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MADEN - DÜNYADA MADENCĠLĠK 

 
Maden, yer kabuğunda iç ve dış doğal etkenlerle oluşan, ekonomik yönden değer taşıyan 

minerallere verilen isimdir.  

Madenlerin işletme haline getirilmeleri, başta yerbilimleri (jeoloji, maden, jeofizik) olmak 

üzere metalürji, kimya, malzeme ve makine gibi birçok uzmanlık alanını kapsar. Maden arama 

değerlendirme çalışmaları; jeolojik araştırmalar, sondaj çalışmaları, kimyasal-mineralojik-teknolojik 

testler ve fizibilite çalışmalarını kapsayan uzun ve pahalı işlemlerdir. Aramadan işletmeye, 

zenginleştirmeden üretime kadar uzanan tüm madencilikle ilgili sorunların çözümünde, iyi yetişmiş 

usta, nezaretçi ve mühendislerin önemi büyüktür. Yeraltı kaynaklarının en iyi şekilde 

değerlendirilmesi, onları arayıp bulan Jeoloji ve Jeofizik mühendisleri; işleten Maden ve Petrol 

mühendisleri; zenginleştiren cevher hazırlama mühendisleri ile, aynı dallardaki nezaretçi ve ustaların 

uyum içinde çalışabilmeleri ile sağlanabilmektedir. 

Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamındaki önemi bilinmektedir. Yaşamı fonksiyonel 

hale getiren araç ve gereçlerin % 99‘u doğal kaynaklardan, özellikle de madenlerden sağlanmaktadır. 

Toplumların refah ve gelişmişlik düzeyleri ile madencilik faaliyetleri arasında çok yakın bir ilişki 

bulunmaktadır. İnsanlar ilk çağlardan itibaren madencilik faaliyetlerine ve madenlerden yararlanmaya 

başlamışlar, tarihsel dönemlere madenlerin isimlerini vermişlerdir, bu faaliyetlerin sonucunda da 

medeniyetin doğuşunu sağlamışlardır. Uzay çağı ve sanayi ötesi bilgi toplumunun doğuşu da, maden 

ürünlerinden sağlanan özel metal, alaşım ve malzemeler sayesinde gerçekleşmiştir. 

Madencilik, sanayinin hammadde ihtiyacını karşılayan dolayısıyla bir ülkenin ekonomisinin 

temelini oluşturan bir sektördür. Madenciliğin ülkeye kaynak sağlaması, istihdam yaratması, hizmet ve 

yan sanayi sektörlerini teşvik etmesi, özellikle bölgesel kalkınmayı sağlaması açısından ayrı bir önemi 

vardır. Dolayısıyla madencilik, ekonomik kalkınmayı başlatan öncü bir sektördür. 

Ulusal ekonomiyi oluşturan sektörlerden biri de ―Madencilik Sektörü‖dür. Madencilik 

sektörü, bir taraftan başta sanayi olmak üzere, ekonominin diğer sektörlerinin ihtiyaç duyduğu temel 

girdileri sağlarken diğer taraftan, özellikle kırsal bölgelerde, yeni istihdam imkânları yaratır. Bu 

bölgelerde başta ulaşım olmak üzere, önemli altyapı yatırımlarının gerçekleşmesini sağlar. Çağdaş 

teknoloji, pazarlama ve finansman yöntemleri, madencilik sektörünün gelişmesine paralel olarak 

ülkenin kırsal bölgelerinde benimsenip yaygınlaşır. Bir başka yönden, madencilik ürünleri ihracatı 

ülkeye döviz kazandıran önemli bir kaynaktır. Bugünün gelişmiş sanayi ülkelerinin hemen hepsinde 

madencilik sektörü, ekonomik kalkınmayı başlatan bir ―öncü sektör‖ görevi yüklenmiştir. 

Madencilik sektörü başta enerji sektörü olmak üzere birçok endüstri koluna   hammadde 

girdisi sağlaması nedeniyle ülke sanayisinin lokomotifi durumundadır. Bu nedenle tarih boyunca 

ulusların refah seviyesini büyük ölçüde yer altı servetleri belirlemiştir. Gelişmiş ülkeler gelişmişlik 

seviyelerine ulaşırken madenciliğin itici gücünden yararlanmışlardır. İstikrarı yakalamış ülkelerde, 

madenlerin mamul ve/veya yarı mamul olarak üretilmesinin yanı sıra madenciliğin diğer sanayi 

dallarıyla bütünleşmiş olması ve dünya ekonomik yapısıyla kalıcı bir entegrasyon sergilemesi önemli 

bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. 

Madencilik sektörünün bir diğer önemli özelliği; başta sanayi olmak üzere, diğer sektörlerin 

(tarım, hizmetler, ulaşım, enerji vb.) faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli temel hammaddeleri 

üretmekte olmasıdır. Bir başka deyişle, ekonominin faaliyetini sürdürebilmesi, madencilik sektörünün 

sürekli ve verimli bir tarzda üretimde bulunmasına bağlıdır. Bu sektörde meydana gelecek bir üretim 

aksaması, ekonominin diğer bütün kesimlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkiler. Bu iki temel 

özelliği yanında madencilik sektörünün üzerinde durulan konu bakımından önemli diğer özelliklerine 

de kısaca göz atmak gereklidir. Bu özelliklerden biri, madencilik sektöründe sermaye yoğun bir 
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teknolojinin kullanılması ve kullanılan tekniklerin hızla demode olmasıdır. Bir başka özelliği de ne 

kadar bilimsel yöntemler kullanılırsa kullanılsın; rezervlerin miktarında ve kalitesinde daima bir 

yanılmanın söz konusu olabilmesidir. Üretimde mevcut olan bu risk, ürünlerin uluslararası 

pazarlanması yönünden de mevcuttur. Bu sektörde faaliyet gösteren bazı firmalar dünya çapında 

monopol durumuna gelmiş olup, stratejik önemdeki madenlerin arama ve işletme ruhsatlarını ele 

geçirdikleri gibi, dünya pazarlarında da üretim ve fiyat politikalarını diledikleri gibi 

düzenleyebilmektedirler. 

Madenciliğin ülkelerin ekonomisindeki yeri incelenirken yalnız ülkenin maden üretimleri ile 

değil bu sektörün ürettiği hammaddeleri son ürün haline dönüştüren sektörlerle beraber 

değerlendirmelidir. Ülkelerin kalkınmışlığının temel göstergeleri olarak kabul edilen sanayi, enerji, 

inşaat v.d. sektörlerinin temel girdileri, tarım sektörünün gübre hammaddesi, bir madencilik ürünüdür. 

Ülkelerin kalkınmaları, sanayilerinin geleceğini güvence altına almaları, yeterli hammadde 

kaynaklarına sahip olmaları ve bu kaynakları işleterek ve uç ürünlere dönüştürerek ihraç etmeleri ile 

yakından ilişkilidir. 

Bundan dolayı tüm ülkeler kalkınma ve milli güvenlik politikalarında madenciliğin 

geliştirilmesine büyük önem vermektedir. Ancak madencilik dünya çapında rekabete açık hale gelmiş 

olduğundan, rekabet gücüne göre iyi seçilmiş madenler ve onlara dayalı sanayi dalları üzerinde 

yoğunlaşmak suretiyle istenen gelişme gerçekleştirilebilir. Bu bakımdan istek ve ihtiyaçlarla imkan ve 

yetenekler göz önüne alınarak uzun vadeli hedef ve stratejiler belirlenmesi, bütünleştirilmiş 

madencilik ve sanayi politikaları izlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maden ve madenciliğe dayalı sanayilerin ABD ekonomisi içindeki payı %16‘dır. Rusya‘nın 

318 milyar $'ı bulan toplam ihracatının yaklaşık %80'inin madencilikten kaynaklandığı görülmektedir. 

Ülkenin gelişmişliği ile doğru orantılı olan kişi başına tüketilen maden miktarı ABD‘de kişi başına 21 

ton, Avrupa‘da 15 ton‘dur (Ek-1 Dünya Maden Rezervleri). 

Bakır, demir cevheri, Kum, 

Çakıl, TaĢ ....
Toplam Değer :

64,4 milyar $

ĠġLENEN MĠNERAL 

HAMMADDELER

Alüminyum, Tuğla, 
Çimento, Bakır, Gübre, 

Çelik, vs .....

SatıĢ Değeri: 

542 milyar $

MĠNERAL MALZEMELER 

KULLANAN SANAYĠNĠN 

GSMH’ye KATMA DEĞERĠ
Toplam Değer: 

2.130 milyar$

ĠġLENMĠġ MĠNERAL 

HAMMADDELERĠN 

DIġ TĠCARETĠ

Metaller, Kimyasallar, 

vs .
Net Ġthalat: 

64 Milyar$

A.B.D. 
EKONOMĠSĠ

GSMH : 
13.200 milyar$

MĠNERAL HAMMADDELERĠN 

DIġ TĠCARETĠ

Altın, Trona, Çinko 

Konsantresi, .....

NET ĠHRACAT 0,4 milyar

HURDA DIġ TĠCARETĠ

Altın, Çelik, vs .....

Net Ġhracat : 

6.4 milyar $
GSMH içindeki paylar

YAKIT DIġI MĠNERALLERĠN A.B.D. 

EKONOMĠSĠNDEKĠ ROLÜ
(2006 Ortalamaları) 

Kaynak: USGS Mineral Commodity Summaries

%16

%0.6

%5.1

X1 x8

x24

GERĠ KAZANILAN METAL VE 

MĠNERAL ÜRÜNLERĠ

Alüminyum,Cam, Çelik,  vs .

Hurda Değeri 

18 milyar $

KATMA DEĞER YARATMA ÇARPANI
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Geçtiğimiz yüzyılda, Dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) yaklaşık 18 kat artmış ve 

küresel kaynak tüketim miktarı da buna paralel büyümüştür. Dünya ham petrol tüketimi 20.43 milyon 

ton‘dan 3,5 milyar tona yükselerek 177 kat, çelik tüketimi 27.80 milyon ton‘dan 847 milyon ton‘a 

yükselerek 30 kat artış göstermiştir. Alüminyum tüketimindeki   artış ise çok daha fazladır. 

Alüminyum tüketimi 6800 ton‘dan 24.54 milyon tona yükselerek yaklaşık 3600 kat, bakır tüketimi ise 

495 bin tondan 14 milyon ton‘a yükselerek 28 kat artmıştır. 

Günümüzde, Dünya‘da yıllık 1,5 trilyon ABD Doları değerinde 10 milyar tonun üzerinde 

maden üretilmektedir. Bu rakamın % 75‘i enerji hammaddeleri, % 10‘u metalik madenler ve % 15‘i 

endüstriyel hammadde üretimine aittir.  Verilen değerler madencilik endüstrisinin dünya ekonomisi 

için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.   

Yerüstünde bulunan maden yataklarının hızla tükeniyor olması, yeraltında bulunan 

zenginliklerin ortaya çıkarılmasını zorunlu kılmış, günümüz teknolojisi ile maden araştırması ve 

çıkarılması zor bir görev halini almıştır. Maden aramacılığı, artık gittikçe daha zor ve daha derin 

maden yataklarına yönelmektedir ve günümüzde daha yüksek risklerin göze alınmasını gerektirmekte, 

daha yüksek bilgi ve teknoloji kullanılmasına ihtiyaç göstermektedir.  

Ayrıca madencilik sektörü büyük risk taşıyan bir sektördür. Bu riskin ana nedeni aramalar 

sonucunda ortaya çıkarılacak varlığın nicelik ve niteliklerinin tahmin edilmesindeki zorluklardır. 

Madencilikte büyük riskle birlikte yatırım tutarı da yüksektir. Bu riskin azaltılması, aramaların her 

aşamasında ve aramalardan sonra yapılacak bilimsel ve teknolojik çalışmalara bağlıdır. İşte burada da 

madencilikte yerbilimlerinin önemi karşımıza çıkmaktadır. 

 

TÜRKĠYE‟DE MADENCĠLĠK  

 
Anadolu‘da madencilik binlerce yıl önce başlamış, M.Ö. 7000 yıllarında saf bakır 

kullanılmıştır. Çeşitli maden yatakları işletilmiş, zenginleştirme tesisleri kurulmuş ve metal para 

basılmıştır. Madenciliğin Anadolu‘da gelişen medeniyetlere öncülük ettiği bilinmektedir.  Anadolu 

madenciliği özellikle Romalılar devrinde çok gelişmiş, Kurşun, Bakır, Demir, Altın, Gümüş, Mermer 

üretim ve işlenmesinde büyük atılımlar yapılmıştır. Anıtsal mermer kentler bunun en önemli 

örneklerdir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, madencilik faaliyetleri daha çok silah ve barut 

ihtiyacının karşılanması ve para basmak amacıyla yapılmıştır. Osmanlı‘nın son dönemlerinde, 1862 

tarihli Paris Antlaşması ile Anadolu madenleri ülke sathında yabancı sermayeye açılmıştır. Fransa 

başta olmak üzere İngiltere, Almanya, İtalya, Rusya Anadolu madenlerini üretmek için önemli 

yatırımlar yapmışlar ve önemli miktarda maden üretimi gerçekleştirmişlerdir. Bu dönemle ilgili 

madencilik faaliyetlerinin izlerine bugün ülkenin birçok yerinde rastlanmaktadır. 

 Cumhuriyet dönemi madenciliğimiz ise 1923 İzmir İktisat Kongresine dayanmaktadır. Liberal 

ekonominin benimsendiği bu dönemde, madencilikte önemli atılımlar yaşanmış, eğitim, finans, arama 

ve üretim konularında görevlendirilmek üzere sırasıyla ―Maadin ve Sanayi Mekteb-i Alisi‖, ―Sanayi 

Maadin Bankası‖, o günkü adlarıyla ―Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü‖ ile ―Etibank‖ kurulmuştur. 

Türkiye‘de madencilik faaliyetleri 1906 yılına kadar değişik nizamnamelerle yönlendirilmiş, 1906 

yılında yürürlüğe konulan Maadin Nizamnamesi,1954 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. 1954 yılında 

yürürlüğe konan 6309 sayılı Maden Kanunu, 1985 yılında 3213 sayılı Maden Kanununun yürürlüğe 

girmesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. 6309 ve 3213 sayılı Maden Kanunlarının 51 yıllık uygulama 

döneminde madencilik sektöründe; alt yapı yetersizliği, yeterli devlet desteğinin bulunmaması ve 

bürokratik engeller sermaye girişine engel olmuştur.  

