kütüphane otomasyon
programına aktarılan kitap
oranı /yıl

Kütüphanemizde bulunan kitapların bibliyografik bilgilerinin
elektronik ortama kaydedilme oranıdır. 2012 yılında işlemlerin
bitirilmesi hedeflenmektedir.
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S.A.4. Yerbilimleri ve madencilik alanında analiz/test çalışmaları
yapmak, çevreye duyarlı ileri teknolojileri saptamak, teknolojik
öngörülerde bulunmak, yöntemler geliştirmek ve uygulamak.
S.H.1. İşletilen ve işletilemeyen maden sahalarını ve/veya maden atık/artıklarını, yeni
teknoloji ve bakış açısı ile değerlendirerek, sorunlarını çözmek.
S.H.2. Metalik ve endüstriyel hammaddelerden, katma değeri yüksek ve kullanım
yelpazesi geniş nihai ürün geliştirmek.
S.H.3. Yerbilimleri ve madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin
belirlenmesine ve önlenmesine yönelik proje geliştirmek.
S.H.4. Analiz/test kalitesini, çeşitliliğini ve kapasitesini artırmak.

Stratejik Amaç 4:
Yerbilimleri ve madencilik alanında analiz/test çalışmaları yapmak, çevreye
duyarlı ileri teknolojileri saptamak, teknolojik öngörülerde bulunmak,
yöntemler geliştirmek ve uygulamak.
Yerbilimleri ve madencilik alanındaki
etüt ve arama faaliyetlerinin değerlendirilmesinde temel olan analiz ve testler,
ulusal/uluslararası geçerliliği olan standart
ve doğruluğu ispatlanmış metotlarla,
toplam kalite anlayışı içerisinde yeterli
teknik imkanlar kullanılarak yapılmaya,
kamu kurum/kuruluşları ile özel sektörün
taleplerine güvenilir sonuçlarla cevap verilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca sektörün
ihtiyacı doğrultusunda analiz/test çeşitliliğinin yanı sıra kapasite arttırma çalışmaları ile hizmet kapsamı genişletilmektedir.
Teknolojik gelişmeleri takip etmek ve
uygulamak; maden işletmelerinin sorunlarına teknolojik çözümler getirmekte,
maden yataklarımızın daha verimli işletilmesini sağlamakta ve böylece ekonomik
ve toplumsal fayda elde edilmektedir.
Kurumun çalışma konuları kapsamında
yer alan teknolojik AR-GE faaliyetleri
çeşitli projeler çerçevesinde yürütülmek-

tedir. Araştırma konuları, gerek etüt ve
arama çalışmalarıyla, gerekse sanayi ve
üniversitelerden gelen öneriler doğrultusunda, ülkenin Kalkınma Planları da göz
önüne alınarak belirlenmektedir. Araştırmalarda, üretilen verilerin pilot çapta
uygulanabilmesi ile sanayi tarafından
kullanılabilirliği sağlanmaktadır. Ayrıca,
danışmanlık niteliğinde hizmetler de verilebilmektedir.
Son yıllarda, aramadan işletmeye bir
bütün olan madencilik faaliyetleri, çevresel etkileri de göz önüne alınarak yürütülmektedir. Faaliyetin tüm aşamalarında ve
sonrasında çevresel etkilerin tespiti ile bu
etkileri en aza indirecek yöntemlerin araştırılması ve gerekli önlemlerin alınması,
çalışmaların devamlılığı açısından önem
arz etmektedir. Konu ile ilgili olarak Genel
Müdürlüğümüzde çalışmalar çoğunlukla
etkilerin tespiti ve çözüm yöntemlerinin
belirlenmesi niteliğindedir.
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Stratejik Hedef 4.1: İşletilen ve işletilemeyen maden sahalarını ve/veya
maden atık/artıklarını, yeni teknoloji ve bakış açısı ile değerlendirerek,
sorunlarını çözmek.
Ülkemizde, teknolojik ve ekonomik sorunlar nedeniyle işletilemeyen veya düşük
verimlerle işletilmeye çalışılan maden
yatakları ile maden artık/atıklarının değerlendirilmesini kapsayan teknolojik çalışmalar; laboratuar ölçekte gerçekleştirilmekte ve elde edilen veriler çerçevesinde gerekirse ölçek büyütülerek pilot
çapta uygulamalarda yapılabilmektedir.
Aynı zamanda, halen madencilik faaliyet-

lerinin yürütüldüğü sahalara ait zenginleştirme tesislerinde verimliliği artırma, daha
ucuz maliyetle daha büyük kapasitede
üretim elde etme çalışmaları da benzer
şekilde yürütülmektedir.
Bu sayede gerek teknolojik olarak gerekse ekonomik olarak doğrudan ekonomiye katma değeri olabilecek, standartlara uygun ticari değer taşıyan ürünler
elde edilmeye devam edilmektedir.

Performans Göstergeleri

Açıklamalar

PG1. Metalik, endüstriyel ve enerji
hammaddelerinin değerlendirilmesine
yönelik yapılan teknolojik proje
sayısı /yıl

Teknolojik proje olarak nitelendirilen çalışmaların ilk
basamağını kırma, öğütme ve eleme işlemleri oluşturur.
Bu işlemlerden sonra istenilen boyuta indirilen malzeme,
özelliğine ve içeriğine göre flotasyon, manyetik ayırma,
ısıl, liç (özütleme) vb. gibi fiziksel ve kimyasal süreçlerden
geçirilir, sonuçlar değerlendirilir, rapor yazımı ile
teknolojik proje tamamlanır. Gösterge bu çalışmaların
kapsamında yapılan teknolojik projelerin sayısını ifade
etmektedir. Önceki yıllardan devam eden projelerden
dolayı; 2010 yılındaki proje sayısı diğer yıllara göre daha
yüksektir.

PG2. Maden atık/artıklarının
değerlendirilmesine yönelik yapılan
teknolojik proje sayısı /yıl

Bu hedefte bulunan ilk iki performans göstergesinde
PG3. Teknolojik çalışmalar sonucunda
belirtilen teknolojik projeler kapsamında yapılan
kullanılabilir özelliklerde satılabilir ürün
çalışmalarda elde edilen ara ürünler ile nihai ürünlerin
sayısı /yıl
sayısıdır.
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Stratejik Hedef 4.2: Metalik ve endüstriyel hammaddelerden, katma değeri
yüksek ve kullanım yelpazesi geniş nihai ürün geliştirmek.
Metalik ve endüstriyel hammaddelerin
seramik, refrakter, yapı ve metalik malzeme sanayi alanlarında, teknolojik test ve
incelemelerinin yapılarak kullanım alanları
tespit çalışmaları yapılmaktadır. Böylelikle
hammaddelerin değerlendirilmesine yönelik yeni teknolojiler ve nihai ürünler
geliştirilmekte, çalışmalar neticesinde var
olan ürünlere alternatif olabilecek yeni
hammadde olanakları tespit edilebilmek-

Performans Göstergeleri

PG1. Nihai ürünlerle ilgili araştırma
sayısı /yıl

tedir. Bu çalışmalar sayesinde ekonomiye
katma değer kazandırabilecek ürünlerin
yanı sıra, yeni malzeme üretimine dayalı
araştırma projeleriyle de ülke ekonomisine katkıda bulunulmaya devam edilmektedir. Yüksek teknolojiye dayalı sanayi
ihtiyaçlarının yerli kaynaklardan sağlanması amacına yönelik proje çalışmaları
sürdürülmektedir.

Açıklamalar
Kırma, öğütme ve eleme işlemlerden sonra istenilen
boyuta indirilen malzeme, özelliğine ve içerine göre
seramik formülasyon oluşturma, ısıl vb. gibi fiziksel ve
kimyasal süreçlerden geçirilir, sonuçlar değerlendirilir. Bu
araştırma çalışmaları sonucunda, ekonomik değeri olan ve
kullanım alanı geniş nihai ürünler elde edilmektedir.
Gösterge bu kapsamda yapılan araştırma sayısını ifade
etmektedir.
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Stratejik Hedef 4.3: Yerbilimleri ve madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin belirlenmesine ve önlenmesine yönelik proje
geliştirmek.
Ülkemizde, madencilik faaliyetlerinden
kaynaklanan
çevresel etkiler
tam
anlamıyla bilinmediğinden, yürürlüğe
giren yasalar sektörü zor durumda
bırakmaktadır.
Öncelikle,
faaliyet
gösteren madenin cinsine göre nasıl bir
etki oluşturacağının belirlenmesi ve
ülkemiz şartları göz önüne alınarak, alıcı
ortam deşarj limitlerinin belirlenmesi

Performans Göstergeleri

gerekmektedir. Bu bağlamda, madencilik
faaliyetlerinin arama, işletme, işletme
sonrası ve cevher hazırlama safhaları ile
doğal jeolojiden kaynaklanan çevresel
etkilerin belirlenmesi ve izlenmesine
yönelik yöntem geliştirilmesi, etkilerin
azaltılarak minimuma indirilmesi ve/veya
ortadan kaldırılması amacıyla projeler
oluşturulmaktadır.

Açıklamalar

PG1. Rehabilitasyonla ilgili çalışma
yapılan maden sahası sayısı /yıl

Madencilik faaliyetlerinden oluşan çevresel etkilerin
minimuma indirilmesine yönelik, öneri amaçlı proje
kapsamında rehabilitasyonu yapılacak maden sahalarıdır.
Gösterge olarak çalışma yapılan maden sahası sayısı
verilmiştir.