Madencilik sektörünün geliştirilmesine yönelik milli sorumluluk, görev bilinci ve 

madenciliğin kalkındırılması gayesiyle sağlayabilmesi düşüncesiyle 3213 sayılı Maden Kanununda 
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05.06.2004 tarihinde yürürlüğe konulan 5177 sayılı Kanunla değişiklik yapılmış, izin ve uygulama 

yönetmelikleri de yürürlüğe girmiştir. Gerek kanun değişikliği, gerekse çıkarılan yönetmeliklerde; 

sektörün önünün açılması ve madencilik faaliyetlerine idarelerce gereksiz müdahalelerin önlenmesi, 

gerekli izinlerin alınması sürecinin hızlandırılması, çevre koruma, sektörel gelişme sürecinin bir 

parçası öngörülerek madencilik sektörünün sürekli ve dengeli bir şekilde gelişmesi hedef alınmıştır. 

Anılan kanunun yürürlüğe girişiyle birlikte maden ruhsat sayısında önemli artışlar olmasının yanı sıra 

sektöre yerli ve yabancı sermaye girişinde, yeterli olmasa da artışlar meydana gelmiştir.   

 Ancak sektörün önündeki; bürokratik, finansal, teknolojik eksiklikler, toplumda madencilik 

bilincinin azlığı gibi engeller ile diğer idarelerin mevzuatından kaynaklanan izinler ve bunların 

maliyetlerinin yüksekliği, olumsuz yargı kararları ve yüksek vergi yükü gibi sorunlar henüz 

çözümlenememiştir.  

Ülkemizin sadece zengin maden kaynaklarına sahip olması yeterli değildir. Bu madenlerin 

zaman geçirilmeksizin etkin bir biçimde işletilmesiyle yaratılan katma değerin ekonomiye 

kazandırılması gerekmektedir. Yüksek ekonomik değer sağlayacak şekilde, yeraltı zenginliğinin 

üretilerek hizmete sunulması gerekmektedir. Maden kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanımı, bu 

kaynakların atıl durumda bırakılmaması ve en kısa sürede üretilerek sanayiye sunulması ülkemizin 

ekonomisine çok olumlu katkılar sunacaktır. 

 

TÜRKĠYE MADENCĠLĠK SEKTÖRÜ 

 
Türk madencilik sektörünün geleneksel olarak merkezde, orta-büyük ölçekli kamu kuruluşları 

ve onların çevresinde küçük ölçekli özel sektör kuruluşlarından oluşan bir yapıya sahiptir. Ancak 

yakın zamana kadar devam eden bu yapı son dönemde, başta Eti Maden İşletmeleri‘ne bağlı bazı 

ortaklıklarının özelleştirilmesi ve TKİ‘ne bağlı işletmelerin bazılarının özelleştirilmek üzere EÜAŞ‘a 

devir edilmeleri sonucunda önemli ölçüde değişmiştir. Bugünkü durum itibariyle Türk madenciliğinin 

kurumsal yapısının kamu özel ayırımı olmaksızın küçük-orta ölçekli işletmelerden oluştuğunu ifade 

etmek yanlış olmayacaktır. Türkiye‘deki mevcut faal madencilik kuruluşlarının sayıları, üretim 

kapasiteleri ve istihdam seviyeleri hakkında ne yazık ki tam ve sağlıklı bilgi bulabilmek mümkün 

değildir.  

Kamu adına maden arama ve araştırma faaliyetlerini MTA yürütmektedir. Kurum, madencilik 

sektörüne alt yapı hizmeti vermektedir. Günümüzde kamu ve özel sektör tarafından işletilen birçok 

yatağın bulucusu MTA‘dır. MTA, işletmeci kamu kurumlarının maden yataklarında da arama ve 

rezerv geliştirme çalışmaları yapmaktadır.   

Gelişmiş ülkelerde GSMH da madenciliğin payı % 4, dünya ortalaması % 2 civarında olup, 

Türkiye‘de bu oran % 1.45 civarındadır. Yine hedef olarak dünya ortalaması seçilirse üretimimizi 

arttırmamız gereği ortaya çıkmaktadır. Bu da yaklaşık 4,5 milyar dolarlık bir hedeftir.  Hedef seçilen 

4.5 milyar dolar/yıl hasılanın, kaba bir hesaplama ile yaklaşık yarısının işçilik, vergi ve yurtiçi 

hammadde girdileri karşılığı olarak yurtiçinde kalacağı da tahmin edilmektedir. Yurdumuzda çok 

çeşitli, zengin maden rezervleri olduğu bilinmekle beraber, bu kaynakların çoğu henüz işletmeye 

alınamamıştır. Ülkemiz, önemli bir maden ihracatçısı olabilecek potansiyele sahip bulunulduğu halde, 

maden ihracatımız çok sınırlı kaldığı gibi, bazı maden ürünleri de ithal edilmektedir. Kısacası, 

madencilik sektörü ülke kalkınmasına yapabileceği büyük ve önemli katkıyı gereği gibi yapamaz 

durumdadır. 

Sanayileşme ve ulusal kalkınma açısından ihmal edilmeyecek bir öneme sahip olan 

madencilik sektörünün ekonomiye katkısının en sağlıklı göstergesi bu sektörün Gayri Safi Yurtiçi 

Hasıla  içindeki payıdır. Bu pay devletlerin maden potansiyeli ve iktisadi gelişmişliği ile ilgili olarak 
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değişim göstermektedir. 

Türkiye'de 1940'lı yıllarda toplam yatırımlar içinde madenciliğe ayrılan pay % 44 'ler 

düzeyine yükselmiş, 1950'li yıllardan sonra giderek azalmaya başlamış, 1960'lı yıllarda planlı 

ekonomiye geçişten sonra bu azalma hızlanarak madenciliğin GSMH içindeki payı 1986 'da % 2.1, 

1990 'da % 1.6, 1995 'de % 1.3, 2000 'de ise % 1.2  değerlerine düşmüştür. 2005 yılında özellikle 

dünyada metal fiyatlarındaki artışlar nedeniyle madenciliğin GSMH içindeki payı biraz artış 

göstererek % 1.43 ‘e yükselmiş, dünyadaki global ekonomik krizin etkisiyle 2008 yılında % 1.37 ‗e 

düşmüştür. Gelişmiş ülkelerde ise bu pay ABD 'de % 4.2, Kanada'da % 7.5 ve Avustralya'da % 8.7  

civarındadır. Ham petrol ihraç eden ülkelerde ise madenciliğin toplam Gayri Safi Hasıla içindeki payı 

% 25 'lere çıkmaktadır.  

 

YILLAR GSYH 
MADENCĠLĠK 

ÜRETĠMĠ 
MADENCĠLĠĞĠN PAYI % 

1999 104.595.916 988.954 1.14 

2000 166.658.021 1.658.124 1.14 

2001 240.224.083 2.353.927 1.17 

2002 350.476.089 3.225.992 1.05 

2003 454.780.659 4.538.250 1.07 

2004 559.033.026 5.898.572 1.20 

2005 648.931.712 7.628.517 1.43 

2006 758.390.785 8.952.359 1.44 

2007 853.636.236 10.536.592 1.23 

2008 950.144.300 13.029.600 1.37 

GSYH Ġçinde Madencilik Sektörünün Payı (x1.000YTL) 

 

 

 

Dünyada yılda yaklaşık 400 milyar dolar değerinde ve 7 milyar ton civarında maden 

üretilmektedir. Ülkemiz nüfusu dünya nüfusunun % 1‘i kadardır. O halde maden üretim hedefini 

nüfusla orantılı olarak 4 milyar dolar seviyesine çıkarmamız gerekmektedir. 

 Türkiye‘de yılda 400 milyon ton seviyelerinde üretilen maden ürünleri, inşaat sektöründe ve 

sanayide hammadde olarak tüketilmekte olup yılda ülkemize 8-10 milyar dolar katma değer 

kazandırmaktadır. Bor, krom, sölestin, manyezit, barit, mermer, pomza, feldspat gibi madenler büyük 

oranda ihraç edilmekte, yılda yaklaşık 80 milyon ton mertebesinde üretilen kömür ise, büyük 

çoğunluğu termik santrallerde olmak üzere, yurt içinde tüketilmektedir. 

1998-2002 yılları arasında 500-600 milyon dolar seviyelerinde seyreden ülkemiz maden sektörü 

1,1

1,4

1,27
1,24

1,17

1,08

1,14

1,14

1,17

1,05
1,07

1,2

1,43
1,44

1,23

1,37

1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Madencilik/GSYH (%)

Madencilik/GSYH (%)



                                                                                                                                                                                                                            MMAADDEENN  TTEETTKKĠĠKK  VVEE  AARRAAMMAA  GGEENNEELL  MMÜÜDDÜÜRRLLÜÜĞĞÜÜ                                                                    

 

8  

ihracatı, dünyadaki genel ekonomik canlanma ile maden endüstrisindeki olumlu gelişmeler ve buna 

paralel olarak sektörde hammadde fiyatları özellikle metal fiyatlarında büyük artışların da etkisiyle 

belirgin bir yükselişe geçmiştir.  

2003 sonrası dönemde, dünyadaki genel ekonomik gelişme ve özellikle Çin‘deki büyüme 

rakamlarının yüksek oranlara ulaşması, beraberinde hammaddelere olan yüksek talebi gündeme 

getirirken, bu durum, küresel maden endüstrisi pazarının gelişiminde bir lokomotif görevi görmüştür. 

Metallere olan güçlü talep karşısında arzın sınırlı olması ise, son 4-5 yılda dünyada metal fiyatlarını 

maksimum seviyelere çıkarmıştır. 2002 yılında yükselişe geçen dünya metal fiyatları, 2003 yılından 

itibaren ciddi artışlar göstermiş ve 2006 yılında zirve değerlere ulaşmıştır. 2007 yılında ise bazı metal 

fiyatları artarken, bazıları azalmış, bazıları ise dalgalı bir seyir izlemiştir.  

Ancak 2008 yılında, maden ihracatımızda önemli yer tutan bakır, alüminyum, kurşun, nikel, 

kalay, çinko gibi metalik maden fiyatlarında büyük düşüşler yaşanmıştır. ABD kaynaklı olarak ortaya 

çıkan ve dünya genelinde etkili olan küresel finans krizi, üretim ve sanayide önemli bir konuma sahip 

olan, ülke kalkınması ve refah düzeyinin yükselmesinde etkin rol oynayan madencilik sektörünü de 

olumsuz etkilemiştir. Küresel piyasalardaki olumsuz havanın etkisiyle, Türkiye'nin maden ihracatında 

önemli yer tutan bakır, çinko, alüminyum, kurşun, nikel ve kalay gibi metalik madenlerin değeri, 

yarıya yakın düşerek 3-4 yıl önceki fiyatlara gerilemiştir.  

2004 yılında 1.2 milyar dolar olan maden ihracatımız 2006 yılında 2.080 milyar dolara, 2007 

yılında 2.7 milyar dolara ve 2008 yılında 3.2 milyar dolara yükselmiş 2009 yılında küresel ekonomik 

krizin etkisiyle 2,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Madencilik sektörünün 2009 yılı ihracat değeri, Türkiye genel ihracatı içinde % 2.4 ‗lük bir 

değere karşılık gelmektedir. 2009 yılında maden ihracatımız ise dünyadaki global ekonomik krizin de 

etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre  % 38 ‗lik bir düşüş göstererek 2.44 milyar dolara 

inmiştir. Maden sektöründeki dış açığın yine sektörün kendi üretimiyle kapatılabilmesi için maden 

üretimimizin 2 katına çıkartılması hedef olmalıdır. 

 

 
 

Genel maden ihracatımızda değer sıralaması yapıldığında ilk sırayı ham ve işlenmiş mermer 

almaktadır. Bunu krom, bakır, feldspat, çinko, alçıtaşı ve alçı, manyezit, kurşun, kuvars, bentonit ve 

diğer killer ile  bor izlemektedir. 
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Maden ihracatının gerçekleştirildiği ülkeler arasında 902 milyon dolarla Çin alırken bunu 340,5 

milyon dolarla ABD, 219,6 milyon dolarla Rusya, 151,4 milyon dolarla İtalya izlemektedir. İspanya, 

İngiltere, Bulgaristan, Hollanda ve Hindistan maden ihraç ettiğimiz diğer önemli ülkelerdir. 

2009 yılında ülkemizin en fazla ihraç ettiği maden ürün grupları arasında doğaltaşlar 1,2 milyar dolar 

ile ilk sırada yer almaktadır. doğaltaşlar ürün grubunu, 671 milyon dolar ile Metalik Cevherler, 431 

milyon dolar ile Endüstriyel Hammaddeler ve 118 milyon dolar ile maden dışı olarak nitelendirilen 

Ferro Alyajlar ile diğer ürünlerin ihracatı takip etmektedir. 

 

 
Maden Ġhracatının Ürün Grubuna Göre Dağılımı 

 

Bu dönemde, İşlenmiş Mermer 1,2 milyon ton ve 573,5 milyon dolarla en fazla ihraç edilen 

ürün olurken, Mermer-Traverten ham blok ihracatı 2,5 milyon ton ve 318,8 milyon dolar ile ikinci 

sırada yer almaktadır. Bunları sırayla; Bakır Cevherleri 357,3 bin ton ve 287,4 milyon dolarla üçüncü, 

Krom Cevherleri 1,7 milyon ton ve 262,6 milyon dolarla dördüncü, Mermer-Traverten yarı İşlenmiş 

843,2 bin ton ve 158,4 milyon dolarla beşinci sırada yer almıştır.  

Madencilik sektörümüz ihracatında diğer önemli ihraç ürünlerimiz ise, işlenmiş traverten 

(108,9 milyon dolar), Tabii Boratlar ve Konsantreleri (104,6 milyon dolar), Feldspat (89 milyon dolar) 

ve Çinko Cevherleri (70,5 milyon dolar) olarak sıralanmaktadır (Ek-2 Ġhraç Edilen Madenler). 

 

 
Maden Ġhracatı ve GSMH Yıllara Göre DeğiĢimi 

Türkiye, kullandığı doğal gazın %97‘sini, petrolün %93‘ünü, kömürün %20‘sini, altının 

%95‘ini, demirin %50‘sini alüminyumun %80‘ini ve bakırın %80‘ini ithal etmektedir. 

2000 – 2008 döneminde yıllar itibariyle Maden İthalat değerleri 2002 yılından itibaren sürekli 

artış göstermiş olup, 2002 yılında 1 milyar dolar civarında olan maden ürünleri ithalatımız, 2008 
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yılında 4.541  milyar  $‘a erişmiştir. İthalatta en büyük artış, demir çelik sektörünün ana hammadde 

girdisi olan demir cevheri ve koklaşabilir taşkömüründen olmuştur. Çünkü Dünya demir cevheri ve 

koklaşabilir taş kömürü fiyatlarında % 100‘lerin üzerinde bir artış meydana gelmiştir. İsdemir‘in 

özelleştirilmesini müteakip ülke demir cevheri kaynaklarından yeterince yararlanılamamış ve ithalata 

yönelinmiştir. Entegre demir çelik fabrikalarında üretim artışına paralel olarak 2003 yılı itibariyle 

koklaşabilir taşkömürü ithalatında da artışlar meydana gelmiştir. 