PG2. Havza bazlı yapılan kirlilik
araştırma alanı sayısı /yıl

Havza bazında doğal jeolojiden kaynaklanan da dahil
çevresel kirlilik parametrelerinin belirlenmesi amacıyla
durum tespiti, izleme ve çözüme yönelik yöntem
geliştirme çalışmalarının yapıldığı alanlardır. Araştırma
alan sayısı gösterge olarak verilmiştir.
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Stratejik Hedef 4.4: Analiz/test kalitesini, çeşitliliğini ve kapasitesini
artırmak.
Maden aramacılığı ve enerji sektöründeki gelişmelerin son yıllarda önem
kazanması nedeniyle, analiz/testleri yapılan numune sayılarında ve çeşitliliğinde
talep artışı olmuştur. Buna bağlı olarak
analiz/test kapasitesinin artırılması, daha
önce talep edilmeyen element analiz/testlerinin yapılması ve dedeksiyon
limit değerlerinin düşürülmesi gündeme
gelmiştir. Bunların yanı sıra analiz/test
sonuçlarının da güvenilir olması önem arz
etmektedir. Dolayısıyla, TS EN ISO/IEC
17025 Laboratuarların Yeterliliği İçin Genel
Şartlar Standardı doğrultusunda akreditasyon çalışmaları yürütülerek, verilen
Performans
Göstergeleri

analiz/test hizmetlerinin ulusal ve uluslararası geçerli, kaliteli ve güvenilir olduğunun onaylanması sağlanacaktır.
Sonuç olarak, yatırımlarla kapasite artışı, Ar-Ge çalışmalarıyla mevcut analiz/testlere yenilerinin ilave edilmesi ve
önceliği tespit edilen elementler için
dedeksiyon limit değerlerinin düşürülmesi
ve akreditasyon çalışmalarına devam edilecektir.
2010 yılındaki hedef bütçe tutarının
yüksek olması, akreditasyona başvuru,
denetim ve onay işlemlerinin maliyetinden kaynaklanmaktadır.

Açıklamalar

PG1. Dedeksiyon
limit değerleri
düşürülen element
sayısı /yıl

Geliştirilen yeni analiz yöntemleri ve analitik cihazlar ile çok düşük dedeksiyon
limit değerlerine ulaşılabilmektedir. Son yıllarda analiz talepleri bu yönde
artmaktadır. Gösterge, dedeksiyon limit değerlerini indirmek amacıyla çalışılan
arsenik, selenyum, civa, altın, platin vb. elementlerin sayısını ifade etmektedir.

PG2. Mevcut
analiz/test
çeşitliliğine ilave
edilen analiz/test
sayısı /yıl

Madenlerin aranması, bulunması ve kullanılması safhalarında çeşitli analiz/test
talepleri gündeme gelmektedir. Ayrıca, jeolojik oluşumlar ile jeokimyasal
anomalilerin tespitine yönelik bilimsel gelişmeler ışığında, önem derecesine göre
daha önce ihtiyaç duyulmayan analiz/testlere de ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.
Gösterge, bu gelişmeler doğrultusunda ihtiyaçlara yönelik olarak mevcuda yeni
eklenen analiz/test sayılarını ifade etmektedir.

PG3. Analiz/testleri
yapılan numune
sayısı /yıl

Sektörün artan analiz/test ihtiyacını karşılamak amacıyla kapasitesi artırımına
yönelik olarak laboratuvarların teknik yeterliliğinin arttırılması sonucunda ulaşılan
numune sayılarıdır. Gösterge numune sayılarıdır.

"TS EN ISO/IEC 17025 - Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin
Genel Şartlar" standardına göre bir kalite yönetim sisteminin kurulması,
laboratuvarlarda yapılmakta olan analiz ve testlerin ulusal ve uluslararası kabul
PG4.TS EN ISO/IEC görmüş teknik kriterlere göre uygunluğunun değerlendirilmesi, yeterliliğinin
17025 standardına
onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi sağlanacak ve 2010 yılında Türk
Akreditasyon Kurumu’na başvuru yapılıp akreditasyon gerçekleştirilecektir. Bu
göre akredite olan
analiz/test sayısı /yıl yıldaki hedef bütçe tutarının yüksek olması, başvuru işlemlerinden
kaynaklanmaktadır. 2011-2014 yıllarında 5’er adet analiz/test ilavesiyle kapsam
genişletilmesi yapılacaktır. Gösterge; her yıl yapılan çalışmalar sonucunda
akredite olan analiz/test sayılarını ifade etmektedir.
Madencilik sektörünün gelişmeleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan araştırmalar ile
yeni analiz/testlerin yapılabileceği, kurum bünyesinde mevcut olmayan, ancak
PG5. AR-GE’ye
yeni oluşturulacak olan laboratuvarların sayısını ifade edilmektedir. Genel
yönelik oluşturulan
Müdürlüğümüz bünyesinde ilk olarak maden sahalarında (özellikle kapatılan)
laboratuvar sayısı
ve/veya atıklarda, asit üretim potansiyel değerini belirlemek amacıyla, ölçüm,
/yıl
analiz ve testlerin yapılabileceği Asit Maden Drenajı Laboratuvarının kurulması
planlanmaktadır.
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S.A.5. Doğa tarihinin tanıtılmasına, jeolojik ve arkeolojik mirasın
korunmasına katkıda bulunmak.
S.H.1. Tabiat Tarihi Müzesini geliştirmek ve tanınırlığını artırmak.
S.H.2. Doğal yapı ve anıtların tarihsel, ekonomik ve kültürel potansiyellerinin tespitine
yönelik çalışmalar yapmak.

Stratejik Amaç 5:
Doğa tarihinin tanıtılmasına, jeolojik ve arkeolojik mirasın korunmasına
katkıda bulunmak.
Doğa tarihi müzeleri, bitki ve hayvan
örnekleri ile fosilleri, kayaçları, jeolojik
oluşumları uluslararası standarda göre
koruyan, arşivleyen; bunlar üzerinde bilimsel çalışmalar yapılabilmesi için bilim
adamları ile amatör doğa bilimcilerin yararlanmasına sunan; uygulamaya yönelik
araştırmalar yapan; kendi botanik bahçesinde ülkesindeki ve diğer ülkelerdeki
ilginç bitkileri canlı olarak sergileyebilen;
sergiler, konferanslar düzenleyerek halkı
doğa ve doğanın korunması konusunda
eğiten bilimsel araştırma kuruluşlarıdır.
MTA Tabiat Tarihi Müzesi, ülkemizde
kurulmuş ilk Tabiat Tarihi Müzesi olup,
içerik ve yüklendiği görev ile halen tek
tabiat tarihi müzesi konumundadır. Zengin bir fosil, mineral ve kayaç koleksiyonuna sahiptir. Bu bağlamda müzemizin
halkımız tarafından tanınırlığının artırılması, çağdaş müzecilik anlayışına uygun
yapılandırılması, koleksiyonlarının, gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan bilimsel çalışmalarla geliştirilmesi ve
düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Yeryüzünün oluşumundan günümüze
değin geçirmiş olduğu jeolojik süreçlerin

kayıtlarının saklı olduğu “Jeolojik Miras
Alanları”nın yok olmasının önlenebilmesi
için yapılacak örnek çalışmalarla, ülkemizin “Jeolojik Anıtları”nın kayıtlarının derlenmesi amaçlanmış olup, bu sayede
giderek artan koruma çabalarına katkı
sağlanacaktır. Karstik alanlar ve özellikle
mağaraların da koruma ve kullanım yöntemlerinin ve ülkemizdeki dağılımlarının
belirlenmesi, sistemlerin ileriye yönelik
çevresel etkilere karşı davranışlarının saptaması çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu
tür çalışmalar tarihsel, kültürel, turizm ve
ekonomi açısından bir gereklilik olup, çok
yararlı ve gelecek nesillere miras bırakılacak stratejik bir olgudur.
Ayrıca, arkeolojik mirasın korunmasına
yönelik olarak, jeofizik biliminin üstü örtülü yapıları belirlemede yapıya zarar
vermeden araştırma imkânını sağlamasından yararlanılacaktır. Bu yöntemle,
arkeolojik yapıların kazı öncesinde saptanması mümkündür. Dolayısıyla sahip
olduğumuz bu imkân kullanılarak, kültürel
değerlerimiz tahrip edilmeden gün yüzüne
çıkarılabilecek ve ülkemiz mirasına dâhil
edilecektir.
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Stratejik Hedef 5.1: Tabiat Tarihi Müzesini geliştirmek ve tanınırlığını
artırmak.
Tabiat Tarihi Müzesi’ni geliştirmek
amacıyla projeler üretilmesi, bilimsel çalışmalar veya mübadele vb. yollarla müzeye örnekler kazandırılması, sergilenen
örnek sayısının artırılması hedeflenmektedir. Elde edilen örneklerin yeni arşivleme teknikleri ile arşivlenmesi, sergilenmeye layık olanların sergilenmesi, toplum
ve bilim adamlarının hizmetine sunulması

Performans Göstergeleri

planlanmaktadır. Bunun yanında, çağın
medya imkânları azami seviyede kullanılarak müzenin tanıtımı yapılacaktır. Hazırlanacak kitap, broşür, poster gibi basılı
kaynaklarla, halka popüler bilim çerçevesinde ürünler aktarılacaktır. Yapılacak olan
tanıtım çalışmaları ile müzemiz cazibe
merkezi haline getirilerek ziyaretçi sayısı
artırılamaya çalışılacaktır.

Açıklamalar

PG1. Ziyaretçi sayısı /yıl

Müzemizi yıl içerisinde gezen ziyaretçi sayısı.

PG2. Sergilenen örnek sayısı /yıl

Müze koleksiyonunda bulunan 100.000’ni aşkın
materyalin teşhir alanında belirli aralıklarla değişimi
yapılarak, ziyaretçilerin farklı zamanlarda farklı örnekleri
görmesi sağlanacak ve bu sayede müzeye dinamik bir
yapı kazandırılacaktır. Performans göstergesi, müze
teşhir alanında sergilenen toplam örnek sayısıdır.

PG3. Arazi çalışması, yurt içi ve yurt dışı Arazi çalışmaları ile ulusal ve uluslararası iş birliği
müzelerle mübadele yoluyla müzeye
yapılarak karşılıklı değişim ile müzeye kazandırılacak
kazandırılan örnek sayısı /yıl
örnek sayısı.
PG4. Müze örnek arşivinin yeni
teknikler ile arşivlenme oranı /yıl

Müze koleksiyonundaki yaklaşık 100.000 materyalin
fotoğraflanma, sayısal ortama aktarılma ve arşivlenme
işlemlerinin oranı.

PG5. Düzenlenen sergi sayısı /yıl

Müzemizdeki materyallerin tanıtılması ve toplumla
paylaşılması amacıyla düzenlenen geçici, gezici sergi
sayısı.

PG6. Basılan tanıtıcı broşür ve poster
sayısı /yıl

Müzemizin tanıtılmasına yönelik tanıtıcı kitap, broşür,
poster vb. sayısı.
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Stratejik Hedef 5.2: Doğal yapı ve anıtların tarihsel, ekonomik ve kültürel
potansiyellerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak.
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.
Genel
Müdürlüğümüz
tarafından
gerçekleştirilen mağara etütleri tespit
edilen mağaralar; başta turizm olmak
üzere, askeri yönden sığınak ve lojistik
alan temini, kültür mantarcılığı, meyve ve
sebze depolamacılığı, iyi kalite tulum
peyniri üretimi, yer altı suyu temini, guano
ve plaser mineral çıkarımı gibi amaçlarla
kullanılarak, yöre ve ülke ekonomisine
önemli katkılar sağlamaktadır. Bunun yanı
sıra bu mağaralardan ve karstik
araştırmalardan yola çıkarak bu bölgelerin
paleoiklim özelliklerine göre veri üretmek
ve önümüzdeki dönemlerde kendisini
giderek hissettirecek su problemine

Performans Göstergeleri

yönelik karstik alanlarda mağara tabanlı
araştırma yapmak hedefler arasındadır.
Ayrıca, kültürel mirasımıza yönelik olarak yapılan çalışmalara katkıda bulunulacaktır. Bu amaçla; arkeolojik araştırmalarda en yaygın kullanılan yöntem olan
jeofizikten yararlanılacaktır. Jeofizik yöntemler, gömülü arkeolojik yapıları belirlemede hızlı ve başarılı olmasının yanı sıra
yapıya herhangi bir zarar vermeden araştırma yapılabilmesi imkânı sağlamaktadır.
Arkeolojik alanlar genelde kalın bir toprakla örtülü olduğundan, bir arkeolojik
alanı kazmadan önce iyi bir kazı stratejisi
ortaya koymak oldukça zordur. Jeofizik
yöntemler kullanılarak, toprak altında
gömülü durumda bulunan arkeolojik yapıların uzanım, dağılım, derinlik, nitelik ve
biçim gibi birçok özelliği belirlenebilmektedir. Dolayısıyla, gömülü kültürel değerlerimiz tahrip edilmeden gün yüzüne
çıkarılmakta ve kültürel mirasa dâhil edilmektedir.

Açıklamalar

PG1. Jeolojik miras
araştırmaları ve envanter
hazırlama çalışmaları proje
sayısı /yıl

5 yıl içinde 5 alanda, alan sınırı, 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 proje sayısı ve “Jeolojik Miras Alanları
Ulusal Envanteri” için veri toplama çalışması.

PG2. Gerçekleştirilen mağara
etüdü sayısı /yıl

Türkiye’nin eriyebilir kayalarının (karbonatlı) bulunduğu
bölgelerinde, yüzey ve yer altı karst sistemlerini 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
gerçekleştirilecek mağara etüdü sayısı.

PG3. Gerçekleştirilen
arkeojeofizik etüt sayısı /yıl

Jeofizik mikrogravimetre, manyetik, rezistivite, yer radarı, sismik
kırılma (tomografi) metotları kullanılarak yapılacak etüt sayısı.
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BÖLÜM 7:

7.1. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEF TABLOSU
STRATEJİK AMAÇLAR

STRATEJİK HEDEFLER

H1. Jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya yönelik bilimsel
A1. Karada ve kıyı ötesi alanlarda araştırmaları gerçekleştirmek
doğal zenginliklerin ortaya çıka- H2. Farklı amaç ve ölçekte yerbilim haritaları hazırlamak ve
rılmasına ve yeryüzeyinin doğru basımını gerçekleştirmek
kullanılmasına temel olacak yerbiH3. Kıyı ötesi alanlarda araştırma yapmak
lim araştırmaları yapmak
H4. Yer bilimleri veri bankası oluşturmak
H1. Metalik madenler, endüstriyel ve enerji hammaddeleri ile
A2. Metalik maden, endüstriyel ve ilgili etüt çalışmaları gerçekleştirmek
enerji hammaddelerine yönelik
arama çalışmaları gerçekleştirmek H2.Ülkemizin maden ve jeotermal kaynak envanterlerini
hazırlamak ve güncellemek
H1. Çalışanlara bireysel ve mesleki gelişim fırsatlarını
oluşturmak ve yeni alınan personeli projelerde sorumluluk
üstlenebilecek birikime kavuşturmak
A3. Kurumu geleceğe hazırlama
yolunda organizasyonel, bireysel,
teknolojik, sosyal ve kültürel gelişimi sağlamak, gelişim fırsatları
oluşturmak

H2. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kurarak
standartlara uygun çalışma ortamı sağlamak
H3. Bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısını ve kurum fiziki
yapısını iyileştirmek
H4. Genel Müdürlüğün kurumsal yapısını geliştirmek ve
hizmet kalitesi ile tanınırlığını artırmak

H1. İşletilen, işletilemeyen maden sahalarını ve/veya maden
atık/artıklarını yeni teknoloji ve bakış açısı ile değerlendirerek
A4. Yerbilimleri ve madencilik sorunları çözmek
alanında analiz/test çalışmaları H2. Metalik ve endüstriyel hammaddelerden katma değeri
yapmak, çevreye duyarlı ileri tek- yüksek ve kullanım yelpazesi geniş nihai ürün geliştirmek
nolojileri saptamak, teknolojik
öngörülerde bulunmak, yöntemler H3. Yerbilimleri ve madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan
geliştirmek ve uygulamak
çevresel etkilerin belirlenmesine ve önlenmesine yönelik proje
geliştirmek
H4. Analiz/test kalitesini, çeşitliliğini ve kapasitesini artırmak
H1. Tabiat Tarihi Müzesini geliştirmek ve tanınırlığını artırmak
A5. Doğa tarihinin tanıtılmasına,
jeolojik ve arkeolojik mirasın koH2. Doğal yapı ve anıtların tarihsel, ekonomik ve kültürel
runmasına katkıda bulunmak
potansiyellerinin tespitine yönelik çalışmalar yapmak
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7.2. STRATEJİK HEDEF-BİRİM TABLOSU 1

Hedef 1: Jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya
yönelik bilimsel araştırmaları gerçekleştirmek
Hedef 2: Farklı amaç ve ölçekte yerbilim haritaları
hazırlamak ve basımını gerçekleştirmek
Hedef 3: Kıyı ötesi alanlarda araştırma yapmak
Hedef 4: Yer bilimleri veri bankası oluşturmak

STRATEJİK AMAÇ 2: Metalik maden, endüstriyel ve enerji hammaddelerine yönelik arama çalışmaları gerçekleştirmek
Hedef 1: Metalik madenler, endüstriyel ve enerji
hammaddeleri ile ilgili etüt çalışmaları
gerçekleştirmek
Hedef 2: Ülkemizin maden ve jeotermal kaynak
envanterlerini hazırlamak ve güncellemek

1

: İlgili tablolarda X “ana sorumluyu”, O “yardımcı sorumluları” belirtmektedir.
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JED

SGD

HM

HEDEFLER

İDBB

TKB

STRATEJİK AMAÇ 1: Karada ve kıyı ötesi alanlarda doğal zenginliklerin ortaya çıkarılmasına ve yer yüzeyinin doğru kullanılmasına
temel olacak yerbilim araştırmaları yapmak

Hedef 1: Çalışanlara bireysel ve mesleki gelişim
fırsatlarını oluşturmak ve yeni alınan personeli
projelerde sorumluluk üstlenebilecek birikime
kavuşturmak
Hedef 2: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini
kurarak standartlara uygun çalışma ortamı
sağlamak
Hedef 3: Bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısını
ve kurum fiziki yapısını iyileştirmek
Hedef 4: Genel Müdürlüğün kurumsal yapısını
geliştirmek ve hizmet kalitesi ile tanınırlığını
artırmak
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GMŞM

MUHD
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JFİZED

JED

SGD

HM

İDBB

HEDEFLER

TKB

STRATEJİK AMAÇ 3: Kurumu geleceğe hazırlama yolunda organizasyonel, bireysel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişimi sağlamak,
gelişim fırsatları oluşturmak

Hedef 1: İşletilen, işletilemeyen maden sahalarını
ve/veya maden atık/artıklarını yeni teknoloji ve
bakış açısı ile değerlendirerek sorunları çözmek
Hedef 2: Metalik ve endüstriyel
hammaddelerden katma değeri yüksek ve
kullanım yelpazesi geniş nihai ürün geliştirmek
Hedef 3: Yerbilimleri ve madencilik
faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerin
belirlenmesine ve önlenmesine yönelik proje
geliştirmek
Hedef 4: Analiz/test kalitesini, çeşitliliğini ve
kapasitesini artırmak

STRATEJİK AMAÇ 5. Doğa tarihinin tanıtılmasına, jeolojik ve arkeolojik mirasın korunmasına katkıda bulunmak
Hedef 1: Tabiat Tarihi Müzesini geliştirmek ve
tanınırlığını artırmak
Hedef 2: Doğal yapı ve anıtların tarihsel,
ekonomik ve kültürel potansiyellerinin tespitine
yönelik çalışmalar yapmak
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STRATEJİK AMAÇ 4. Yerbilimleri ve madencilik alanında analiz/test çalışmaları yapmak, çevreye duyarlı ileri teknolojileri saptamak,
teknolojik öngörülerde bulunmak, yöntemler geliştirmek ve uygulamak

7.3. YILLAR BAZINDA HEDEFLER VE PERFORMANS GÖSTERGELERİ İLİŞKİSİ
STRATEJİK AMAÇ 1: Karada ve kıyı ötesi alanlarda doğal zenginliklerin ortaya çıkarılmasına ve yer yüzeyinin doğru kullanılmasına temel
olacak yerbilim araştırmaları yapmak
HEDEFLER

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

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2010

2011

2012

2013

2014

Jeolojik yapıların belirlenmesi ve incelenmesine yönelik bilimsel araştırma alanı km2 /yıl

15.500

15.500

15.500

15.500

15.500

Yerbilim kaynaklı doğal afet zararlarını azaltmaya yönelik gerçekleştirilen araştırma alanı
km2 /yıl

125.000

85.000

-

-

-

Diri fay paleosismoloji çalışmalarında açılan hendek sayısı /yıl

-

-

5

5

5

Maden yataklarının oluşum modellerine yönelik gerçekleştirilen bilimsel proje sayısı /yıl

4

4

4

6

6

Hazırlanan jeotermal rezervuar proje sayısı /yıl

2

2

2

2

2

3.500
80

3.700
85

3.900
90

4.100
95

4.400
100

Havza bazında jeofizik araştırma nokta sayısı /yıl,
jeofizik araştırma profil uzunluğu km /yıl

150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Uydu verisi analizi km2 /yıl