Türkiye, 2008 yılında 3.42 milyar dolar kömür, 843 milyon $ metal cevheri ve konsantreleri 

ile 453 milyon dolar endüstriyel hammadde ve 171 milyon dolar doğal taş ithalatının yanı sıra 2007 

yılında bu madenlerin dışında 6,5 milyar $ tutarında altın ithalatı gerçekleşmiştir. 2008 yılında 

ihracatın ithalatı karşılanma oranı % 64 dolayında kalmıştır (Ek-3 Ġthal Edilen Madenler). 

 

   2005  2006  2007  2008  2009  

Ġhracat  1.525.279.014,38  2.080.486.459,08  2.715.484.019,34  3.240.901.932,00  2.445.365.835.00 

Ġthalat  2.181.000.000,00  2.164.000.000,00  2.786.000.000,00  4.541.175.236,00  2.402.671.000,00  

 

Maden Ġhracat ve Ġthalatının KarĢılaĢtırılması ($) 

Kaynak:TÜİK(İthalat), İMİB (İhracat) 

 

 

 

 
 

Ülkemiz maden ihracatı ve ithalatı arasında 2000 – 2009 yılları arasında toplam 6 milyar dolar açık 

olmuştur. İthalat ihracattan daha hızlı bir artış göstermektedir. 
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TÜRKĠYE MADEN POTANSĠYELĠ 

 
Ülkemiz karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı nedeniyle çok çeşitli maden yataklarının 

bulunmasına olanak sağlamıştır. Gününüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi 

yapılmaktayken ülkemizde 60 civarında maden türünde üretim yapılmaktadır. Dünya‘da 132 ülke 

arasında toplam maden üretim değeri itibariyle 28‘ci sırada yer alan ülkemiz,  maden çeşitliliği 

açısından ise 10. sırada bulunmaktadır. Başta endüstriyel hammaddeler olmak üzere, bazı metalik 

madenler, linyit ve jeotermal kaynaklar gibi enerji hammaddeleri  açısından ülkemiz zengindir. Ancak 

birkaç maden dışında dünya ölçeğindeki rezervlerimiz kısıtlıdır. Dünyada üretimi ve ticareti yapılan 

90 çeşit maden ve mineralden sadece 13 tanesinin ekonomik ölçekteki varlığı henüz saptanamamıştır. 

Ülkemiz 50 çeşit madende kısmen yeterli kaynaklara sahipken 27 maden ve mineralin günümüzde 

bilinen rezervleri ve kaliteleri ekonomik madencilik için yetersizdir. Ülkemizin maden kaynakları ve 

çeşitliliği bakımından kendi kendine kısmen yeterli olan ülkeler arasında yer aldığı söylenebilir. 

Dünya endüstriyel hammadde rezervlerinin % 2.5‘i, kömür rezervlerinin % 1‘i, jeotermal 

potansiyelinin % 0.8‘i ve metalik maden rezervlerinin  % 0.4‘ü ülkemizde bulunmaktadır.  

Ülkemizin zengin olduğu madenler arasında ilk sırayı dünya rezervlerinin % 72 sini oluşturan 

bor mineralleri almaktadır. Bor dışında trona (Doğal soda), kayatuzu, sodyum sülfat, perlit, pomza, 

feldspat, bentonit, barit, manyezit,  alçıtaşı, stronsiyum tuzları, zeolit, sepiyolit, mermer ve doğal 

taşlar, kuvars, kuvarsit, zımpara taşı gibi endüstriyel hammaddeler ile boksit ve krom gibi metalik 

madenler ve linyit gibi enerji hammaddeleri ülkemizin zengin kaynaklara sahip olduğu başlıca 

madenlerdir. Anadolu‘ya Küçük Asya isminin verilmesi ve çok sayıda medeniyetin bu topraklar 

üzerinde kurulması rastlantı olmayıp doğal kaynaklarla yakından ilgilidir. 

Türkiye‘nin bilinen maden rezervlerinin Dünya içindeki yeri konusunda, ABD‘nin US 

Geological Survey isimli kuruluşunun yayınından derlenen özet bilgide de görüldüğü üzere maden 

rezervleri açısından Türkiye‘nin sahip olduğu maden kaynakları arasında bor çok özel bir yere 

sahiptir. Bunu linyit, trona ve krom takip etmektedir. 

 

Maden Dünya (Bin ton) Türkiye (Bin ton) 
Bor (B2O3) 1.021.000 3.052.568 
Linyit 390.000.000 8.000.000 
Trona 24.236.000 836.283 
Krom 3.500.000 26.000 
Demir 150.000.000 113.000 
Bakır 341.000 1.462 
Boksit 28.047.000 68.910 
Taş kömürü 650.000.000 1.100 
Fosfat 34.000,000 70.500 

 

Türkiye Maden Rezervlerinin Dünya Rezervleriyle KarĢılaĢtırılması 
 

Bakır, kurşun, çinko, demir, nikel, manganez, arsenik, kükürt, fosfat, grafit, talk, asbest, mika, 

boya toprakları ve maden kömüründe kaynaklarımız olmakla birlikte yetersiz miktarda ve/veya düşük 

kalitelidir. Elmas, platin grubu metaller, kalay, zirkon, potasyum tuzları, lityum mineralleri, 

magnezyum tuzları, bromin ve iyodin ekonomik olarak işletilebilir nitelik ve nicelikte kaynaklarımızın 

bulunmadığı madenlerdir.  

Son yıllarda dünyada metalik maden talebine bağlı olarak maden fiyatlarında öngörülenin çok 

üzerinde artışlar gerçekleşmiştir. Krom, nikel, bakır, çinko gibi bazı madenlerde ki fiyat artışları 3-5 
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kat düzeyine kadar çıkmıştır.  Dünyadaki bu talep artışına bağlı olarak ülkemizde de çoğu metalik 

madenlerin üretimlerinde önemli oranlarda artışlar olmuştur. 

 

 

Maden Gruplarına Göre Yıllık Üretim Miktarları 

 

Dünya maden üretiminde miktar ve değer itibariyle en önemli grubunu; petrol, doğalgaz ve 

kömür gibi enerji hammaddeleri, demir, manganez, nikel gibi demir-çelik sanayi hammaddeleri bakır, 

kurşun, çinko, kalay, alüminyum gibi baz metaller ve fosfat, potas, kükürt gibi endüstriyel mineraller 

oluşturmaktadır. Değer itibariyle altın da  bu gruba zaman zaman katılmaktadır. Gelişen teknoloji ve 

Ar-Ge çalışmalarına paralel olarak dünyada geri kazanım (hurda kullanımı) ve ikame maddelerinin 

kullanımı hızla artmaktadır. Bu da özellikle gelişmekte olan ülkelerin üretimlerini olumsuz etkileyen 

önemli faktörlerden biridir. 

Ülkemizin bu grupta yer alan madenlerde, petrol ve doğalgaz hariç, dünyadaki payı rezerv 

itibariyle % 0,5 civarındadır ve küçük yataklara sahiptir. Dolayısıyla üretim maliyetleri yüksek olup, 

demir cevherlerinde olduğu gibi dünya fiyatlarıyla rekabette zorlanmaktadır.   Özellikle bu gruba giren 

metal ve minerallerin fiyatları  New York (NYME) ve Londra (LME) metal borsalarında  

belirlenmektedir. Çok uluslu büyük madencilik şirketlerinin bu piyasalardaki etkileri sonucunda 

değişken fiyat hareketleri oluşmakta ve küçük üreticiler zorlanmaktadır. 

 Sonuç olarak, dünya madencilik yapısı ve ticareti dikkate alındığında ve teorik olarak da bu 

konjonktürün üstüne çıkmak mümkün olamayacağına göre, hedef, 4 milyar dolar/yıl üretim düzeyine 

ulaşmak yani şu andaki üretimimizi iki katına çıkarmak olmalıdır. Bunun için madencilik sektörü 

yeniden yapılandırılarak, mevcut işletmelerde iyileştirmelerle kapasite artımına gidilmesi, bazı önemli 

yataklarda teknolojik problemlerin çözülerek ve gerekli arama araştırma ve hazırlık yatırımları için 

kaynak ayrılarak (yaklaşık 5 yıllık bir süreçte arama, araştırma, fizibilite ve yatırım) üretime 

geçirilmesi ilk planda uygulanması gereken tedbirler olarak görülmektedir.  

Türkiye‘de hammadde girdisi yoğun sanayi dallarında gelişmiş ve büyük ölçüde dışa 

açılmıştır. Seramik, çimento, alüminyum, demir-çelik, gübre, yapı malzemeleri bunların başında 

gelmektedir. Linyit, bor, manyezit, barit, sölestin, bakır, kurşun, çinko, krom, kaolin, feldispat, 

bentonit, mermer, perlit, pomza, tuz, sodyum sülfat, zımpara ve lületaşı madenciliğimiz ile Dünya‘da 

söz sahibi olup, bu kaynakların rasyonel bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. İlgili sanayi dallarının 

yurt içinde kurulması ve geliştirilmesinin desteklenmesinin yanı sıra, maden ürünlerinin tüketim 

alanlarının geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmalarının teşvik ve desteklenmesi sektör için büyük 

önem taşımaktadır (Ek-4 Türkiye Maden Rezervleri). 

MADEN GRUBU 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Çimento ve İnşaat Ham. 70 72 125 203 239 243 

Enerji Hammaddeleri 52 44 56 63 85 87 

Endüstriyel Hammaddeler 31 38 49 55 60 64 

Metalik Madenler 9 9 10 12 16 19 

Doğal Taşlar 2 2 4,5 9 14 12 

Tuğla Kiremit Kili 0 0 0,6 5 5 5 

Toplam 164 165 245,1 347 419 430 
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MADENCĠLĠK SEKTÖRÜ VE MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 
Ülkelerin kalkınmasında son derece önemli olan madencilik sektöründe bir maden yatağının 

aranması, bulunması ve işletilerek ekonomiye kazandırılması için uzun vadeli bilimsel çalışmalar ve 

riskli yatırımlar gerekmektedir. 

 Dünyada birçok ülkede, maden kaynakları ile ilgili bölgesel jeolojik verilerin toplanması ve 

yorumlanması, temel araştırmaların yapılması, maden yataklarının açığa çıkarılması ve yatırımcıların 

ilgisini çekecek boyutta tanıtılması (madencilik bilgi alt yapısının hazırlanmasını) MTA benzeri 

kuruluşlar tarafından üstlenilmiştir. Bu kuruluşların önemli bir kısmı özerk kamu kuruluşu 

niteliğindedir ve Yerbilimleri Araştırma Kurumu (Geological Survey) adı altında yapılanmıştır.  

  Jeolojik Araştırma Kurumları, Avrupa‘da 18. yüzyılda başlayan sanayi devriminin 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere yoğun bir şekilde arazi çalışması yapmak amacıyla kurulmuşlardır. İlk 

olarak İngiltere Jeolojik Araştırma Kurumu‘nun (BGS) 1835 yılında kurulmasından 100 yıl sonra, 

ülkemizde de MTA 1935 yılında aynı ihtiyaçlar için kurulmuştur. Jeolojik Araştırma Kurumları ilk 

kuruluş yıllarında temel olarak jeolojik haritalama ve maden aramalarına yoğunlaşmış ancak jeolojik 

afet ve hidrojeoloji araştırmalarında da bulunmuşlardır. Jeolojik Araştırma Kurumlarının araştırma 

konuları her ülkenin kendisine özgü koşullarına göre değişiklik göstermekle beraber bu kuruluşlar, 

bütçeleri çoğunlukla devlet tarafından karşılanan,  maden ve enerji kaynaklarının araştırılması, 

değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile bu çalışmaların altyapısını oluşturan her türlü bilimsel jeolojik 

araştırmaları yapan kurumlardır. 

Dünyada MTA benzeri kuruluşlar incelendiğinde (USGS, GSJ, İtalya Maden Arama ve 

Madencilik Kuruluşları, BRGM, Metal Mining Agency of Japan vb. ) ortak olan en önemli 

özelliklerinin, yaptıkları çalışmaların devlet tarafından desteklenmesi, finanse edilmesi olduğu 

görülmüştür. Kendi iç yapılarına uygun görev ve teşkilatlanması bulunan bu kuruluşlar ÖZEL 

SEKTÖRE RAKİP pozisyona girmeden maden aramacılığı yapmakta, genel jeolojik hizmetleri ve alt 

yapı bilgilerini sunmaktadırlar. 

MTA Genel Müdürlüğü, gelişmiş ülkelerdeki Jeolojik Araştırma Kurumlarının ülkemizdeki 

karşılığı olan bir kurumdur. Bu nedenle, 2804 sayılı kanunda belirtilen görev kapsamı çerçevesinde 

doğrudan doğal kaynakların aranmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken; yerkabuğunun temel 

jeolojik özelliklerini araştırarak ülkemizdeki madencilik ve hammadde kaynağı arama çalışmalarına, 

doğal enerji kaynaklarının saptanmasına ve doğal afet risklerinin belirlenmesine yönelik temel verileri 

elde etmekte, yorumlamakta ve vardığı sonuçlara dayanarak model ve öneriler geliştirmektedir.  

Elde ettiği ve ürettiği verileri sondaj karotları, haritalar, raporlar, süreli ve süresiz yayınlar 

halinde arşivlerinde, kütüphanesinde ve coğrafi bilgi sistemi ünitesinde bilgisayar ortamında 

biriktirerek ve yayınlayarak kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Bu bilgi ve veri üretimiyle MTA 

Genel Müdürlüğü, ilgili sektöre gerekli altyapı hizmetini vererek daha doğru ve güvenli bir yerleşim 

planlaması yapılabilmesine, doğal kaynaklarımızın bulunabilmesi ve işletilebilmesi için daha etkili 

faaliyetlerin sürdürülebilmesine bilimsel destek sağlamaktadır. 

 

Tarihçe 

 
1933-Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra, ülkemiz yeraltı servetlerinin devlet eliyle meydana 

çıkarılması ve değerlendirilmesi düşüncesiyle 1933 yılında Ekonomi bakanlığına bağlı "petrol Arama 

ve işletme idaresi" ve "Altın Arama ve İşletme idaresi" isimleri ile iki bağımsız kurum kurulmuştur.  
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1935-Sonraları bu kuruluşlarla madenciliğimizin geliştirilemeyeceği anlaşılmış, bütün madenlerimizin 

jeoloji ve madencilik yöntemleriyle sistemli olarak araştırılması ve işletilmesi amacıyla her iki kurumu 

da içine alan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 22 Haziran 1935 tarihinde 2804 sayılı Kanunla 

kurulmuştur. 