30

50

70

50

43

15

15

20

-

-

9.270

9.275

9.330

10.835

11.440

1.000
250
%43
100

1.000
250
%43
110

1.100
500
120

1.500
2.500
140

1.500
2.500
150

%50

%50

-

-

-

60

65

70

75

80

Karot Bilgi Bankası veri arşivini oluşturma oranı /yıl

%50

%20

%10

%10

%10

Üretilen ve elektronik ortama aktarılan rapor sayısı /yıl

1.500

1.500

1.289

-

-

Basılan jeoloji haritası pafta sayısı /yıl
Hedef 2: Farklı amaç ve
ölçekte yerbilim haritaları
Değişik ölçeklerde basılan diri fay harita pafta sayısı /yıl
hazırlamak ve basımını
Jeofizik haritalarına aktarılan yeni veri sayısı /yıl
gerçekleştirmek

Hedef 3: Kıyı ötesi
alanlarda araştırma
yapmak

Batimetri verisi toplanan alan km2 /yıl
Veri toplaması yapılan çok kanallı sığ sismik profil uzunluğu km /yıl
Tam donanımlı bir sismik araştırma gemisinin alınması (Bütçe gerçekleşme oranı)
Türkiye jeoloji veri tabanının güncelleştirmesinde elektronik ortama aktarılan pafta sayısı
/yıl
Deniz araştırmaları veri arşivinin alt yapısının oluşturulma oranı /yıl

Hedef 4: Yer bilimleri veri Maden sahalarının çevresel etkilerini de içeren madencilik veri bankasının alt yapısının
bankası oluşturmak
oluşturulması kapsamında değerlendirilen alan sayısı /yıl
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STRATEJİK AMAÇ 2: Metalik maden, endüstriyel ve enerji hammaddelerine yönelik arama çalışmaları gerçekleştirmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

HEDEFLER

Metalik maden ve endüstriyel hammaddelere yönelik arama yapılan alan km2 /yıl
Gerçekleştirilen kömür etüt çalışması km2 /yıl
Gerçekleştirilen kömür sondaj metrajı /yıl
Radyoaktif hammadde arama proje sayısı /yıl

Hedef 1: Metalik
Gerçekleştirilen jeotermal etüt çalışması km2 /yıl
madenler, endüstriyel
Jeotermal kaynak ve kızgın kuru kaya arama sondaj metrajı /yıl
ve enerji hammaddeleri
ile ilgili etüt çalışmaları Gerçekleştirilen kızgın kuru kaya etüt çalışması km2 /yıl
gerçekleştirmek
Gerçekleştirilen jeotermal koruma alanı etüt çalışması sayısı /yıl
MTA’nın sondaj yapabilme kapasitesi m /yıl

2011

2012

2013

2014

46.400

49.500

51.600

52.000

53.000

1500

1750

2000

2250

2.500

100.000 120.000 140.000 160.000 180.000
1

1

1

1

1

1.100

1.200

1.300

1.300

1.400

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

2

3

4

5

5

100.000 120.000 150.000 180.000 180.000
6.050
80

6.500
85

6.900
90

7.300
95

7.700
100

250

250

300

300

350

Güncelleştirilecek maden envanteri sayısı /yıl

-

-

1

-

1

Oluşturulacak maden envanteri sayısı /yıl

1

1

-

1

1

Jeotermal kaynak envanterinin güncelleştirilmesi

-

-

-

-

1

Kömür envanterinin güncelleştirilmesi

-

-

-

-

1

Gerçekleştirilen jeofizik etüt nokta sayısı /yıl,
jeofizik etüt profil uzunluğu km /yıl
Jeofizik kuyu logu ölçüsü adedi /yıl

Hedef 2: Ülkemizin
maden ve jeotermal
kaynak envanterlerini
hazırlamak ve
güncellemek

2010

68
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STRATEJİK AMAÇ 3: Kurumu geleceğe hazırlama yolunda organizasyonel, bireysel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişimi sağlamak,
gelişim fırsatları oluşturmak
HEDEFLER
Hedef 1: Çalışanlara bireysel
ve mesleki gelişim fırsatlarını
oluşturmak ve yeni alınan
personeli projelerde
sorumluluk üstlenebilecek
birikime kavuşturmak

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2010

2011

2012

2013

2014

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

%30

%30

%32

%32

%32

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

%10

%10

%10

%12

%12

Lisansüstü eğitim yapmış eleman sayısı /yıl

225

230

235

240

250

Tüm birimlerin/personelin katılacağı iş birliğini, iletişimi ve koordinasyonu artırıcı
paylaşım toplantı sayısı /yıl

2

3

3

4

4

Kurum içine ve dışına verilen eğitim ve düzenlenen seminer sayısı /yıl

93

93

93

94

95

2

2

2

2

2

Hedef 2: İş sağlığı ve güvenliği İş kazaları görülme sıklığı adet /yıl
yönetim sistemini kurarak
İş sağlığı ve güvenliği konusunda verilen eğitim faaliyeti sayısı /yıl
standartlara uygun çalışma
ortamı sağlamak
Çalışan personelin iş güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan iyileştirme sayısı /yıl

2

2

2

2

2

%100

%100

%100

%100

%100

Binaların fiziki şartlarının iyileştirilme oranı /yıl

%5

%5

%5

%5

%5

Makine ve ekipman için bütçeden ayrılan pay /yıl

%7

%7

%7

%7

%7

2

2

2

2

2

%40

%50

%60

%70

%80

Gerçekleştirilen kurumsal gelişim sistematiği sayısı /yıl

-

1

-

1

1

Müşteri memnuniyeti ölçme sistematiğini kurmak (0/1)

1

-

-

-

-

Müşteri memnuniyeti artış oranı /yıl

-

%2

%2

%2

%2

Çalışan memnuniyeti ölçme sistematiğini kurmak (0/1)

1

-

-

-

-

Çalışan memnuniyeti artış oranı /yıl

-

%2

%2

%2

%2

MTA'yı ve hizmetlerini tanıtmak üzere gerçekleştirilen faaliyet sayısı /yıl

10

12

12

14

14

Yurt içi ve yurt dışı kurumlarla gerçekleştirilen ortak proje sayısı /yıl

9

10

11

11

11

Bilimsel yayın sayısı /yıl

105

110

115

120

125

Bibliyografik bilgileri kütüphane otomasyon programına aktarılan kitap oranı /yıl

%30

%30

%40

-

-

Hedef 3: Bilgi ve iletişim
teknolojileri alt yapısını ve
kurum fiziki yapısını
iyileştirmek

Hedef 4: Genel Müdürlüğün

kurumsal yapısını geliştirmek
ve hizmet kalitesi ile
tanınırlığını artırmak

Yeni alınacak araç sayısı /yıl
Bilişim alt yapısının iyileştirme oranı /yıl
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STRATEJİK AMAÇ 4. Yerbilimleri ve madencilik alanında analiz/test çalışmaları yapmak, çevreye duyarlı ileri teknolojileri saptamak,
teknolojik öngörülerde bulunmak, yöntemler geliştirmek ve uygulamak
HEDEFLER

PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2010

2011

2012

2013

2014

Hedef 1: İşletilen, işletilemeyen
maden sahalarını ve/veya maden
atık/artıklarını yeni teknoloji ve
bakış açısı ile değerlendirerek
sorunları çözmek
Hedef 2: Metalik ve endüstriyel
hammaddelerden katma değeri
yüksek ve kullanım yelpazesi geniş
nihai ürün geliştirmek
Hedef 3: Yerbilimleri ve madencilik
faaliyetlerinden kaynaklanan
çevresel etkilerin belirlenmesine ve
önlenmesine yönelik proje
geliştirmek

Metalik, endüstriyel ve enerji hammaddelerinin değerlendirilmesine yönelik yapılan
teknolojik proje sayısı /yıl
Maden atık/artıklarının değerlendirilmesine yönelik yapılan teknolojik proje sayısı /yıl

4

2

2

2

2

Teknolojik çalışmalar sonucunda kullanılabilir özelliklerde satılabilir ürün sayısı /yıl

2
2

1
2

1
2

1
2

1
3

Nihai ürünlerle ilgili araştırma sayısı /yıl

1

2

2

2

2

Rehabilitasyonla ilgili çalışma yapılan maden sahası sayısı /yıl

1

1

1

1

1

Havza bazlı yapılan kirlilik araştırma alanı sayısı /yıl

1

1

1

1

1

2
2
60.000
5
1

2
2
70.000
5
-

2
2
80.000
5
-

3
2
90.000
5
-

3
2
100.000
-

100.000 125.000 150.000 175.000
5.000
5.500
5.750
6.000

200.000
6.250

Dedeksiyon limit değerleri düşürülen element sayısı /yıl
Mevcut analiz/test çeşitliliğine ilave edilen analiz/test sayısı /yıl
Hedef 4: Analiz/test kalitesini,
Analizi/testi yapılan numune sayısı /yıl
çeşitliliğini ve kapasitesini artırmak
TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite olan analiz/test sayısı /yıl
AR-GE’ye yönelik oluşturulan laboratuar sayısı /yıl

STRATEJİK AMAÇ 5. Doğa tarihinin tanıtılmasına, jeolojik ve arkeolojik mirasın korunmasına katkıda bulunmak
Ziyaretçi sayısı /yıl
Sergilenen örnek sayısı /yıl
Arazi çalışması yurt içi ve yurt dışı müzelerle mübadele yoluyla müzeye kazandırılan
Hedef 1: Tabiat Tarihi Müzesini
örnek sayısı /yıl
geliştirmek ve tanınırlığını artırmak
Müze örnek arşivinin yeni teknikler ile arşivlenme oranı /yıl
Düzenlenen sergi sayısı /yıl