Enstitü önce Ankara'da Adliye Sarayı karşısında bir apartman katında her biri bir kaç personelden 

oluşan Muhasebe, Laboratuvar, Kömür, Petrol ve diğer metaller olmak üzere beş üniteli küçük bir 

kuruluştur. 

1940-MTA Enstitüsü yeni bir gelişme safhasına girmiş, Akköprü tesislerine taşınmış, Jeolojik Etütler 

ve Prospeksiyonlar ile Tahlil ve Tecrübe Laboratuvarları kurulmuştur. Sonraları maden sondajları da 

önem kazanmıştır. 1951 yılında Maden Etüt Şubesi, 1954 yılında da Jeoloji Şubesi kurulmuştur. 

1948-04 Haziran 1948 tarih ve 6923 tarihli resmi gazetede 7504 sayılı bakanlar Kurulu kararı ile MTA 

Enstitüsünün idare ve murakabe şekilleriyle Genel Müdür ve murakıpların görev ve yetkileri, 

Enstitünün dahili teşkilatiyle idaresi hakkında yönetmelik başlıklı ilk yönetmeliği yayımlanmıştır.  

1967-MTA Enstitüsünün hızlı gelişimi karşısında Akköprü Tesisleri de ihtiyacı karşılayamamış, 1967 

yılında bugünkü yeri olan kampüse taşınmış, yeni şubeler kurulmuştur. 

1985-2002-Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün adı, 19 Şubat 1985 tarih ve 3154 sayılı Kanunla 

değiştirilerek kabul edilmiş olan 31 Aralık 1983 tarih ve 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin  

geçici 5. maddesi ile ―Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü‖ olarak değiştirilmiştir. 1985-2002 

yılları arasında çeşitli kereler Başbakanlığa ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlanan MTA 

Genel Müdürlüğü 2002 yılından itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kuruluşu olarak 

görev yapmaktadır. 

ÇALIġMA ESASLARI 

 
MTA Genel Müdürlüğü çalışmalarını 2804 sayılı Kuruluş Kanunu, Maden Kanunu ve 5686 sayılı 

Kanun hükümlerinde sürdürmektedir.  

2804 Sayılı KuruluĢ Kanunu  

 

2804 sayılı KuruluĢ  Kanununun 2. maddesinde MTA'nın temel görevleri; " 

Memleketimizde işletmeğe elverişli maden ve taşocağı sahaları bulunup bulunmadığını ve işletilen 

maden ve taşocaklarının daha faydalı surette işletilmelerinin nelere mütevakkıf olduğunu araştırmak 

ve buna muktazi veya müteferri bulunan arama ameliyatı, fenni ve jeolojik tetkikat, kimyevi tahlil ve 

fenni tecrübeler yapmak, harita almak, plan, mürtesem , maktalar resmetmek, proje ve fenni raporlar, 

rantabilite hesapları tanzim etmek gibi bütün teknik ve ilmi işleri görmek ve memleketin madenlerinde 

ve maden sanayiinde çalışacak Türk mühendis, fen memuru, ustabaşı ve mütehassıs işçi yetiştirmek" 

olarak belirlenmiştir. 

 

5177 Sayılı Kanunla DeğiĢik 3213 Sayılı Maden Kanunu 

 

MTA Genel Müdürlüğü maden arama çalışmalarını 5177 Sayılı Kanunla değişik 3213 Sayılı 

Maden Kanununun 18,21 ve 47. Maddeleri  kapsamında yürütmektedir.  

MTA Genel Müdürlüğü arama ruhsatı alarak bulduğu madenler için aynı Kanunun 15‘inci 

maddesi hükmünde buluculuk hakkı kazanmaktadır. Arama ruhsatı süresi sonunda Maden İşleri Genel 
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Müdürlüğüne devredilen bu ruhsatlar, anılan Genel Müdürlükçe ihale edilmektedir. Bu sahaların ihale 

gelirlerinin yarısı MTA‘ya öz kaynak geliri olarak aktarılmaktadır. 

 

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular Kanunu  

 
MTA Genel Müdürlüğü jeotermal kaynak aramalarını 5686 sayılı kanun yayınlanana kadar 

5177 sayılı Kanunun Geçici 4. maddesi kapsamında yürütmüştür. 5686 sayılı kanunun yayınlanması 

itibarı ile arama çalışmaları anılan kanun ve ilgili yönetmeliği hükümlerinde sürdürülmektedir.  

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar Doğal ve Mineralli Sular Kanunu ile jeotermale dayalı enerji 

üretimleri teşvik edilmiş ve bu sektörde faaliyet gösteren özel sektörün de önü yasal altyapı ile 

güçlendirilmiş,  mevzuat eksikliği giderilmiş ve yatırım güvenliği sağlanmıştır. Kamu yararı 

doğrultusunda entegre kullanım ve kaynakların korunması ilkesi getirilmiştir. 

Jeotermal kaynaktan üretim ve dağıtım yapan şirketlere sanayi ve atık arıtma kuruluşlarının 

yararlandığı başta elektrik tarifesi olmak üzere tüm teşvik ve haklardan yararlanma imkanı 

getirilmiştir. 

Hazine‘nin özel mülkiyetinde olan veya devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerden, bu 

faaliyetler için kira ve ecri misil alınmaması sağlanmıştır.  

 

ÜLKEMĠZDE ĠLK DEFA MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

TARAFINDAN BULUNAN YER ALTI KAYNAKLARIMIZ VE GERÇEKLEġTĠRĠLEN 

PROJELER 

 

• 1940 yılında Türkiye‘de ilk olarak, Raman'da petrol bulunmasının yanı sıra ülkemizde bilinen 

başlıca petrol sahalarının tespiti, 

• Türkiye‘de ilk rafinerinin Batman'da kurularak üretime geçirilmesi, 

• Zonguldak taşkömürü havzasındaki rezervlerin büyük bir  kısmı,  

• Türkiye‘nin sahip olduğu linyit rezervi,  

• Bilinen jeotermal enerji sahalarının tamamı,  

• Keban'daki simli Kurşun,  

• Bursa-Uludağ'daki Volfram,  

• Murgul-Çakmakkaya, Çayeli- Madenköy‘deki Bakır,  

• Guleman‘daki krom,  

• Seydişehir'deki  Aluminyum,  

• Mardin-Mazıdağı'ndaki  Fosfat yatakları, 

• Ankara-Bala Şabazit, 

• Divriği, Hekimhan, Hasançelebi Demir yatakları, 

• Gümüşhane-Mastra Altın 

• Erzincan-İliç-Çöpler Altın, 

• Siirt- Madenköy Bakır yatağı, 

• Sivrihisar-Kızılcaören Barit-Fluorit-NTE ve Toryumdan oluşan  kompleks maden yatağı, 

• Bilinen tüm Bor sahalarının bulunması ve geliştirilmesi, 

• Beypazarı Trona yatağı, 

• Ülkemizin toplam 9130 ton görünür uranyum rezervinin tamamı, 

• Ülkemizin ilk 1/800.000 ölçekli jeoloji haritası, 

• Ülkemizin ilk 1/500.000, 1/100.000  ölçekli jeoloji haritaları, 

• Ülkemizin 1/25.000 ölçekli toplam 5547 adet paftasının tamamına yakın kısmı, 

• Ülkemizin ilk 1/2.000.000 ölçekli jeoloji haritası, 
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• Ülkemizin ilk 1/25.000 ölçekli jeofizik haritası, 

• Türkiye Paleocoğrafya Atlası, 

• Türkiye Metalojeni Haritası, 

• Türkiye Jeomorfoloji Haritası, 

• Türkiye Diri Fay Haritası, 

• Ekonomik rezervlerin bulunduğu yörelerde sayıları binleri aşan 1/2.000 ve 1/1.000 ölçekli  

ekonomik jeoloji haritası, 

• Gravite ve Manyetik Haritalar, 

• 0,5 MW kurulu güçte Denizli-Kızıldere sahasına ilk jeotermal elektrik santralının kurulması, 

• Jeotermal Kaynaklar Envanter Kitabı, 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı için termal turizm bölgesi seçiminde ve yatırım planlamasında 

kullanılacak bilgileri içeren 28 il için rapor hazırlanmıştır 

 

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE FAALĠYETLERĠ 

Bilimsel araştırmalara dayalı yapılan maden aramacılığı, madenciliğin kapısını aralayan ve 

sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli faaliyettir. Yüksek risk, arama yatırımlarının en belirgin 

özelliğidir. Riski kabul edilebilir düzeye düşürebilmenin ve maden aramayı defineciliğe 

dönüştürmekten kurtarmanın tek yolu bilimselliğe dayanan yöntemleri kullanmaktır. Karmaşık 

jeolojik yapısı nedeniyle arama problemleri zor olan ülkemizde bilimselliğin önemi daha da büyüktür. 

 MTA Genel Müdürlüğü, madencilik sektörünün gelişmesi için gerekli her türlü bilgiyi üreten ve 

altyapı hizmetlerini sunan araştırmacı bir kuruluştur. MTA yer kabuğunu araştırır, inceler ve bunun 

sonucunda, topladığı bilgileri ilgili kamu kurumları ile özel sektörün kullanımına sunar. Bu kapsamda 

ilgili sektörlere jeoloji ve jeofizik haritaları, madene yönelik alt yapı bilgileri, katı yakıt ve jeotermal 

enerji kaynak bilgileri, afet zararlarını azaltmaya yönelik diri fay ve heyelan haritaları vb. temel 

yerbilim verilerini üretir. Üretilen tüm bu bilgiler zaman içerisinde gelişen bilimsel ve teknolojik 

gelişmelere ve gerek duyulan ihtiyaçlara göre güncellenmesi gereken vazgeçilmez temel alt yapı 

bilgileridir. Bu bakımdan ülke yararı için MTA, misyonunu sürekli güncellemek zorunda olan stratejik 

bir kurum özelliğindedir. 

Ülkemiz, jeolojisi karmaşık ve tektonik bakımından oldukça aktif bir kuşak üzerinde yer 

almaktadır. Jeolojideki bu karmaşıklık yeraltı kaynaklarının bulunmasını güçleştirdiği gibi, mevcut 

kaynakların işletilmesi aşamasında önemli problemlerin doğmasına ve fiziksel çevrede pek çok 

sorunla karşılaşılmasına neden olmaktadır. Bunun yanında yer hareketleri sonucunda deprem, heyelan 

vb. doğal afetler meydana gelmekte, maddi ve manevi telafisi imkânsız zararlara yol açmaktadır. 

Hem halkımızın güvenlik ve refah düzeyini artırmak, hem de küreselleşen dünyanın gelişmiş 

ülkelerine ayak uydurabilmek ve ülkemizin yerbilimlerine ilişkin problemleri çözümlemek üzere; 

MTA Genel Müdürlüğü jeolojik araĢtırmalar ile ilgili olarak; 

 

 Ülkemizin jeolojik yapısını ortaya konması,  

 Değişik amaç ve ölçekli jeoloji haritaları yapılması,  

 Jeoloji raporları düzenleyerek elde edilmiş bilgileri ilgili kamuoyuna sunulması, böylece doğal  

kaynakların aranmasına ve işletilmesine yönelik faaliyetlerin alt yapısını oluşturulması, 

 Çevre jeolojisi ve mühendislik jeolojisi projelerin gerçekleştirilmesi, bu çerçevede arazi  
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kullanım haritalarının üretilmesi, sanayi bölgeleri, yerleşim, baraj santral vb. nin yer seçiminin 

yönlendirilmesi, karayolu, demiryolu, köprü, tünel güzergah etütlerinin yapılması, 

 Ülkemizin aktif kırık hatlarını belirlenmesi bu hatlar boyunca depremsellik çalışmalarının  

yapılması, böylece deprem gibi çok yönlü araştırmaları gerektiren bir konuda jeolojik yaklaşımlar 

sergilenerek, deprem afeti etkilerini azaltma yönündeki çalışmalara katkıda bulunulması, 

 Yurdumuzdaki mağaraların tarihsel, turistik, ekonomik ve kültürel potansiyellerini belirlemesi  

amacıyla mağara etütlerinin yapılması, 

 Nitelikli kadroların yetiştirilmesine yönelik eğitim olanaklarını sağlaması, 

 Uzaktan algılama çalışmaları ile maden arama, doğal afet vb. çalışmalara destek sağlanması, 

 Jeolojik nedenlerden kaynaklanan sağlık sorunlarına katkıda bulunulması, 

 Doğal anıtlarımızı değerlendirilmesi, onların tanıtılması, korunması ve ülkemiz jeoturizmine  

kazandırılması görevlerini üstlenmiştir. 

 

MTA Genel Müdürlüğünün maden arama stratejisi, gelişen teknoloji, bilgi birikimi, yatak 

modellemelerindeki yenilikler, sanayinin ihtiyaçları, bölgesel kalkınma ve yatırım öncelikleri gibi 

birçok faktörle yakından ilişkilidir. Arama faaliyetleri, sanayimizin sürekli artan ve çeşitlenen 

ihtiyaçları, ülkemiz jeolojisinin sunduğu imkan ve avantajları, iç ve dış pazarlardaki gelişmeler ve 

teknolojik ilerlemeler göz önüne alınarak zaman zaman yenilenen önceliklere göre 

yönlendirilmektedir.  

Ülkemiz hammadde ihtiyacının yerli kaynaklarımızdan karşılanması amacıyla MTA Genel 

Müdürlüğü arama-araştırma çalışmalarına  özellikle 2003 yılından sonra havza bazında yönelmiş, 

geçmişte birinci etap madencilik olarak adlandırılan mostra madenciliği ve  aramacılığı yerine, bu gün 

ikinci etap madencilik diyebileceğimiz, örtülü ve gömülü maden yataklarının aranmasına yönelik 

bilimsel ve teknik yöntemleri kullanan,  aramada  karşılaşılan riskleri azaltan bu kapsamda alt yapı 

bilgileri üreten kurum haline gelmiş ve arama faaliyetlerini bu yönde yürütmektedir. 

MTA Genel Müdürlüğü maden ve endüstriyel hammadde kaynakları arama ve araĢtırmaları ile 

ilgili olarak; 

 Ülkemizin maden potansiyelinin ortaya çıkarılması, 

 Madenciliğe dayalı sanayinin ihtiyaçlarının karşılanması, 

 İhracat potansiyeli olan madenlerin araştırılması, 

 Bilimsel gelişmelerin ışığında, yeni yataklar keşfetmek yanında ilave rezervlerin ortaya 

konulması, bilinen yatakların yeniden değerlendirilmesi, 

 Ülkemizin madencilik bilgi alt yapısı için veri üretilmesi,  

 Uzman eleman yetiştirilmesi konularında çalışmalarını sürdürmektedir. 

 

MTA Genel Müdürlüğü, enerji hammaddelerinin arama ve araĢtırılması ile ilgili olarak;  

 

 Ülkemizin enerji potansiyelini ortaya koymak, geliştirmek, çeşitliliğini arttırmak amacı 

doğrultusunda arama projeleri hazırlamak ve uygulamaya koymak, 

 Ülkemizin enerji ihtiyacı olan ve büyük bir bölümü yurt dışından karşılanan kaynakların ülke 

kaynakları ile karşılanabilmesi için kömür, jeotemal enerji ve radyoaktif hammadde 

ihtiyacının ve güvencesinin orta ve uzun vadede teminine yönelik arama projelerini 

uygulamaya sokmak 

 Enerji sektörüne faaliyet konularıyla ilgili bilimsel ve teknik bilgi hazırlamak, yeni enerji 
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kaynaklarını belirleyerek yatırımcıların hizmetine sunmak 

 Enerji sektörünün ihtiyacı olan kaynakların çeşitliliğini arttırarak enerji güvenliği ve dışarıdan 

alınan enerjiyi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak yeni kaynakları araştırmak ve 

geliştirmek. 

 Mevcut kömür sahalarını bilimsel gelişmelere paralel olarak ve ülkemiz arz talep dengeleri 

dikkate alınarak yeniden değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymak.  

 Ülkemizde kullanılan kömür, petrol gibi konvensiyonel enerji hammaddelerine alternatif teşkil 

edebilecek yeni enerji kaynaklarını araştırıp, belirlemek.  

 Enerji hammadde envanterlerini hazırlayarak ilgililerin hizmetine sunmak, hedefleri ile 

çalışmalarını yürütmektedir. 

 

TÜBİTAK‘ın MTA için yaptığı  tanıma göre de ―Yerin ve Atmosferin Keşfi‖ kapsamında 

faaliyetlerini sürdürmesi gerekliliği olan MTA‘nın ülkemizde konusunda tek araştırma kurumudur. 

MTA‘nın yürütmekte olduğu AR-GE çalışmaları aşağıda tabloda yer aldığı şekilde 

sınıflandırılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

BĠLĠMSEL 

AR-GE 

FAALĠYETLERĠ 

Temel AraĢtırmalar  JEOLOJĠ ARAġTIRMALARI, 

 MADEN VE ENDÜSTRĠYEL 

HAMMADDE ARAMALARI, 

 ENERJĠ HAMMADDE ARAMALARI, 

 JEOFĠZĠK ARAġTIRMALAR, 

 DENĠZ JEOLOJĠSĠ ARAġTIRMALARI, 

 ÇEVRE JEOLOJĠSĠ VE DOĞAL AFET 

ARAġTIRMALARI, 

 JEOLOJĠK SÜREÇLERĠN ÇEVREYE 

ETKĠSĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMALAR, 

 UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFĠ 

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ 

 ARAġTIRMALARI,  

Uygulamalı 

AraĢtırmalar 

Veri Tabanı 

OluĢturulmasına 

Yönelik AraĢtırmalar 

 HARĠTA ÜRETĠM FAALĠYETLERĠ, 

 MTA‟NIN ÇALIġMA KONULARI 

KAPSAMINDA HAZIRLANAN  

 ENVANTER ÇALIġMALARI, BĠLGĠ VE 

VERĠ BANKASI ÇALIġMALARI,  

 

TEKNOLOJĠK 

AR-GE 

FAALĠYETLERĠ 

Jenerik Teknolojide 

AR-GE 

 

 

 TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR 

Rekabet Öncesi 

Teknolojide 

AR-GE 

 

JEOLOJĠ ARAġTIRMALARI 

Ülkemiz Jeoloji Haritalarının Üretilmesi 

 
Kurumumuzda ülkemiz doğal kaynaklarının bulunmasına ve her türlü altyapı çalışmalarına 

yönelik değişik amaç ve türde jeoloji haritaları üretilmekte ve yerkabuğunun yapısını ortaya çıkarmak 

üzere jeolojik araştırmalar yapılmaktadır.  
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Ülkemizde yeraltındaki maden ve diğer doğal kaynakların bulunabilmesi, doğal afet kaynak 

alanlarının belirlenebilmesi, ancak günün koşullarına uygun 1/25.000 ölçekli jeoloji haritaları ile 

mümkündür. 1960‘lı yıllarda MTA tarafından tüm Türkiye‘yi kapsayacak şekilde 1/25.000 ölçekli 

jeolojik harita yapımına başlanmış,  90‘lı yılların ortalarında büyük ölçüde tamamlanmıştır. 5547 adet 

olan bu haritaların birçoğunun yapımından sonra yerbilimlerinde çok hızlı ve önemli gelişmeler 

meydana gelmiş, maden aramaları çeşitlilik göstermiş ve hız kazanmıştır. Bunun yanında nüfus artışı 

ve şehirleşmeye bağlı olarak altyapı, tünel, baraj, köprü, boru hatları, çevre vb. mühendislik hizmetleri 

yaygınlaşmıştır. Bu nedenlerle kullanımı her geçen gün giderek artan 1/25.000 ölçekli jeoloji 

haritalarının ihtiyaca cevap verecek şekilde günün koşullarına göre yeniden yapılması gerekmektedir.  

Yerbilimleri konusunda alt yapı hizmetleri üretebilmek, ülkemizin üzerinde bulunduğu yer 

kabuğunun jeolojik evrimini ortaya çıkartabilmek amacıyla, geçmiş yıllarda yapılmış, ancak, günün 

ihtiyaçlarına her alanda cevap veremeyen 1/25.000 ölçekli jeoloji haritaları, günün koşullarına uygun 

temel bilgileri içerecek şekilde güncelleştirilmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

Üretilen Harita ve Bilgilerin Hizmete Sunulması  

 
 Üretilen harita ve jeolojik bilgilerinin toplum yararına hizmete sunulabilmesi için orta ve 

küçük ölçekte jeoloji haritaları basılmakta ve bilgileri veri tabanında depolanmaktadır. 

 Maden aramalarında bölgesel prospeksiyon amaçlı kullanılan ve özellikle özel sektör 

madenciliği ile doğalgaz boru hattı, otoyol, baraj, kentsel alanların ve sanayi bölgelerinin makro-

planlamasında ihtiyaç duyulan, çevreye ilişkin çeşitli çalışmalarda ve birçok mühendislik projelerinin 

uygulanmasında gerek duyulan jeoloji haritaları, değişik küçük ölçeklerde, sistematik ve sürekli 

yenilenerek hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır. Kuruluşundan bu yana MTA ürettiği haritaları 

basarak hizmete sunmaktadır. Bunların arasında 

 1/800.000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritası (1941-1945) 

 1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları (18 adet, 1961-1965) 

 1/500 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları (II. baskı 18 adet, 2003) 

 1/100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları (1946-1956) 

 1/100 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları (Değiştirilmiş II.baskı 224 adet 1986-2009) 

 1/50 000 ölçekli Türkiye Jeoloji Haritaları  

 1/2.500.000 ölçekli Türkiye Tektonik Haritası  

 1/1.000.000 ölçekli Türkiye Jeomorfoloji Haritası 

 1/1.000.000 ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası  

 Türkiye Paleocoğrafya Atlası  

file:///D:/DAİRE/DAİRE%202007/700-BİLGİ_İŞLEM/JEOLOJİ/JED/faaliyet_alanlari/harita_basimi/800/izmir.jpg
file:///D:/DAİRE/DAİRE%202007/700-BİLGİ_İŞLEM/JEOLOJİ/JED/faaliyet_alanlari/harita_basimi/eski500/eski500.htm
file:///D:/DAİRE/DAİRE%202007/700-BİLGİ_İŞLEM/JEOLOJİ/JED/faaliyet_alanlari/harita_basimi/yeni500/yeni500.htm
file:///D:/DAİRE/DAİRE%202007/700-BİLGİ_İŞLEM/JEOLOJİ/JED/faaliyet_alanlari/harita_basimi/eski100/eski100.htm
file:///D:/DAİRE/DAİRE%202007/700-BİLGİ_İŞLEM/JEOLOJİ/JED/faaliyet_alanlari/harita_basimi/eski100/eski100.htm
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file:///D:/DAİRE/DAİRE%202007/700-BİLGİ_İŞLEM/JEOLOJİ/JED/faaliyet_alanlari/harita_basimi/jeomorfoloji/jeomorfoloji.htm
file:///D:/DAİRE/DAİRE%202007/700-BİLGİ_İŞLEM/JEOLOJİ/JED/faaliyet_alanlari/harita_basimi/dirifay/dirifay.jpg
file:///D:/DAİRE/DAİRE%202007/700-BİLGİ_İŞLEM/JEOLOJİ/JED/faaliyet_alanlari/harita_basimi/pcatlasi/paleo.htm
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 Kuzey Anadolu Fayı Atlası  

 Doğu Anadolu Fayı Atlası  

 Türkiye Heyelan Haritaları sayılabilir. 

Yukarıda sözü edilen yerbilim 

haritalarının hazırlanması ve 

basımı ülkemizde sadece 

Kurumumuz tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  

Çeşitli gelişmiş ülkelerde de 

benzer çalışmalar yapılmakta 

olup, örneğin, bir AB ülkesi 

olan Fransa‘nın jeolojik 

haritalarına bakıldığında 

kayıtlarda 1/25.000 ölçekli 

harita gözükmemekte, 1127 

adet 1/50.000 ölçekli haritadan %80 i, 267 adet 1/80.000 ölçekli haritadan % 50 si, 44 adet 1/250.000 

ölçekli haritadan ise 44 adedi tamamlanarak basılmıştır. 

Jeolojik Miras Alanları (Jeoparklar) AraĢtırmaları 

 
Jeolojik ve jeomorfolojik etken ve süreçlerle gelişmiş, yerkabuğunun evrimini anlatan, doğada 

çok ender bulunan ve görsel güzelliği olan şekil ve yapıları tanımlayan alanlar büyüklüklerine göre 

―jeopark, jeosit ve jeotop‖ olarak ifade edilmektedir. 

―Jeolojik Miras Alanları (Jeoparklar)‖, Avrupa ülkelerindeki örneklerinden görüldüğü üzere; 

başta insan rehabilitesi, eğitim, bilim, turizm ve sürdürülebilir kalkınma açısından oldukça büyük 

öneme sahiptirler.  

Jeolojik koruma konusunda önemli yol kat etmiş olan Avrupa ülkeleri, UNESCO 

sponsorluğunda iletişim ağları kurarak üye ülkeler arasında bilgi transferi yapmaktadırlar. Aynı 

zamanda jeoparkların sürdürülebilir kalkınmaya katkıları üzerine çeşitli yöntemler geliştirirken bütün 

dünyaya da jeoparklarını tanıtmaktadırlar. Bunlardan; 33 üyesi bulunan Avrupa Jeopark Ağı ve 57 

üyesi bulunan Global Jeopark Ağı ve ProGEO (Avrupa Jeolojik Mirası Koruma Derneği) tarafından 

her yıl düzenlenen sempozyumlarda üye ve aday ülkeler arasında bilgi alışverişi sağlanmaktadır. 

Günümüzde korunan alan sayısı, gelişmişlik 

göstergesi olarak görülmektedir. Örneğin Çin bu 

konuda oldukça ileri düzeyde olup Global Jeopark 

Ağı‘na üye olan 57 dünya jeoparkından (World 

Geopark) 20‘si kendisine aittir.  

Yeryuvarının oluşumundan günümüze değin 

geçirmiş olduğu jeolojik süreçlere ilişkin 

kayıtlarının saklı olduğu ―Jeolojik Miras Alanları‖ 

nın yok olmasının önlenebilmesi ―Jeolojik Anıt‖ 

alanlarında kayıtların derlenmesi ve envanter 

çalışmalarının başlatılması çalışmalarıyla bu alanlar 

korunabilecektir. MTA tarafından yürütülen Milli 
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Parkların Jeolojisi ve Türkiye Jeopark Alanlarının Belirlenmesi projesi çalışmalarında ülkemizin 

önemli doğa varlıklarının koruma altına alınması jeolojik miras konumundaki bu bölgelerimizde, 

jeolojik özellikler kayıt altına alınmaktadır.  

Karst ve Mağara AraĢtırmaları 

 
Karstik oluşumların bir çeşidi olan mağaralar; başta karst yeraltısuyu sistemlerinin koruma ve 

kullanım alanlarının belirlenmesinde, mühendislik yapılarının temel araştırmalarında-

projelendirilmesinde olmak üzere, turizm, depolamacılık, mağara terapisi, kültür mantarcılığı, askeri 

amaçlarla sığınak ve lojistik alan teminine yönelik olarak kullanılmaktadır. 

Mağaraların; koruma ve kullanım yöntemlerinin ve ülkemizdeki dağılımlarının belirlenmesi, 

sistemlerin ileriye yönelik çevresel etkilere karşı 

davranışlarının saptanması çalışmalarının 

yapılması, ekonomi ve jeoturizm açısından bir 

gerekliliktir.  

Kurumumuzda, ülkemizde yer alan 

mağaraları tanıma değerlendirme, tanıtma, 

koruma ve ülke turizmine kazandırma 

çalışmaları yapılmaktadır.  

Bu bağlamda kurumumuzda Türkiye‘nin 

eriyebilir kayalarının bulunduğu bölgelerinde, 

yüzey ve yeraltı karst sistemlerini belirli bir 

program dahilinde, başlangıcından günümüze 

olan oluşum ve gelişim süreçleri incelenmekte, doğal kaynakların (mağara, yeraltısuyu, plaser maden 

yatakları) ve karst ekosistemlerinin koruma ve ekonomik olarak kullanım yöntemleri belirlenmektedir.   