5

5

5

5

5

%20
2
2

%20
2
2

%20
2
2

%20
2
2

%20
2
2

Jeolojik miras araştırmaları ve envanter hazırlama çalışmaları proje sayısı /yıl

1

1

1

1

1

Gerçekleştirilen mağara etüdü sayısı /yıl

40

40

40

40

40

Gerçekleştirilen arkeojeofizik etüt sayısı /yıl

1

1

1

1

1

Basılan tanıtıcı broşür ve poster sayısı /yıl

Hedef 2: Doğal yapı ve anıtların
tarihsel, ekonomik ve kültürel
potansiyellerinin tespitine yönelik
çalışmalar yapmak
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7.4. AMAÇ VE HEDEF SEVİYESİNDE TASLAK BÜTÇE-HARCAMA ÖNGÖRÜSÜ (TL) 1
KURUMSAL STRATEJİK AMAÇ 1: Karada ve kıyı ötesi alanlarda doğal zenginliklerin ortaya çıkarılmasına ve yer
yüzeyinin doğru kullanılmasına temel olacak yerbilim araştırmaları yapmak
STRATEJİK HEDEFLER
Hedef 1: Jeolojik oluşumları
ve olayları açıklamaya yönelik
bilimsel araştırmaları
gerçekleştirmek
Hedef 2: Farklı amaç ve
ölçekte yerbilim haritaları
hazırlamak ve basımını
gerçekleştirmek
Hedef 3: Kıyı ötesi alanlarda
araştırma yapmak
Hedef 4: Yer bilimleri veri
bankası oluşturmak
AMAÇ MALİYETLERİ GENEL
TOPLAMI

1

HEDEF BÜTÇE TUTARI
2012
2013

2010

2011

7.594.000

7.561.000

7.926.000

500.000

540.000

32.723.738
427.000

41.244.738

2014

Toplam

8.570.000

9.435.000

41.086.000

585.000

645.000

705.000

2.975.000

32.868.738

1.000.000

3.000.000

3.300.000

72.892.476

482.100

72.200

82.300

82.400

1.146.000

41.451.838

9.583.200

12.297.300

13.522.400

Hedef bütçe tutarları personel ve cari harcamaları içermeksizin, sadece hedef harcama öngörülerini yansıtmaktadır.
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118.099.476

KURUMSAL STRATEJİK AMAÇ 2: Metalik maden, endüstriyel ve enerji hammaddelerine yönelik arama
çalışmaları gerçekleştirmek
STRATEJİK HEDEFLER
Hedef 1: Metalik
madenler, endüstriyel ve
enerji hammaddeleri ile
ilgili etüt çalışmaları
gerçekleştirmek

2010

2011

56.342.100

51.624.000

49.700.000

52.300.000

56.520.000

266.486.100

117.000

117.000

200.000

220.000

290.000

944.000

56.459.100

51.741.000

49.900.000

56.810.000

267.430.100

Hedef 2: Ülkemizin maden
ve jeotermal kaynak
envanterlerini hazırlamak
ve güncellemek
AMAÇ MALİYETLERİ
GENEL TOPLAMI

HEDEF BÜTÇE TUTARI
2012
2013
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52.520.000

2014

Toplam

KURUMSAL STRATEJİK AMAÇ 3: Kurumu geleceğe hazırlama yolunda organizasyonel, bireysel, teknolojik, sosyal
ve kültürel gelişimi sağlamak, gelişim fırsatları oluşturmak
STRATEJİK HEDEFLER
Hedef 1: Çalışanlara bireysel ve
mesleki gelişim fırsatlarını
oluşturmak ve yeni alınan
personeli projelerde sorumluluk
üstlenebilecek birikime
kavuşturmak
Hedef 2: İş sağlığı ve güvenliği
yönetim sistemini kurarak
standartlara uygun çalışma
ortamı sağlamak
Hedef 3: Bilgi ve iletişim
teknolojileri alt yapısını ve kurum
fiziki yapısını iyileştirmek
Hedef 4: Genel Müdürlüğün
kurumsal yapısını geliştirmek ve
hizmet kalitesi ile tanınırlığını
artırmak
AMAÇ MALİYETLERİ GENEL
TOPLAMI

HEDEF BÜTÇE TUTARI
2012
2013

2010

2011

315.000

359.000

405.000

462.000

521.000

2.062.000

20.000

21.000

22.000

23.000

24.000

110.000

32.757.000

31.250.000

9.440.000

8.750.000

8.325.000

90.522.000

2.777.800

2.703.700

2.745.250

2.675.850

2.696.750

13.599.350

35.869.800 34.333.700

12.612.250

11.910.850
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2014

Toplam

11.566.750 106.293.350

KURUMSAL STRATEJİK AMAÇ 4. Yerbilimleri ve madencilik alanında analiz/test çalışmaları yapmak, çevreye
duyarlı ileri teknolojileri saptamak, teknolojik öngörülerde bulunmak, yöntemler geliştirmek ve uygulamak
STRATEJİK HEDEFLER
Hedef 1: İşletilen, işletilemeyen
maden sahalarını ve/veya maden
atık/artıklarını yeni teknoloji ve
bakış açısı ile değerlendirerek
sorunları çözmek
Hedef 2: Metalik ve endüstriyel
hammaddelerden katma değeri
yüksek ve kullanım yelpazesi
geniş nihai ürün geliştirmek
Hedef 3: Yerbilimleri ve
madencilik faaliyetlerinden
kaynaklanan çevresel etkilerin
belirlenmesine ve önlenmesine
yönelik proje geliştirmek
Hedef 4: Analiz/test kalitesini,
çeşitliliğini ve kapasitesini
artırmak
AMAÇ MALİYETLERİ GENEL
TOPLAMI

74

2010

2011

150.590

95.142

113.392

110.392

63.795

66.400

2.343.600
2.671.377

1.173.000
1.444.934
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HEDEF BÜTÇE TUTARI
2012
2013

23.966

2014

Toplam

100.000

100.000

469.698

100.000

100.000

423.784

68.900

80.000

80.000

359.095

1.203.000

800.000

800.000

6.319.600

1.295.866

1.080.000

1.080.000

7.572.177

-

KURUMSAL STRATEJİK AMAÇ 5. Doğa tarihinin tanıtılmasına, jeolojik ve arkeolojik mirasın korunmasına
katkıda bulunmak
STRATEJİK HEDEFLER

HEDEF BÜTÇE TUTARI
2012
2013

2010

2011

Hedef 1: Tabiat Tarihi Müzesini
geliştirmek ve tanınırlığını
artırmak

10.000

10.000

11.000

12.500

14.000

57.500

Hedef 2: Doğal yapı ve anıtların
tarihsel, ekonomik ve kültürel
potansiyellerinin tespitine yönelik
çalışmalar yapmak

379.000

420.000

466.000

507.000

562.000

2.334.000

AMAÇ MALİYETLERİ GENEL
TOPLAMI

389.000

430.000

477.000

519.500

576.000

2.391.500
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2014

Toplam
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BÖLÜM 8:

8.1. DOKUZUNCU KALKINMA PLANI - MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI İLİŞKİSİ
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8.2. DOKUZUNCU KALKINMA PLANI İLE MTA HEDEFLERİ ARASINDAKİ İLİŞİLERİN AÇIKLAMALARI
8.2.1. Rekabet Gücünün Artırılması 1
Gelişme
Ekseni

İlgili Hedef

Uyum Gerekçesi

 S.H. 3.2: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini
İş Ortamının
İyileştirilmesi

kurarak standartlara uygun çalışma ortamı
sağlamak.
 S.H. 3.3: Bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısını ve
kurum fiziki yapısını iyileştirmek.

 MTA’nın fiziki alt yapısı iyileşecek, başta bilgi ve iletişim teknolojileri olmak üzere teknoloji alt yapı ile
lojistik imkânlar artırılacak ve bu alanlarda etkinlik sağlanacaktır. (378)

 Maden yataklarının (kömür, radyoaktif mineral vb.) oluşumlarının incelenmesi ve jeotermal rezervuar
Enerji ve
Ulaştırma
Altyapısının
Geliştirilmesi

 S.H. 1.1: Jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya
yönelik bilimsel araştırmaları gerçekleştirmek.
 S.H. 1.3: Kıyı ötesi alanlarda araştırma yapmak.
 S.H. 2.2: Ülkemizin maden ve jeotermal kaynak
envanterlerini hazırlamak ve güncellemek.

 S.H. 1.1: Jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya
Çevrenin
Korunması ve
Kentsel
Altyapının
Geliştirilmesi

1

yönelik bilimsel araştırmaları gerçekleştirmek.
 S.H. 1.2: Farklı amaç ve ölçekte yerbilim haritaları
hazırlamak ve basımını gerçekleştirmek.
 S.H. 1.3: Kıyı ötesi alanlarda araştırma yapmak.
 S.H. 1.4: Yer bilimleri veri bankası oluşturmak.
 S.H. 2.1: Metalik madenler, endüstriyel ve enerji
hammaddeleri ile ilgili etüt çalışmaları
gerçekleştirmek
 S.H. 2.2: Ülkemizin maden ve jeotermal kaynak
envanterlerini hazırlamak ve güncellemek.

araştırmaları, arz güvenliğinin artırılmasına, birincil enerji kaynaklarının dengeli bir şekilde çeşitlendirilmesine, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının yükseltilmesine hizmet edecektir. (407)
 Kömür ve jeotermal enerji aramaları, ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu
enerjinin sürekli, güvenli ve asgari maliyetle temini sağlayacaktır. (405)
 Üretim sistemi içerisinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının azami ölçüde yükseltilmesi
hedefine yönelik olarak kömür arama çalışmalar yapılacaktır. (407)
 Arz güvenliğinin artırılması amacıyla birincil enerji kaynakları bazında dengeli bir kaynak
çeşitlendirmesine, üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payının azami ölçüde
yükseltilmesi amacına yönelik olarak jeotermal enerji aramaları yapılacaktır. (407)

 Maden yatakları oluşum modellerinin araştırılması, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını gözeterek, doğal
kaynakların koruma ve kullanma koşulları belirlenecek ve bu kaynaklardan herkesin adil biçimde
yararlanmasını sağlayacaktır. (407)
 Jeolojik yapıların belirlenmesi ve incelenmesi, su, atık su, katı atık gibi çevre korumaya yönelik alt yapı
tesislerinin yapılmasında, bakımında ve işletilmesinde en uygun sistem ve yerlerin saptanmasında
kullanılacak (466); yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kirlenmeden korunması sağlanacaktır. (469)
 Muhtelif amaç ve ölçekte hazırlanan haritalar ve yerbilimleri araştırmaları ile oluşan veri bankaları,
belediyelere verilecek teknik danışmanlık hizmetlerini etkinleştirecektir. (464)
 Jeotermal enerji aramaları ile ülkemiz şartları çerçevesinde sera gazı azaltılmasına ilişkin
yükümlülükler yerine getirilebilecektir. (461)
 Ülkemizin maden ve enerji hammadde envanterleri hazırlanarak gelecek kuşakların ihtiyaçları
gözetilecek ve bu kaynaklardan herkesin adil biçimde yararlanmasını sağlanmış olacaktır. (453)

: Uyum gerekçesi sütunlarında yer alan parantez içerisindeki rakamlar, Dokuzuncu Kalkınma Planı içerisindeki paragrafları belirtmektedir.
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8.2.1. Rekabet Gücünün Artırılması (Devam)
Gelişme
Ekseni

İlgili Hedef

Uyum Gerekçesi

 S.H. 3.1: Çalışanlara bireysel ve mesleki gelişim fırsatlarını

AR-GE ve
Yenilikçiliğin
Geliştirilmesi

oluşturmak ve yeni alınan personeli projelerde sorumluluk
üstlenebilecek birikime kavuşturmak.
 S.H. 3.4: Genel Müdürlüğün kurumsal yapısını geliştirmek ve
hizmet kalitesi ile tanınırlığını artırmak.
 S.H. 4.3: Yerbilimleri ve madencilik faaliyetlerinden
kaynaklanan çevresel etkilerin belirlenmesine ve
önlenmesine yönelik proje geliştirmek.
 S.H. 5.2: Doğal yapı ve anıtların tarihsel, ekonomik ve
kültürel potansiyellerinin tespitine yönelik çalışmalar
yapmak.