Kurumumuzda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde karst ve mağara araştırmaları yürütmekte olup, 

karstik sistemlerin gelişim dönemlerinin ortaya konulmasının yanı sıra, 20 mağaranın da turizme 

yönelik projelendirilmesi yapılmış ve 15'i de resmi ve özel kuruluşlarca hizmete açılmıştır 

YERBĠLĠMLERĠ DÜNYASINA YENĠ VERĠLER KAZANDIRILMASI  

 
Yerbilimlerinin çeşitli dallarında 

gerek Genel Müdürlüğümüz kendi uzman 

kadrosu tarafından, gerekse üniversite ve 

yabancı uzmanlarla ortak olarak hazırlan 

çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Türkiye 

genelinde yapılan jeolojik etütlerle çeşitli 

jeolojik sorunlara çözüm aranmakta, 

ülkemizin jeolojisine katkıda 

bulunulmaktadır. Bu kapsamda gerek 

bireysel, gerek üniversitelerle, gerek 

uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak 

projeler gerçekleştirilmektedir.  
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DOĞAL AFET ZARARLARININ EN AZA ĠNDĠRĠLMESĠ 

 
Deprem, heyelan, taşkın, gibi can ve mal kaybına yol açan doğal afetler jeolojik-jeomorfolojik 

yapı ve atmosferik şartlar ile ilintili süreçlerden kaynaklanmakta olup, Ülkemiz bu tür olayların yoğun 

olarak görüldüğü doğal afet bölgeleri içersinde yer almaktadır. Bu yerbilim kökenli doğal afetler, 

süreçleri gereği geçmişte olagelmiş ve gelecekte de süre gidecektir. Bu yüzden, afetin kaynağını 

tanımak ve etki alanının bilmek doğal afetlerle mücadelenin temelini oluşturmaktadır. Doğal afetlerin 

oluşumunun engellenemeyeceği gerçeği bizi onlarla uyum içerisinde yaşama zorunluluğunda 

bırakmaktadır. Bu noktadan hareketle kurumumuzda jeolojik doğal afetlerden olan heyelan ve diri 

fayların yanı sıra günümüzde önemi ortaya henüz çıkmış obruk oluşumları, tıbbi jeoloji ve iklim 

değişiklikleri ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu konularla ilgili çalışmalar dünyanın gelişmiş ülkeleri ile aynı düzeydedir. Örneğin İtalya, 

Japonya ABD, İsviçre vb ülkeler gibi ülkemizde de heyelan haritaları tamamlanmış, 18 adet 1/500.000 

ölçekli Türkiye Heyelan Envanteri Haritaları basılarak hizmete sunulmuştur. 

Diri Fay ÇalıĢmaları 

 
Ülkemizde yerbilim kökenli doğal 

afetlerden birinci sırada olan depremlere 

yönelik  Kurumumuz tarafından diri fay 

araştırmaları sürdürülmektedir. Diri fay 

çalışmaları, Ülkemizde deprem zararlarını 

azaltma yönünde yapılabilecek daha güvenilir 

deprem tehlike değerlendirmelerine altyapı 

oluşturmak amacıyla; güncel bilimsel 

yaklaşımlar ve mevcut bilgi birikimi 

doğrultusunda MTA Genel Müdürlüğü 

tarafından 1992 yılında yayımlanmış olan 

Türkiye Diri Fay Haritası‘nın güncellenmesi ve deprem tehlike değerlendirmeleri açısından fay 

parametrelerinin tanımlanması ve bu yönde üretilecek olan bilgiler ışığında sürekli yenilenebilir 

―Türkiye Diri Fay Veri Tabanı‖ oluşturulmaktadır.  

Güncellenen diri fay haritalarına ilişkin arazi çalışmaları 2011 yılında tamamlanacak olup, 70 

adet 1/250.000 ölçekli haritanın basımı ise 2015 yılına kadar gerçekleştirilecektir. 
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Bu konuda yapılan çalışmalar ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülke araştırmalarıyla eş 

düzeydedir. Bugün yapılan çalışmalarla nerede deprem olacağı bilinmekte, ancak ne zaman olacağı 

bilinememektedir. Buna ilişkin çalışmalar ise gelişmiş ülkelerde olduğu gibi bizde de yapılan paleo-

sismoloji çalışmaları olup, ülke genelinde yapılmaktadır. 

Heyelan Haritaları 

 
Ülkemizde ikinci sırada olan heyelan afetinin etkisini azaltmaya yönelik envanter çalışmaları 

yürütülmüş ve ülke genelinde tamamlanmıştır. Bu konuda hazırlanan haritalar basılmış ve elde edilen 

bilgiler sayısal ortamda veri tabanına aktarılmıştır. Dolayısıyla ülke genelinde heyelan afetini 

azaltmaya yönelik temel jeolojik veriler üretilmiştir.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Obruk OluĢumlarının AraĢtırılması 

 
 Ülkemizde artan arazi kullanımları sonucunda karşılaşılan bir başka jeolojik kökenli doğal afet 

obruk oluşumu olup, Konya havzasında yaygın karşılaşılmaktadır. 

Havzadaki obrukların bir kısmı fosilleştiği halde bazıları aktiftir. Bazı alanlarda ise yeni 

obruklar oluşmakta olup, bunların gelişimi süreklidir. Değişik boyutlardaki obruklar; bölgenin sosyo-

ekonomik gelişiminde büyük olumsuzluklar yaratacak derecede yoğunluk kazanmıştır. Özellikle bazı 

yerleşim alanlarını ve bu alanlardaki insanların can ve mal güvenliğini tehdit edecek boyutlara 

ulaşmıştır. En azından 4 milyon yıldan günümüze devam eden yeraltı karstlaşmasının bir sonucu olan 

obruk alanlarındaki çökme ve oturmaların oluşum ve gelişimlerini önlemek mümkün değildir. Bu 

nedenle bu kapsamda yürütülen bir dizi çalışma ile bu çöküntü alanlarının gelişebileceği potansiyel 

alanları ve yaklaşık boyutlarının belirlenmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 

Tıbbi Jeoloji AraĢtırmaları 

 
Ülkemizde belli yöre ve bölgelerde, insanların kansere yakalanmaları, genç yaşta dişlerinin 

lekeli-hareli olması, iskelet yapılarının bozulması, derilerinde fiziksel değişikliklerin ortaya çıkması, 

boylarının cüce kalması vb. sebeplerle sağlıklarının bozulmasında bölgesel jeolojik yapıdan 

kaynaklanan toprak, su ve hava yoluyla yaşamımızı etkileyen element ve minerallerin neden olduğu 

artık bilinmektedir. Doğal yaşam alanımızdaki kayaçlar-mineraller-elementler gibi jeolojik unsurların 

depremler-volkanlar gibi jeolojik süreçlerin insan sağlığı üzerindeki olumlu ya da olumsuz etkileri ve 

bu etkilerin coğrafik dağılımlarını ortaya koyan, sorunlara çözüm arayan bilim dalına ‗‘TIBBİ 

JEOLOJİ‘‘ adı verilmektedir. Tıbbi-jeoloji konusunda Kurumumuz insan sağlığını etkileyen mineral 

ve elementlerin araştırılması amacıyla 2006 yılında Tıbbi Jeoloji araştırmalarını araştırma konuları 

içerisine almış ve bu konuda araştırma projeleri başlatmıştır. 
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Ġklim DeğiĢikliği - Jeoloji ĠliĢkilerine Yönelik AraĢtırmalar 

 
Son yıllarda dünyamızı tehdit eden ve 

dolayısıyla ülkemizde de araştırılması zorunlu 

duruma gelen iklim değişikliklerinin etkileri 

Kurumumuzda önemsenmekte ve araştırılmaktadır. 

Bu kapsamda kıyı değişimlerinin izlenmesi kayıt 

altına alınması ve bu değişimlerin gelecekteki 

boyutlarının tahminine yönelik projeler başlatılmıştır.  

 

 

COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ (CBS) VE TÜRKĠYE JEOLOJĠ VERĠ TABANI  

Türkiye'nin çeşitli ölçekli yerbilim haritalarını üretmek ve yayınlamakla görevli olan Genel 

Müdürlüğümüz kurulduğu 1935 yılından bugüne değin yapmış olduğu çalışmaları sayısal ortama 

taşımak, sahip olduğu verileri organize etmek, gerek kurum içinde gerekse kurum dışındaki Jeoloji 

Haritası kullanıcılarına bu bilgileri hızlı ve kolay kullanılabilir bir formatta sunabilmek amacı ile 1995 

yılında Jeoloji Etütleri Dairesi' nde Coğrafi Bilgi Sistemleri birimini oluşturmuştur. Bugüne kadar 

5547 adet olan 1/25.000 ölçekli paftadan 5147 adet 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası sayısallaştırılmış 

olup, ―Türkiye Jeoloji Veri Tabanı (TJVT)‖ projesi kapsamında eksik paftaların sayısallaştırılmasına 

yönelik çalışmalara Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi tarafından devam etmektedir.  

 

 

Bu çalışmalarla birlikte, Genel Müdürlüğümüz çatısı altında ve özellikle teknik dairelerin 

sorumluluğunda yapılan tüm çalışılmışlarla elde edilen haritalar, maden ve hammaddelere yönelik 

numune, jeokimyasal veriler, sondaj verileri vb. gibi birçok veri raporlar halinde arşivlenmektedir. 

1935 yılından günümüze kadar yaklaşık 12.000 adet raporun bulunduğu arşivin yarıdan çoğu 

sayısallaştırılmıştır. Ancak çeşitli ölçeklerde yapılan jeoloji haritaları, jeofizik haritaları dışında kalan 
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verilerin birçoğu Coğrafi Bilgi Sistemleri Veri Tabanı içinde yer almamaktadır. Tüm verilerin 

konumsal olarak veri tabanında standartlar çerçevesinde sayısal 

ortama aktarılması gerekmektedir 

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı tarafından oluşturulan 

Eylem 75 ve Avrupa Birliği INSPRIRE direktifi kapsamında 2010 

yılında hayata geçirilecek olan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi 

Sistemleri (TUCBS) ağının kurulması aşamasında, MTA Genel 

Müdürlüğü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri 

Koordinatörlüğü sorumluluğunda CBS Altyapı çalışmalarına 

başlamıştır. 1995 yılından beri ülkemizde ilk ve kapsamlı CBS 

çalışmalarına başlamış olan MTA Genel Müdürlüğü oluşturacağı 

sistemle TUCBS çalışmalarına kolaylıkla entegre olabilecek bir 

kurumdur.  

 

Uzaktan Algılama ÇalıĢmaları 

 
MTA Genel Müdürlüğü 1975 yılında Türkiye'deki uzaktan algılama çalışmalarını ilk olarak 

başlatan kurumdur. 1983 yılında Birleşmiş Milletler Projesi çerçevesinde alınan yeni yazılım ve 

donanımlarla laboratuvar daha ileri seviyeye getirilmiştir. Merkez 2002 yılı başlarında yeni binası ve 

yenilenen ekipmanları ile hizmet vermeyi sürdürmektedir.  

Kurulduğu günden, günümüze kadar yapmış olduğu uluslararası projelerle 4 defa yenilenen 

merkez, bilgi düzeyi, deneyimi, donanım ve yazılım konusunda dünya liderleri ile aynı teknolojileri 

takip eder konumdadır. En son 2002 – 2007 yılları arasında Japonya ile ortak yürütülen Jeolojik 

Uzaktan Algılama Projesi ile merkez teknolojik donanım ile personelinin bilgi seviyesi yükseltilmiştir.  

Türkiye‘de üniversite, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörde uzaktan algılama 

çalışmaları özellikle 2000 yılından sonra hız kazanmaya başlamıştır. 1975 yılından bu yana faaliyet 

gösteren MTA Uzaktan Algılama Merkezi çalışma konusunda öncü bir merkezdir. Yalnız Türkiye‘de 

değil birçok ülkede yerbilimlerine yönelik uzaktan algılama faaliyetlerinin daha başlamamış olmasına 

rağmen, Uzaktan Algılama Merkezi dünyada tanınan bir konuma sahiptir. Bu başarılı çalışmaların 

yanı sıra, 2004 – 2008 yılları arasında farklı birçok 

ülkeye teorik ve pratik jeolojik uzaktan algılama 

eğitimleri düzenleyerek, 18 ülkeden yaklaşık 220 

yerbilimciye uzaktan algılama eğitimi vermiştir. 

 

 

 

 

Merkez, yerbilimlerine yönelik olarak, jeolojik oluşumların tespit edilmesi, metalik, endüstriyel 

ve enerji hammadde aramacılığında yüzey verilerinin belirlenmesi, jeomorfolojik oluşumların tespiti, 

doğal afet, çevre kirliliği ve hidrojeolojik araştırmalar gibi yerbilimlerinin birçok konusunda gerek 

MTA projelerine, gerekse kamu kurumları ve özel sektöre veri sağlayarak, yerbilimleri çalışmalarına 
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destek olmaktadır. Uzaktan algılama çalışmaları ile artık hiç bilinmeyen veya gidilmesi mümkün 

olmayan bölgelerdeki çeşitli jeolojik bilgilerin elde edilebilmesi açısından son derece stratejik öneme 

sahiptir. 

Son yıllarda merkez personeli tarafından polimetalik maden aramacılığına yönelik yeni uzaktan 

algılama metotları geliştirilmiştir. Yeni yöntemler sayesinde, iki adet potansiyele sahip maden sahası 

ruhsatlandırılarak, ayrıntılı jeolojik çalışmalar devam etmektedir.  

Ayrıca, kamu kurumları, özel sektör ve üniversitelerin yerbilimleri ile ilgili talep ettikleri 

uzaktan algılama çalışmalarını da ücreti karşılığında sağlamaktadır. 

NĠTELĠKLĠ ARAġTIRMACI YETĠġTĠRME 

 
1935 yılında bir enstitü olarak kurulan 

Kurumumuz Yerbilimlerinin çeşitli dallarında çok 

sayıda araştırmacı ve bilim adamı yetiştirmiştir. 

Kurumumuzdan yetişen araştırmacılar 

üniversitelerimizde ve özel sektörde görev alarak 

bilim ve teknoloji adına çok önemli görevler 

üstlenmişlerdir. Ancak 1980 yılında enstitü niteliği 

kaldırılan Kurumumuz yıllarca bu niteliğini 

çalışanlarının gayretiyle gayrı resmi olarak yürütmüş 

olup, halen de yürütmeye çalışmaktadır. 

Araştırmacılarımız her zaman aranılan ve ihtiyaç duyulan yerbilimciler olmuşlardır.  

Enstitü geleneğini devam ettiren Kurumumuz ülkemiz yerbilim dünyasına nitelikli 

araştırmacılar kazandırabilmek için eğitim çalışmalarını sürdürmekte, araştırmacılara kendilerini 

geliştirebilecekleri eğitim olanakları sağlamaya çalışmaktadır. 

JEOFĠZĠK ARAġTIRMALAR 

 
Türkiye'de Jeofizik çalışmalar MTA'nın kuruluşundan üç yıl sonra, yani 1938 yılında, 

manyetik ve elektrik yöntemlerin uygulanması ile başlamıştır.Başlangıcından bugüne ülke sathında 

demir, bakır, kurşun, çinko, krom, altın, uranyum, kömür ve grafit başta olmak üzere birçok maden 

sahası jeofizik yöntemlerle araştırılmış, bulunan maden sahaları ülke yararına sunulmuştur. Jeotermal 

Enerji ve Hidrojeoloji Araştırmaları, Petrol ve Doğalgaz Aramaları, Kömür Aramaları, Metalik Maden 

Aramaları, Endüstriyel Hammadde Aramaları,  Mühendislik ve Yapısal Jeoloji Çalışmaları ve 

arkeojeofizik çalışmalar yerin stratigrafik ve tektonik özelliklerini belirlemek için tüm jeofizik 

yöntemler ile arayan, MTA Genel Müdürlüğü; ulusal ve uluslar arası düzeyde Bilimsel ve teknik 

etkinliğe sahip kurum olarak bu özelliğini geliştirerek devam ettirmektedir. 

 

Jeoelektrik ÇalıĢmaları 

Türkiyede ilk jeoelektrik yöntemlerin uygulanışı 1938-1940 yıllarında Ergani ve Espiyede 

yapılan SP(self potansiyel)etütleri ile başlamıştır. Jeofizikte elektrik yöntemleriyle arama; yer içinde 

doğal ve yapay yolla oluşan elektrik akımlarının meydana getirdiği etkilerin yeryüzünde ölçülerek 

değerlendirme prensibine dayanır.  
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Kuyu Ölçümleri 

Jeofizik yöntemlerle bulunan anomali alanları açılan kuyularla da araştırılmakta ve yapılan 

jeofizik kuyu logları çalışması ile cevherleşmeye ilişkin ayrıntılı bilgiler elde edilmektedir. İlk jeofizik 

kuyu ölçüleri (Well-Logging) etütlerine 1963 yılında başlanmıştır. Açılan mekanik sondaj 

kuyularında; kayaçların petrofizik özellikleri, tabakaların kalınlık, eğim ve doğrultuları, akışkan 

hareketleri belirlenmekte, üretim kuyularının verimlilik testleri ve kuyular arası korelasyon 

yapılmaktadır.  

Sismik ÇalıĢmalar 

Yerin stratigrafik ve tektonik özelliklerini belirlemede, kömür araştırmalarında, jeotermal 

aramalarında, tuz ve su yataklarında, jeolojik yatakların araştırılmasında, mühendislik problemlerin 

çözümünde, arkeojeofizik araştırmalarda sismik yöntemler başarıyla uygulanmaktadır.  

Gravite ve Manyetik ÇalıĢmalar  

Gravite yöntemi 1947 yılından beri, petrol yatakları, jeotermal alanların tesbiti, polimetalik 

madenlerin bulunması, zemin etütleri gibi alanlarda pek çok yerde uygulanmaktadır.  

Manyetit ve manyetitli hematit yataklarının aranmasında uygulanan en önemli jeofizik 

yöntemdir. Havadan yapılan manyetik etütler sonucu hazırlanan manyetik haritalarda tespit edilen 

manyetik anomalilerin yerden tahkiki sonucu önemli cevher yatakları bulunmuştur.  

 

DENĠZ ARAġTIRMALARI 

 
Deniz tabanında yer kabuğu araştırmalarına yönelik jeolojik ve jeofizik etütler yapmak ve 

gerektiğinde batimetri haritaları hazırlamak; deniz tabanında neotektonik, sismolojik, sedimantolojik, 

paleontolojik, jeokimyasal ve jeoteknik incelemeler yapmak ve ilgili haritaları üretmek amacıyla kıyı 

ve kıyı ötesi alanlarda araştırmalar yapılmaktadır.  

Deniz araştırmaları sonuçları ve üretilen jeolojik, jeofizik, batimetrik veri ve haritalar Afet 

İşleri Genel Müdürlüğü, BOTAŞ, TPAO ve Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi tarafından 

kullanılmaktadır. 
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MTA Genel Müdürlüğü, deniz araştırmaları faaliyetlerinde kullanılmak üzere Denizcilik 

Müsteşarlığı'nın öncülüğünde başlanarak kaba inşaat durumuna getirilen ve 2009 yılının ilk yarısında 

Kurumumuzca yapımının tamamlanması ön görülen "MTA SELEN" araştırma botunun iç donatımı ile 

bilimsel ve teknik ekipmanlı anahtar teslim koşullu ihalesinin yapılması ve Türk Loydunca yapılacak 

surveyleri mütakip gerekli "denize elverişlilik belgesinin" alınarak hizmete girmesine yönelik tüm 

teknik ve idari işlemlerin test deneme ve bakım onarım çalışmaları İstanbul/Pendik'teki DZKK 

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilmektedir. 

 

DENĠZ JEOLOJĠSĠ VE JEOFĠZĠĞĠ ARAġTIRMA GEMĠSĠ ALIMI  

 

Öncelikle deniz yetki alanlarımız olmak üzere tüm denizlerde stratejik öneme haiz bilimsel 

araştırmaların gerçekleştirilmesi ve doğal kaynakların değerlendirilmesine yönelik çalışmaların daha 

etkin yürütülebilmesi için, derin ve açık denizlerde görev yapabilecek kapasitede modern ve tam 

donanımlı bir ulusal araştırma gemisinin tedarik edilmesi gerekmektedir. Yaklaşık 70 m. uzunluk ve 

20 m. genişlikte olması öngörülen araştırma gemisinin 4 x 6 km streamer kapasitesine sahip ve 

ülkemizin acil ihtiyacı olan 2D/3D sismik araştırmaları yürütebilecek nitelikte olması planlanmaktadır. 

MTA Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği araştırma gemisi temini konusu, Başbakan, Genel Kurmay Başkanı, 

Milli Savunma Bakanı ve Savunma Sanayii Müsteşarı‘nın da katılımlarıyla gerçekleşen ―Savunma 

Sanayii İcra Komitesi‖nde ele alınmış, söz konusu araştırma gemisinin, hali hazırda Savunma Sanayii 

Müsteşarlığınca yürütülmekte olan ve Teklife Çağrı Dosyasının yerli tersanelerce alımı tamamlanarak 

bu tersanelerden teklif sunulması istenen DzKK denizaltı kurtarma gemisi (MOSHIP) projesi 

kapsamına dahil edilerek temin edilmesi karara bağlanmıştır. 

MTA Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı arasında koordinasyon sağlanarak 

çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda 2010 yılı bütçe kanununa MTA‘ya tahsis edilen 3 senelik 

termin planlı yatırım bütçesinin her yıla ait bütçe meblağının Savunma Sanayii Destekleme Fonu‘na 

kaynak olarak aktarılmasının da alt yapısı sağlanmış bulunmaktadır. 

Temini planlanan araştırma gemisinde kullanılması öngörülen araştırma sistemleri konusunda 

ve teknenin yapısı hakkında teknik dokümanlar hazırlanmış ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı aracılığı 

ile istekli tersanelere iletilmiştir. Sözü edilen tersanelerce hazırlanan teklifler Kurumumuz ve Savunma 

Sanayi Müsteşarlığı işbirliğinde değerlendirilecek ve geminin inşası ile araştırma sistemlerinin temini 

eş zamanlı olarak sürdürülecektir. 

 

METALĠK MADEN VE ENDÜSTRĠYEL HAMMADDE ARAMA VE ARAġTIRMALARI 

Demir Madenciliği 

 
1980-1995 yılları aralığında 6 milyon ton/yıl‘a erişen demir cevheri üretimi, daha sonraki 

yıllarda önemli ölçüde gerilemiştir. Bu olgu entegre demir-çelik fabrikalarının özelleştirilmesine 

paralel olarak demir cevheri ihtiyaçlarının karşılanmasında dış alıma yönelinmesiyle ilintilidir. 1995 

yılları öncesinde üretim artışının nedeni, demir-çelik fabrikalarının yetkili organlarının avans destekli 

cevher alım politikaları ile yurtiçi cevher fiyatlarının maden yatağı bazında objektif esaslara dayalı 

oluşturulması ve yurtiçi demir cevheri kaynaklarından azami ölçüde yararlanma ilkesidir.  

Bugün dünya demir cevheri fiyatları son iki yılda % 120 dolayında artış göstermiştir. Demir-

çelik fabrikalarının tevziatlarının gerektirdiği ülke demir cevheri taleplerinin önümüzdeki yıllarda 14-

15 milyon tonlara erişeceği dikkate alındığında ülke demir cevheri potansiyelinden azami ölçüde 

yararlanma önem arz etmektedir. Bunun için aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekmektedir.   
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Yaklaşık 25 milyon ton ham çelik üretimimize ve 12 milyon ton düzeyinde tüketimimiz 

olmasına karşın başta elektrikli ark ocaklı tesislerin hurdaya bağımlı olması ve diğer hammadde ithalat 

gereksinimleri nedeni ile Türkiye net demir-çelik ithalatçısıdır. Ülkemizdeki üretimin yaklaşık 

2/3‘ünün elektrikli ark ocaklarında yapılıyor olması üretim girdilerinden hurdayı, ön plana 

çıkarmaktadır. Son yıllarda Türkiye yılda ortalama 15 milyon ton civarında hurda ithal ederek 

dünyada bu konuda ilk sıraya yerleşmiştir. 

Ülkemizin işletilebilir toplam demir rezervinin 113 milyon ton ve yıllık demir cevheri 

ihtiyacının da 10-13 milyon ton dolayında olduğu göz önüne alınırsa, 10-15 yıl içerisinde demir 

rezervlerimiz tükenecek ve Türkiye tamamen dışarıya bağımlı bir ülke durumuna gelecektir. 

İşletilebilir yataklarımız dışında, düşük tenörlü ve/veya yüksek zararlı bileşen içeren 

cevherlere sahip 40 kadar sorunlu yatağımız vardır. Bugünkü bilgilere göre bu yataklarda %15-50 Fe 

arasında değişen tenörlerde toplam 1,37 milyar ton kaynağın varlığı bilinmektedir. İşletilemeyen 

büyük rezervli yataklarımızın teknolojik sorunlarının çözülerek işletmeye alınması gereklidir. Sorunlu 

yataklarımız içerisinde %19 Fe ortalama tenörlü 685 milyon ton (yada %15 Fe ortalama tenörlü 865 

milyon ton) rezervi ile dikkati çeken Hasançelebi Demir Yatağı‘nın öncelikle teknolojik sorunlarının 

çözülerek üretime geçilmesi ayrıca, toplamda önemli rezervlere sahip Kemaliye-Bizmişen, Bingöl-

Avnik gibi diğer sorunlu yataklarımızın da işletilmesi konusunda adımların atılması gerek ülke 

kaynaklarının değerlendirilmesi gerekse, bulunduğu bölgelerde yaratacağı istihdam açısından büyük 

önem arzetmektedir. 

İthalatta taşkömüründen sonra önemli bir yeri olan demir cevherinin 20 milyon ton karşılığı 

yılda 3-3,5 milyar dolarlık bir değeri vardı. Bunun yanında 17-20 milyon ton karşılığı 9-10 milyar 

dolarlık hurda demir ithal edilmektedir. Bu veriler göz önüne alındığında ülkemizin ara vermeden 

teknolojik araştırmalara hız vermesi gerekmektedir. 

Gerekli işletme yatırımları yapıldığı takdirde 1,5-2 milyon ton dolayında demir cevheri 

konsantresi ve 70.000 ton civarında fosfatlı gübre hammaddesi üretilebileceği tahmin edilmektedir. 

2007 yılında 4,8 milyon ton, 2008 yılında ise 4 milyon ton tüvenan demir cevheri üretimi 

gerçekleşmiştir. 
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Krom Madenciliği 

Sekizinci Plan döneminin ilk yıllarında uluslararası piyasalarda ortaya çıkan daralma, başta 

kromit madenciliği olmak üzere demir dışı madenciliğimizin üzerinde daraltıcı sonuçlar doğurmuştur. 

Normal dönemlerde yılda bir milyon ton dolayında olan kromit üretimi 2002 yılında 455 bin tona 

gerilemiş, ancak 2003 yılı sonrasında dış piyasalardaki fiyat artışlarından kaynaklanan canlanmaya 

paralel olarak ve kamu elindeki kromit işletmelerinin özelleştirilmesi ile 2007 yılı üretimi 3,6 milyon 

ton‘un üzerine çıkmış bulunmaktadır.  

MTA Genel Müdürlüğü‘nün yaptığı çalışmalarla elde edilen veriler ile işletmeci bazı 

kuruluşlardan derlenen verilerin değerlendirilmesi sonucu %20 den daha fazla Cr2O3 içerikli krom 

rezervi yaklaşık 26 milyon ton olarak verilmektedir. Öte yandan, krom cevheri üreticisi bazı 

kuruluşların ruhsat sahibi oldukları yataklara ilişkin, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği‘ne 

bildirdikleri rezerv toplamı 39.063.000 tondur. Son 5-6 yıl içerisinde yapılan 14 milyon tonluk üretim 

miktarı düşüldüğünde yaklaşık 25 milyon ton rezervden bahsedilebilir. Yukarıda da ifade edildiği, gibi 

bu rezerv rakamlarının büyük bir bölümünün hesaplanma yöntemi uluslararası rezerv hesaplama 

standartlarına pek uymamaktadır. Bu nedenle, belirtilen rezerv rakamları genel bir fikir verici değerler 

olarak dikkate alınmalıdır. Krom rezervleriyle ilgili bilgilerin yetersizliğine karşın bugüne kadar, 

dünya krom pazarlarında olumlu gelişmelerin olduğu dönemlerde Türkiye krom madencileri artan 

talebi karşılamada sıkıntı çekmemişlerdir.  

Aladağ (Adana) yöresinde MTA‘nın, daha sonra da Etibank‘ın arama çalışmaları sonucunda 

%5.34 Cr2O3 tenörlü 198.milyon ton düşük tenörlü krom cevheri rezervi ortaya konulmuştur. Bir 

zamanlar, %45 Cr2O3 tenörünün altındaki krom cevheri işletilemezken, uygun pazar koşullarında %8-

9 Cr2O3 tenörlü kromititlerin işletildiği bilinmektedir. Düşük tenörlü olmakla birlikte yüksek rezerve 

sahip Adana-Aladağ-Yataardıç Krom Yatağı‘nın konsantre ve ferrokrom fabrikalarından oluşan bir 

entegre tesis kurularak üretime alınması ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır.  