 S.H. 1.1: Jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya yönelik

Sanayi ve
Hizmetlerde
Yüksek
Katma
Değerli
Üretim
Yapısına
Geçişin
Sağlanması

bilimsel araştırmaları gerçekleştirmek.
 S.H. 1.2: Farklı amaç ve ölçekte yerbilim haritaları
hazırlamak ve basımını gerçekleştirmek.
 S.H. 1.3: Kıyı ötesi alanlarda araştırma yapmak.
 S.H. 2.2: Ülkemizin maden ve jeotermal kaynak
envanterlerini hazırlamak ve güncellemek.
 S.H. 4.1: İşletilen, işletilemeyen maden sahaları ve/veya
maden artıklarının yeni teknoloji ve bakış açısı ile
değerlendirerek sorunları çözmek.
 S.H. 4.2: Metalik ve endüstriyel hammaddelerden katma
değeri yüksek ve kullanım yelpazesi geniş nihai ürün
geliştirmek.
 S.H. 4.3: Yerbilimleri ve madencilik faaliyetlerinden
kaynaklanan çevresel etkilerin belirlenmesine ve
önlenmesine yönelik proje geliştirmek.
 S.H. 4.4: Analiz / test kalitesini, çeşitliliğini ve kapasitesini
artırmak.

 Araştırmacı insan gücümüz nitelik ve nicelik yönünden geliştirilecektir. (478)
 Nihai ürün çalışmaları ile yerli kaynakların katma değere dönüştürülmesini amaçlayan AR-GE
faaliyetleri desteklenmiş olacak (482) ve yerli teknoloji geliştirilmesi desteklenmiş olacaktır.
(484)
 Müze, toplumun her kesiminde bilim, teknoloji ve yenilik kültürü ile farkındalığının
artırılmasına katkı sağlayacaktır. (477)

 Maden yatakları oluşum modelleri ve havza bazında jeofizik araştırmaları, madencilik arama
çalışmalarına katkı sağlayacaktır. (544)

 Muhtelif amaç ve ölçekte hazırlanan haritalar ve yerbilimleri araştırmaları ile oluşan veri
bankaları, yerel yönetimlerin ve kullanıcıların turizmle ilgili kararlarına ve kamu eliyle
yapılacak alt yapının finansmanına katkı sağlayacaktır. (553)
 AB’nin rekabet gücünü yitirmekte ve diğer ülkelere kaydırma eğiliminde olduğu maden
aramacılığı konusunda iş birliği ve gelişme imkanları değerlendirilmeye çalışılacaktır. (538)
 Madencilik ürünleri yurt içinde işlenerek katma değer artırılacak, arama çalışmalarına ve bor
ürünleri üretiminin geliştirilmesine özel önem verilecektir. (544)
 Termal turizme yönlendirme faaliyetleri jeotermal kaynakların aranması, bulunması ve
iyileştirilme çalışmaları ile sürdürülebilecektir. (550)
 Jeotermal kaynaklar açısından rekabet üstünlüğü göz önüne alınarak, sağlık hizmetleri
turizmi desteklenecektir. (551)
 Orta ve yüksek teknoloji sektörlerinde AR-GE ve yenilikçilik faaliyetlerine ve AR-GE alt
yapısına öncelik verilecek, büyük ölçekli yatırım, ortak yatırım ve kapsamlı AR-GE projeleri
desteklenecektir. (535)
 İşletilemeyen maden yataklarını yeni teknoloji ve bakış açısıyla yeniden değerlendirerek
madencilik ürünleri yurt içinde işlenerek katma değer artırılacaktır. (544)
 Nihai ürün çalışmaları ile madencilik ürünleri yurt içinde işlenerek katma değer artırılacak ve
bor ürünleri üretiminin geliştirilmesine çalışılacaktır. (544)
 Analiz / test çeşitliliğini ve kapasitesini artırmak, kimya sektöründeki bilgi ve teknolojik
alanlar (530) ile madencilik arama çalışmalarının (544) geliştirilmesine katkı koyacaktır.
 Madencilik faaliyetleri ile bozulan sahaların rehabilitasyonu için proje geliştirerek çevrenin
korunmasına yönelik AR-GE çalışmaları desteklenecek (523) ve madencilik sektöründe çevre
mevzuatına uyum geliştirilecektir. (544)
 ÇED, OSB gibi toplantılara katılım sağlayarak çevrenin korunmasına yönelik AR-GE
çalışmaları desteklenecektir. (523)
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8.2.2. Beşeri Gelişme ve Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi
Gelişme
Ekseni
Eğitim
Sisteminin
Geliştirilmesi

Kültürün
Korunması,
Geliştirilmesi ve
Toplumsal
Diyalogun
Güçlendirilmesi

İlgili Hedef
 S.H. 5.1: Tabiat Tarihi Müzesini geliştirmek ve
tanınırlığını artırmak.

Uyum Gerekçesi
 Müzenin çeşitli faaliyetleri ile öğrenciler bilimsel araştırmaya teşvik edilebilecektir. (589)

 S.H. 5.2: Doğal yapı ve anıtların tarihsel, ekonomik ve

 Mağara ve jeopark alanları çalışmaları ve arkeojeofizik yöntemlerin kullanılması, kültür

kültürel potansiyellerinin tespitine yönelik çalışmalar
yapmak.

mirasımızın envanterinin çıkarılmasına, bu mirasın korunmasına ve restorasyonuna
yönelik çalışmalara katkı sağlayacaktır. (637)
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8.2.3. Bölgesel Gelişmenin Sağlanması
Gelişme
Ekseni
Bölgesel
Gelişme
Politikasının
Merkezi
Düzeyde
Etkinleştirilmesi
Kültürün
Korunması,
Geliştirilmesi ve
Toplumsal
Diyaloğun
Güçlendirilmesi
Yerel
Dinamiklere ve
İçsel Potansiyele
Dayalı
Gelişmenin
Sağlanması
Yerel Düzeyde
Kurumsal
Kapasitenin
Artırılması
Kırsal Kesimde
Kalkınmanın
Sağlanması

İlgili Hedef

 S.H. 1.2: Farklı amaç ve ölçekte yerbilim haritaları
hazırlamak ve basımını gerçekleştirmek.

Uyum Gerekçesi
 Muhtelif amaç ve ölçekte hazırlanan haritalar ve yerbilimleri araştırmaları ile oluşan veri
bankaları, az gelişmiş bölgelerden yoğun göç baskısı altında olan kentlere kadar fiziki ve
sosyal alt yapının güçlendirilmesinde ve ulaşılabilirliğin iyileştirilmesinde
kullanabilecektir. (658, 659)

 S.H. 5.2: Doğal yapı ve anıtların tarihsel, ekonomik ve

 Mağara ve jeopark alanları çalışmaları ve arkeojeofizik yöntemlerin kullanılması, kültür

kültürel potansiyellerinin tespitine yönelik çalışmalar
yapmak.

mirasımızın envanterinin çıkarılmasına, bu mirasın korunmasına ve restorasyonuna
yönelik çalışmalara katkı sağlayacaktır. (637)

 S.H. 5.2: Doğal yapı ve anıtların tarihsel, ekonomik ve
kültürel potansiyellerinin tespitine yönelik çalışmalar
yapmak.

 S.H. 1.4: Yerbilimleri veri bankası oluşturmak.

 S.H. 1.1: Jeolojik oluşumları ve olayları açıklamaya
yönelik bilimsel araştırmaları gerçekleştirmek.

 Mağara ve jeopark alanları çalışmaları ile doğal miraslar korunup geliştirilerek ekonomik
değere dönüştürülecektir. (677)

 Karot Bilgi Bankasının faaliyetleri kamu kurumları ve özel sektör arasında bu alanda iş
birliğini ve bilgi alışverişi artıracaktır. (671)

 Jeolojik kaynaklı doğal afet zararlarını azaltmaya yönelik araştırmalar, yerleşim planı
yapımında afet riski yüksek yörelere öncelik verilmesini ve çözüm yollarını sunacaktır.
(681)
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8.2.4. Kamu Hizmetlerinde Kalite ve Etkinliğin Artırılması
Gelişme Ekseni

İlgili Hedef

Kurumlar Arası
Yetki ve
Sorumlulukları
Rasyonelleştirilmesi

 S.H. 3.4: Genel Müdürlüğün kurumsal yapısını

Politika Oluşturma
ve Uygulama
Kapasitesinin
Artırılması

 S.H. 3.4: Genel Müdürlüğün kurumsal yapısını

geliştirmek ve hizmet kalitesi ile tanınırlığını
artırmak.

geliştirmek ve hizmet kalitesi ile tanınırlığını
artırmak.

 S.H. 3.1: Çalışanlara bireysel ve mesleki gelişim
Kamu Kesiminde
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi

E-Devlet
Uygulamalarını
Yaygınlaştırılması
ve Etkinleştirilmesi

fırsatlarını oluşturmak ve yeni alınan personeli
projelerde sorumluluk üstlenebilecek birikime
kavuşturmak.
 S.H. 3.3: Bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısını
ve kurum fiziki yapısını iyileştirmek.
 S.H. 3.4: Genel Müdürlüğün kurumsal yapısını
geliştirmek ve hizmet kalitesi ile tanınırlığını
artırmak.

 S.H. 3.4: Genel Müdürlüğün kurumsal yapısını
geliştirmek ve hizmet kalitesi ile tanınırlığını
artırmak.
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Uyum Gerekçesi
 Genel Müdürlüğün yapısı iyi yönetişim yaklaşımı çerçevesinde yapılandırılacak ve asli
görevlerin yerine getirebilmesi için görev ve yetkiler ile teşkilat yapısı arasında uyum
güçlendirilecektir. (687)

 Yönetim Bilgi Sisteminin oluşturulmasıyla, nitel ve nicel veri yönetimi geliştirilerek
politikaların veriye ve bilgiye dayandırılmasını temin edilecektir. (695)

 Çalışanların idari ve beşeri kapasitelerinin nitelik ve nicelik olarak stratejik yönetim
anlayışı doğrultusunda geliştirilecektir. (697)

 Çalışanların yetkin bir seviyeye ulaştırılması ve değişen koşullara uyum sağlaması için
etkili bir insan kaynakları planlaması yapılacaktır. Bu kapsamda hazırlanacak programlar
ile çalışanlar sürekli bir şekilde eğitim, öğretim ve geliştirme süreçlerinden geçirilerek,
işlerini verimli bir şekilde yürütecek gerekli bilgi ve beceriye kavuşturulacaktır. (699)
 Çalışanların bilgi ve iletişim teknolojileri farkındalığı ve yetkinliği geliştirilecektir. (702)
 Çağdaş yönetim sistematiklerinden norm kadro çalışması yapılarak nicel ve nitelikte
olarak gerekli personel istihdamı sağlanacaktır. (698)

 Kurumsal yapının geliştirilmesine yönelik olarak e-imza uygulamasına yönelik çalışmalar
yapılacaktır. (709)
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BÖLÜM 9:

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Stratejik Planı’nda belirlenen
stratejik amaç ve hedeflere ulaşılması için
gerçekleştirilecek birim faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli
koordinasyonun
sağlanması
Planın
başarısında önemli rol oynamaktadır.
Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirilmesi, hedeflenen çok yönlü ve kapsamlı
dönüşümün hayata geçirilmesinin sağlanmasına yardımcı olmaktadır.
İzleme, stratejik planın uygulanmasının
sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanması anlamını taşımaktadır. Değerlendirme ise, uygulama sonuçlarının amaç ve
hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu
amaç ve hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
Planın onaylanması ve 2010 yılından
itibaren uygulamaya konulması ile birlikte
izleme süreci başlayacaktır. Bu süreçte,
stratejik plandaki amaç ve hedeflere ulaşılma düzeyleri düzenli olarak takip edilecek ve belirli aralıklarla raporlanacaktır.
Rapor, stratejik amaç ve hedeflerin gerçekleşme durumları hakkında açıklamaları
da içerecektir. Performansın izlenmesi,
izleme faaliyetinin temelini oluşturacaktır.
Bunun için performans göstergeleri verileri düzenli olarak toplanacak ve irdelenecektir. Stratejik Planın başarısının
ölçülmesi, izleme ve değerlendirmenin
etkin yapılabilmesi ancak uygun veri ve

istatistiklerle mümkün olacaktır. Bu sebeple birimler, hedeflerin izlenip değerlendirilebilmesi için; ihtiyaç duydukları
uygun, tutarlı verileri ve bunların oluşturulmasını sağlayacaklardır.
Stratejik Plandaki amaçlar ve yıllık hedefler ile strateji, politika ve projelerin
hayata geçirilmesi, birim faaliyetlerinin
performans göstergeleri bazında izlenmesi ve bu yöndeki tüm çalışmaların
sistematik bir biçimde devam ettirilmesi
plan başarısı için önemli süreçleri oluşturmaktadır. Bu izleme sürecinde, karşılaşılan güçlük ve sorunlara zamanında
müdahale ederek çözüm bulmak, önlemlerin zamanında alınmasını sağlamak, gereken yerlerde iyileştirme çalışmalarını
belirlemek ve uygulamak hedeflenmektedir. İzleme ve değerlendirme kapsamında
yapılacak çalışmaların etkin bir şekilde
yürütülmesini sağlamak amacıyla amaç ve
hedefleri gerçekleştirmeye yönelik faaliyet ve projelerden hangi birimlerin sorumlu olduğu, ne kadar sürede bunları
gerçekleştirecekleri ve bu kapsamda ne
kadar kaynak kullanacakları belirlenmiştir.
İzleme sürecinde belirli zaman aralıklarında gerçekleştirilecek toplantılar ile aktif
ve sürekli bir değerlendirme süreci hayata
geçirilecektir. Kısaca hedeflere ulaşabilmek için yapılan gözden geçime çalışmaları; planla, uygula, kontrol et, önlem al
yaklaşımıyla yürütülecektir.
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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 merciler tarafından
takip edilecek ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Böylelikle dinamik bir
yapı kurulmuş olacak ve faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır.
Değerlendirme katılımcı yöntemlerle yapılacak, değerlendirmede izlenecek yol ve
sonuçlar taraflarca paylaşılacaktır.
MTA Genel müdürlüğünün bu stratejik
planda ortaya koyduğu ve 2010 yılı
başından itibaren uygulamaya başlanacak
olan amaç ve hedeflere yıllar bazında ulaşılıp ulaşılamadığının izlenmesine yönelik olan faaliyetler ve koordinasyon işleri
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 sağlanmak amaçlanmıştır. Strateji Geliştirme
Dairesi Başkanlığı ayrıca uygulama sonuçlarına ilişkin izleme, performansların
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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.
Planda yer alan faaliyetler, Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından
oluşturulacak "Stratejik Plan İzleme ve
Değerlendirme Ekibi" tarafından her 6
ayda bir takip edilecek ve planın uygulama
sürecinde hedeflerin gerçekleşip gerçekleşmediği veya ne oranda gerçekleştiğini
belirlemek üzere yılda iki gözden geçirme
toplantısı düzenlenecektir. Bu toplantılarda problemli olan hedefler gözden
geçirilecek, gerekiyorsa bir sonraki dönem
için revize edilecektir. Tüm toplantılar
sonucunda yıllık değerlendirme raporu
hazırlanacaktır. Her yılın sonunda bir kez
genel değerlendirme yapılacaktır. Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın sorumluğundaki raporlama çerçevesinde, tüm
birimler kendi görev alanları itibariyle ilgili
oldukları stratejik amaç ve hedefleri dikkate alarak gelişmelere ilişkin mevcut
durum bilgileri ile olası engel ve tıkanma
nedenlerini tespit ederek 6 aylık periyotlar
halinde Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’na ileteceklerdir. İzleme ve değerlendirme ekibi 6 aylık dönemler dışında da
toplantılar yaparak bazı birimlerden hedeflere ilişkin performans gösterge sonuçlarını isteyebilecektir.

Arkeojeofizik

Arkeolojik kalıntıların yeraltındaki konumunu belirlemek
için yapılan jeofizik yöntem.

Artezyenik

Suyun yer yüzüne basınçlı bir şekilde ulaşma hali.

Batimetri

Deniz tabanı eş derinlik haritalaması.

Bor

Bor, periyodik sistemin 3. grubunun başında yer alan bir
elementtir. Elmastan sonra en sert madde olan ametal bor;
gri-siyah kristalin veya amorf mikrokristalin, yeşilimsi sarı
renklerde görülebilir.

Botanik

Bitkileri inceleyen bilim dalı.

Caliper

Sondaj kuyu çapını ölçmek için kullanılan bir sistem.

Cevher

Ekonomik olarak işletmeye elverişli bir veya birkaç
mineralden oluşan kayaç.

Curie Haritaları

Manyetit (demir) mineralinin manyetik özelliğini kaybettiği
sıcaklık.

Dedeksiyon limiti

Belirleme sınırı.

Density

Yoğunluk.

Dielektrik sabiti

Bir malzeme veya kayaçların üzerinde yük depolayabilme
yeteneği yalıtkanlık (dielektrik) sabiti adı verilen katsayı ile
ölçülür ve bu katsayı her malzemede farklılık gösterir.

Endüstriyel hammadde

Metalik madenler dışında kalan, ekonomik değere sahip
mineral (kuvars, feldspat, zeolit, jips vb.) ve kayaçlardır
(kuvarsit, kil taşı, mermer, alçıtaşı, dünit vb.).

Enerji hammadde

Kömür, bitümlü şeyl, asfaltit, radyoaktif mineraller,
jeotermal enerji vb. gibi enerjiye yönelik hammaddeler.

Etüt

İnceleme, araştırma.

Ferrokrom

Çelik elde etmede kullanılan, demir ve kromdan oluşan bir
alaşımdır.

Fosil

Genellikle son buzul devrinin bitiminden önce yaşamış olan
organizma kalıntıları.

Gamma-ray/nötron

Formasyonların radyoaktivite özelliğini ve gözenekliğini
ortaya çıkaran yöntem.

Gravimetre/Mikrogravimetre Yer altındaki kütlelerin yoğunluk
anomalileri tespit eden yöntem.

farkından
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oluşan

Guano

Kuş veya yarasa dışkılarının birikintisinden sızan kalsiyum
fosfatça zengin kalıntı.

Hidrojeoloji

Yer altı sularının jeolojik, hidrodinamik, fiziksel, kimyasal vb.
özelliklerini inceleyen; suyun yeraltında bulunuşu, kalitesi,
miktarı, işletilmesi, su içeren birimin hidrolik ve hidrojeolojik
özellikleri ile ilgilenen bilim.

Isı akısı

Birim zamanda, birim alandaki ısı geçiş miktarı.

İzostatik gravite anomali
haritası

Topoğrafik yükleri oluşturan kütlelerin yoğunlukları ile bu
kütlelerin yüzdüğü mantonun yoğunluğu farklıdır. Bu farklı
yoğunluklu iki yapı arasında oluşan denge haritası.

Jeodinamik

Yerkabuğunun oluşumundan bugüne kadar değişik jeolojik
dönemlerdeki hareketleri ve o dönemlere ait yerkabuğu
birimlerinin konumunu inceleyen yerbilim dalı.

Jeoelektrik haritası

Topoğrafik yükleri oluşturan kütlelerin yoğunlukları ile bu
kütlelerin yüzdüğü mantonun yoğunluğu farklıdır. Bu farklı
yoğunluklu iki yapı arasında oluşan denge haritası.

Jeofizik

Yeryuvarının kantitatif ve fiziksel yöntemlerle çalışılmasıdır.

Jeokimya

Yer yuvarı ve çevresini oluşturan kütledeki kimyasal olayları
inceleyen bir yerbilim dalı.

Jeoloji

Yeryuvarının oluşumunu, yapısını ve bu güne kadar geçirdiği
olayları inceleyen bilim dalı.

Jeolojik miras

Yerkürenin jeolojik geçmişine ilişkin belge niteliğine sahip,
görsel güzelliği de olabilen, kaybolması durumunda yerine
konulamayacak, yok olma tehdidi altındaki her türlü jeolojik
oluşumlardır.

Jeopark

Jeolojik ve jeomorfolojik etken ve süreçlerle gelişmiş, yer
kabuğunun evrimini anlatan, doğada çok ender bulunan,
görsel güzelliği, bilimsel kalite ve eğitim değeri olan şekil ve
yapıları tanımlayan alanlar.

Jeoteknik

Mühendislik sorunlarının çözümü için yeri oluşturulan
malzemelere (toprak ve kaya zeminler) ilişkin bilgilerin
toplanması, değerlendirilmesi ve kullanılmasında bilimsel
yöntemler ile mühendislik ilkelerinin uygulanması.

Jeotermal

Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının
oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlar.

Karot

Sondaj ile elde edilen silindirik şekilli kayaç örneği.

Karst

Kireçtaşı tarafından altlanan ve çoğunlukla karbonatlaşma
etkisinden kaynaklanan bir dizi yer şekilleri ile karakteristik
yer.

Kayaç

Minerallerin veya organik maddelerin sağlam veya gevşek
yığını.
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Kuyu logu

Kuyudaki
yöntemi.

formasyonların

özelliklerini ortaya çıkarma

Mesaha

Yeri ölçme.

Metalik maden

Kayaçların bileşiminden ergitilerek ayrıştırılan madenler
(Demir, krom, bakır, nikel, kurşun vb.)

Metalurji

Metalleri, cevherlerden ayırma, eritme vb. yollar ile
kullanıma hazırlama bilimi.

Mineral

Düzenli bir kristal yapıya, kendine özgü kimyasal ve fiziksel
özelliklere sahip doğal inorganik element veya bileşikler.

Mulaj

Herhangi bir nesnenin alçı ya da bal mumu ile kalıbının
alınması işlemi

Nadir topraklar

Lantanyumdan (atomik numarası 57) lutesyuma (atomik
numarası 71) kadar olan 15 adet metalik element ve itriyum,
toryum ve skandiyum elementlerinin oksitleri.

Nihai ürün

Üretim aşamaları tamamlanarak son şeklini almış, tüketime
hazır hale gelmiş olan ürün.

Pafta

Büyük harita, plan veya modeli oluşturan ayrı parçalardan
her biri.

Paleoiklim

Dünyanın oluşumundan günümüze kadar geçen zamanda
etkili olan iklim.

Paleontoloji

Fosil flora ve faunanın bilimsel olarak çalışılması.

Paleosismoloji

Yakın geçmişte meydana gelmiş olan tahrip edici
depremlerin belirlenmesi ve tarihlenmesinde kullanılan
yöntem.

Permeabilite

Geçirgenlik.

Plaser mineral

Fiziksel olarak parçalanıp, ufalan, aşınan minerallerin
taşınarak, yoğunluklarına göre birbirinden ayrılıp, aynı ya da
benzer yoğunlukta olanların belirli bir bölgede birikmesi ile
oluşan yatak minerali.

Pomza

Asidik ve bazik karakterli volkanik faaliyetler sonucu oluşan;
gözenekli bünyesinde kristal suyu olmayan kayaç.

Prospeksiyon

Maden arama çalışmalarının ilk aşaması.

Prospektör

Prospeksiyon işini yapan teknik eleman.

Radyoaktif hammadde

Kimyasal bileşiminde, uranyum ve toryumu ana bileşim
olarak içeren mineraller.

Refrakter

Yüksek sıcaklık seviyelerinde dayanaklıklarını koruyabilen
malzemeler.

Rezistivite

Bir birim uzunluğuna sahip iletken maddenin akıma karşı
göstermiş olduğu direnç.
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Sismik

Yer altı tabakaların kalınlık ve hızlarını kullanarak araştırma
yapan yöntem.

Sölestin

Yaygın olarak beyaz, nadir olarak mavimsi renklerde
gözlenen ve SrSO4 formülüne sahip bir mineral.

Sp-rezistivite

Kuyu birimlerinin iletkenlik özelliği.

Tektonik

Yer yuvarının parçalanıp dağılmış katmanlarının birbirleri ile
olan ilgilerini araştıran yer bilimi kolu.

Tenör

Maden yatağı içindeki ekonomik minerallerin tüm yatak
içindeki oranı.

Toryum

Atom numarası 90, kurşun renginde, havada bozulmaz,
nükleer enerji kaynağı olarak kullanılan radyoaktif bir
element.

Trona

Na3H(CO3)2·2H2O formülünde ekonomik değeri
göllerden buharlaşma sonucu oluşan mineral.

Yer radarı

Yer altının sığ tabakalarının araştırılmasında kullanılan
jeofizik ölçüm cihazı.

Yüzey süseptibilite haritası

Yüzeydeki kayaçlardan alınan numunelerin ölçülerek elde
edilen manyetik duyarlılık değerlerinin haritalanması.

Yüzey yoğunluk haritası

Yüzeydeki kayaçlardan alınan numunelerin değişik ölçüm
teknikleri ile yoğunluklarının belirlenmesi ile elde edilen
harita.

Zeolit

Beyazdan sarı veya kırmızıya değişen renklerde, çok iyi
kristal yapıya sahip, bazı üyelerinin ekonomik önemi olan
çok geniş bir mineral gurubu.
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BDTD

Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi

BM

Bölge Müdürlükleri

CBS

Coğrafi Bilgi Sistemleri

DAK

Deniz Araştırmaları Koordinatörlüğü

EHEAD

Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi

ENCŞM

Müdürler Encümeni Şube Müdürlüğü

ETKB

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

FED

Fizibilite Etütleri Dairesi

GMŞM

Genel Müdürlük Şube Müdürlüğü

HUKM

Hukuk Müşavirliği

İDBB

İç Denetim Birim Başkanlığı

İMİD

İdari ve Mali İşler Dairesi

JED

Jeoloji Etütleri Dairesi

JFİZED

Jeofizik Etütleri Dairesi

MATD

Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi

MEAD

Maden Etüt ve Arama Dairesi

MİKD

Makine İkmal Dairesi

MUHD

Muhasebe Dairesi

TTMM

Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü

PED

Personel ve Eğitim Dairesi

SGD

Strateji Geliştirme Dairesi

SOND

Sondaj Dairesi

SSU

Sivil Savunma Uzmanlığı

TKB

Teftiş Kurulu Başkanlığı

UA

Uzaktan Algılama

UİABK

Uluslararası İlişkiler ve AB Koordinatörlüğü

MWt

Mega watt termal

TÜSSİDE

Türkiye Sanayi ve Sevk İdaresi Enstitüsü

TTK

Türkiye Taşkömürü Kurumu
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ADI SOYADI

DAİRESİ

MESLEĞİ

GÖREVİ

Ragıp COŞKUN

Strateji Geliştirme Dairesi

Maden Y. Müh.

Koordinatör

Sibel ERGEN

Strateji Geliştirme Dairesi

Endüstri Müh.

Birim Yöneticisi

Aykın ÖZKAN

Strateji Geliştirme Dairesi

Matematik

Birim Yöneticisi

Mustafa ARU

Strateji Geliştirme Dairesi

İşletme

Dr. Engin SÜMER

Jeoloji Etütleri Dairesi

Jeoloji Y. Müh.

Birim Yöneticisi

Nurcan ÖZKISA

Jeoloji Etütleri Dairesi

Jeoloji Müh.

Birim Yöneticisi

Feridun DEMİRKÖK

Jeofizik Etütleri Dairesi

Jeofizik Müh.

Koordinatör

Jeoloji Y. Müh.

Birim Yöneticisi

Jeoloji Müh.

Birim Yöneticisi

Kaan BEKER
Arzu ÇAĞLAYAN

Enerji Hammadde Etüt ve
Arama Dairesi
Enerji Hammadde Etüt ve
Arama Dairesi

Haşim AĞRILI

Maden Etüt ve Arama Dairesi

Jeoloji Y. Müh.

Birim Yöneticisi

Ferhat ERGÜNER

Maden Etüt ve Arama Dairesi

Jeoloji Y. Müh.

Birim Yöneticisi

Kimya Y. Müh.

Koordinatör

Metalurji Y. Müh.

Koordinatör

Aydan ÇALIK
Serpil YAVUZ

Maden Analizleri ve Teknolojisi
Dairesi
Maden Analizleri ve Teknolojisi
Dairesi

Mesut ŞAHİNER

Fizibilite Etütleri Dairesi

Maden Müh.

Koordinatör

Cengiz ERDEM

Sondaj Dairesi

Maden Müh.

Koordinatör

Doğan KAYA

Bilimsel Dokümantasyon ve
Tanıtma Dairesi

İktisat

Şube Müdürü

Yavuz ATAÇ

Makina İkmal Dairesi

İşletme

Şube Müdürü

Muharrem BÜYÜKADA

Personel ve Eğitim Dairesi

İşletme

Şube Müdürü

Osman TOKER

İdari ve Mali İşler Dairesi

İşletme

Şube Müdürü

Dr. Ebru ÖZTÜRK
Tunç İSLAMOĞLU
Fehmi ASLAN

Deniz Araştırmaları
Koordinatörlüğü
Uluslararası İlişkiler ve AB
Koordinatörlüğü
Tabiat Tarihi Müze Müdürlüğü

Jeoloji Y. Müh.
Jeoloji Müh.
Paleontolog
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ADI SOYADI

BİRİMİ

GÖREVİ

Necip ÖZÇER

Akademik Birim

Enstitü Müdür Yardımcısı

Yasemin BÜLBÜL

Akademik Birim

Uzman Araştırmacı

Roşan DİLEK

Akademik Birim

Uzman Araştırmacı

Gürhan GÜNDAY

Akademik Birim

Araştırmacı

Emin Başar BAYLAN

Akademik Birim

Araştırmacı
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