Bursa ve Kayseri yöresinde 50‘şer bin ton/yıl kapasiteli yüksek karbonlu ferrokrom 

tesislerinin kurulmasının ülke ekonomisi için yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 2009 yılında Krom 

Cevheri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda %5,3, değerde de %47,09 

oranlarında düşüşle, 1,7 milyon ton karşılığı, 262,5 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 
 Krom ihracatında önemli üç ülke bulunmaktadır. Bunlardan ilk sıradaki Çin spot piyasalardaki 

fiyatları aşağı çekmek için alımlarda düşüşlere gitmiştir. 2006 yılında, Çin‘in fiyatları düşürmek adına 

uygulamış olduğu politika, Türkiye‘deki önde gelen krom ihracatçılarının Çin spot piyasasına yaptığı 
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krom cevheri ihracatını durdurmasına yol açmıştı. Çin piyasasında yaşanan bu gelişme, 2006 yılı krom 

cevheri ihracat artışının oldukça düşük kalmasına sebep olmuştu. 2008 yılında ise kontratları devam 

eden firmaların ihracatlarını sürdürmeleri, sözkonusu ürün ihracatında değer bazında %53.7 oranında 

artış sağlasa da, Çin'de de etkileri görülen küresel mali kriz nedeni ile en büyük alıcı konumundaki bu 

ülkenin alımlarını askıya alması miktar bazında %5,4 azalışa neden olmuştur. 

            İthalat rakamlarına bakıldığında, Rusya, Çin‘den sonra krom cevheri ithalatı yapan ikinci 

önemli ülke ve ferrokrom üretimi yapan ilk 5 ülkeden biri konumundadır. Rusya‘da son yıllarda 

ferrokrom üretiminde önemli artışlar yaşanmaktadır. Dolayısıyla da krom cevheri talebi giderek 

artmaktadır. Yüksek karbonlu ferrokrom üretiminde önemli bir payı olmayan Rusya‘nın özellikle 

düşük-orta karbonlu ferrokrom üretiminde, Güney Afrika ve Kazakistan‘a göre pazar payı yüksektir. 

           Bu gelişmeler ile Türkiye‘den tedarik edilen krom cevherinin öneminin daha da artacağı tahmin 

edilmektedir.  Ancak, değişen dünya şartlarına göre, Hindistan ve Güney Afrika gibi üretici ülkelerin 

uyguladıkları politikalar da göz önünde bulundurularak, kromit cevheri, ferrokrom ve paslanmaz çelik 

sektörleri ile ilgili gelişmelerin ülkemizde yeniden ele alınması ve konuyla ilgili ileriye yönelik 

politikalarımızın yeniden belirlenmesi hususları, yer altı kaynaklarımızın daha iyi değerlendirilmesi ve 

yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. 

2008 yılında Krom Cevheri ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda %28,4, değerde 

de %89,4 oranlarında artışlarla, 1,8 milyon ton karşılığı, 496,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

2009 yılında 2008 yılının aynı dönemine göre miktarda % 5,3 lük düşüş ile 1,7 milyon ton, değerde 

%47,09 luk düşüş ile 262,58 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Altın Madenciliği 

 
Türkiye‘nin altın potansiyel kaynağının tahmini 6500 ton dolayında olduğu düşünülmektedir. 

Son yıllarda sürdürülen yoğun arama faaliyetleri sonunda bu potansiyelin 560 tonu görünür-muhtemel 

kaynak ve 328 tonu ise işletilebilir rezerv haline getirilerek üretilmektedir. Aramalar için harcanacak 

risk sermayesinin artışına paralel olarak potansiyelin geri kalan bölümü işletilebilir rezerv konumuna 

getirilebilecektir.  

2007 yılında Dünya‘da altın madeni aramaları için 4,2 milyar $ risk sermayesi harcanırken 

Türkiye‘de aynı yıl 30 milyon $ harcama yapılmıştır. 2007 yılında 231 ton altın ithalatına yaklaşık 6,5 

milyar $, son 13 yılda 2247 ton altın ithalatına ise 67 milyar $ ödenmiştir. Türkiye‘nin sahip olduğu 

altın potansiyeline karşılık, yıllık altın üretimi 10 ton civarındadır. Türkiye‘de altın takı sektöründe 

250 bin kişi doğrudan istihdam edilmektedir.  

Altın takı sektörünün gelişmesine paralel olarak ihtiyaç duyulan altının azami ölçüde yerli 

altın kaynaklarından karşılanması için altın madeni arama ve işletme faaliyetlerinin önündeki 

engellerin kaldırılması konusu ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedir. Türkiye‘nin altın 

üretiminin 2008‘de 12 ton, 2009‘da 16 ton, 2010‘da ise 38 ton olacağı tahmin olarak ifade 

edilmektedir. 

MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan arama ve araĢtırmalar sonucunda; 

 KırĢehir-Terziali Altın Sahasında;1,1 gr/ton Au tenörlü 2,3 milyon ton gör.+muh.+müm. rezerv  

 Balıkesir-Gömeç-KubaĢlar Au Sahasında; 0,7 gr/ton Au tenörlü 970 bin ton gör.+muh.+müm. 

rezerv  

 Ordu-Ulubey-Akoluk  Au-Ag-Pb-Zn sahalarında; 1,15 gr/t Au + 50,47 gr/t Ag tenörlü 924.034 

ton görünür + muhtemel ve ayrıca % 2,94'lük 595.488 ton Pb-Zn-Cu rezerv, 

 GümüĢhane-Sobran epitermal altın sahası; 0.89 gr/ton Au  tenörlü, 2.326.830 ton 

(görünür+muhtemel) rezerv,  
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 Çanakkale-Ayvacık epitermal altın sahasında; Ortalama 0.55 gr/ton Au tenörlü toplam 56.3 

milyon ton (gör.+muh.+müm.) altın (Au) cevheri rezervi,  

 Sivas-Kangal-Bakırtepe Altın Sahasında; 1,3 gr/ton Au tenörlü 2,740 milyon ton 

gör+muh+müm rezerv,  

 EskiĢehir-Sarıcakaya-Mayıslar Cu-Au Sahasında, 0,15 gr/ton Au tenörlü 15,580 milyon ton 

gör.+muh. rezerv belirlenmiştir. 

 Bayburt-Demirözü Altın Sahası; Bayburt-Demirözü-Zarani ruhsatında maden jeolojisi 

çalışmaları sonucunda yüzey ve sondajlardan 0.5-9 gr/ton Au içeren zonlar tespit edilmiştir. 

Araştırmalara devam edilmektedir. 

 NevĢehir-HacıbektaĢ-Topayin  Sahası; Detay maden jeolojisi ve çalışmaları  sonucunda altınlı 

silisifiye, 20-30 m. Kalınlığındaki breşik zonlarda 200-2500 ppb Au belirlenmiştir.  

 

Belirlenen bu rezervlerle 45 ton altın rezervi artıĢı (ekonomik değeri asgari 1.35 milyar dolar) 

sağlanmıĢtır. 

Bakır-KurĢun-Çinko Madenciliği 

 
Bakır-çinko-kurşun madenciliği alanında son yıllarda önemli bir atılım yapıldığını 

söyleyebilmek kolay değildir. Bu dönemde Türkiye‘nin en eski ve en önemli bakır madenleri olan 

Ergani ve Murgul bakır yataklarının tükenmesi sonucu, Siirt-Madenköy, Çayeli ve Küre Bakır 

İşletmeleri en önemli faal işletmeler haline gelmişlerdir. Balıkesir-Havran, Elazığ-Uslu ve Adıyaman-

Sincik‘te yeni bakır yataklarının bulunması, bu dönemde bakır madenciliğimiz ile ilgili en kayda değer 

gelişmeleri oluşturmaktadır.  

Türkiye 1.462.580 ton metal Cu, 795.201 ton metal Pb 1.659.502 ton metal Zn rezerve 

sahiptir. Bütün bu gelişmeler sonucunda, 1999 yılında 320 bin ton düzeylerinde olan yıllık bakır 

konsantresi üretimi 2005 yılında yaklaşık 90 bin ton gerileyerek 230 bin ton seviyesine inmiştir. Buna 

karşılık özellikle Çayeli Bakır İşletmesi‘nin katkısıyla çinko konsantresi üretimi kayda değer bir 

gelişme göstermiş ve ilk defa 2005 yılında 100 bin ton/yıl düzeyini aşmıştır.  

2007 yılı tüvenan bakır cevheri üretimi 4.8 milyon tona, konsantre üretimi ise 387 bin tona 

erişmiştir. Aynı yıl tüvenan bazda 464 bin ton çinko cevheri, 685 bin tonda kurşun cevheri üretimi 

gerçekleşmiştir. 2008 yılında ise tüvenan bakır üretimi 5.5 milyon ton seviyelerinde gerçekleşmiştir. 

 

 
 

 

Murgul (Artvin) Bakır Yatağı 
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Bakır ihracatımız 2009 yılı Ocak-Aralık döneminde, 2008 yılı eş dönemine göre miktarda 

%40,86 lık artışa karşın, değerde %10,06 oranında azalış gösteren Bakır Cevherleri ihracatımız, 357 

bin ton karşılığı 287,4 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 2006 yılı sonunda dünya piyasalarında zirve yapan bakır fiyatları, ton başına 6200 dolar 

seviyelerine ulaşmıştır. 2007 yılında ise, fiyatlar dalgalı bir seyir izlemiştir.  2007 yılında bakır 

tüketimindeki artış hızının, üretim artışının altında kalacağı beklentisi ve ABD emlak sektöründen 

gelen yavaşlama sinyalleri ile bakır metal fiyatlarında beklenen düşüş, yılın ilk aylarında kendini 

gösterirken, fiyatlar yılın ikinci yarısında tekrar yükselişe geçmiş ve Aralık 2007 itibarıyla  6676 

ton/$‘a ulaşmıştır. Global mali krizin derinleşmesiyle düşen talep, metal fiyatlarının gerilemesine 

neden olmuştur. Londra Metal Borsası‘nda bakır fiyatları 2008 Temmuz ayı başından bu yana yarı 

yarıya düşerek Ocak 2006'dan bu yana en düşük seviyesi olan ton başına 5 bin doların altına inmiştir. 

2009 yılında ise 6200 dolar seviyelerindedir.  

 
  

2009 yılı Çinko Cevheri ihracatımız, miktarda %5,02, değerde de %36,97 azalışlarla 233 bin 

ton karşılığı 70,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Londra Metal Borsası fiyatlarına göre, 2006 yılı 

sonunda ton başına değeri 4.600 dolara yükselen çinko metali fiyatları 2007 yılı başından itibaren 

düşüş trendine girerek, yıl sonunda 2.385 $‘dan işlem görmüştür. 2008 yılında ise fiyatlar 2800 $ 

civarında gerçekleşmiştir. 2009 yılında ise 2000 $ civarında işlem görmüştür. 

 Çin, alımını, yarı yarıya azaltmıştır. Öte yandan, Belçika piyasasındaki piyasa şartlarının daha 

tercih edilir olmasından dolayı Çin‘e yapılan ihracat Belçika‘ya kaymıştır. 

 Kurşun ihracatımız 2009 yılı Ocak-Aralık döneminde, 2008 yılı aynı dönemine göre miktarda 

%38,69, değerde %63,34 oranlarında azalış gösteren kurşun Cevherleri ihracatımız, 32,8 bin ton 

karşılığı 19 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

 

MTA Genel Müdürlüğü tarafından yapılan arama ve araĢtırmalar sonucunda; 

 Balıkesir-Havran-Tepeoba Cu-Mo-Au Sahasında; %1 Cu eşdeğerli toplam 24 milyon ton 

rezerve sahip Cu-Mo cevherleşmesi tespit edilmiştir.  

 Elazığ-Sivrice-Uslu bakır sahasında: 4.2 milyon ton görünür+muhtemel bakır cevheri rezervi 

ortaya konulmuştur.  
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 Gökçeada Cu-Mo Sahası: 22 adet sondaj lokasyonunda, 350-600 m derinlikte toplam 10470,2 m 

sondaj tamamlanmıştır. Yüzeyden alınan örneklerde %0.1-0.8 Cu değerleri ve 1-5 ppm Au 

değerleri elde edilmiştir. Sondajlarda 80-282 metrelik zonlarda  %0.1- 1 Cu değerleri ve 0.5-

3.2 ppm Au değerleri elde edilmiĢtir. Gökçeada ruhsat sahalarında porfiri Cu-Au yatağı 

keĢfedilmiĢtir. Ruhsatlarda sondajlı aramalara devam edilmektedir.  

 Trabzon-Araklı-TaĢtepe: Sahada detay maden jeolojisi çalışmaları ve yüzeyden sistematik kayaç 

örneklemesi yapılmıştır. Yüzeyden % 0,1-0,8 Cu değerleri ile sondaj karotlarında  % 0,1-0,8 Cu 

ve  % 1-1,9 Zn değerleri  elde edilmiştir. 

 Adıyaman –Sincik Cu Sahası: Ortalama % 1 Cu  tenörlü 677.000 ton görünür+muhtemel rezerv 

belirlenmiştir. Bölgede sürdürülen çalışmalarda önemli bakır potansiyeli içeren Adıyaman-Tut ve 

Koçali sahaları keşfedilmiş olup, sondajlı arama ve araştırmalara devam edilmektedir.  

 Ordu-Gölköy-Çetilli bakır (Cu), kurĢun (Pb), çinko (Zn) sahasında; %0,14-0,15 Cu, %1,80-

2,40 Zn, %1,20-1,70 Pb tenörlü 1,5 milyon ton kaynak rezerv belirlenmiş, sahanın MİGEM‘e 

devri yapılmıştır. 

 Divriği-Akdağ Pb-Zn  Sahası:  Divriği-Akdağ‘da Maden Jeolojisi çalışmaları sonucunda porfiri 

molibden ve damar oluşumlu çinko-kurşun cevherleşmesi saptanmıştır. Sahada yapılan 

sondajlarda Zn-Pb damarlarından %8,3 Zn ve % 13,9 Pb varan değerler elde edilmiĢtir. 

Saha  buluculuk alınarak MĠGEM‟e devredilecektir.  

 Yalova-Armutlu Pb-Zn Sahası: Cu-Pb-Zn aramalarına yönelik  Armutlu yarımadasında yapılan 

çalışmalarda önemli bulgular elde edilmiştir. Sondaj çalışmalarına devam edilmektedir. 

 Alüminyum Madenciliği 

 
Ülkemiz 68.9 milyon ton boksit rezervine sahiptir. Yıllık üretim miktarı birincil alüminyum 

olarak 60 bin tondur. Alüminyum iç tüketiminin çoğu ithalat ile karşılanmaktadır. Türkiye‘nin yakın 

gelecekte rezerv problemi bulunmamaktadır. Ancak mevcut tesislere gerekli iyileştirme yatırımlarının 

yapılmaması, yada yeni tesislerin kurulamaması durumunda mamul madde talep açığı çok büyüyecek 

ve bu açık ithal yolu ile karşılanmaya devam edecektir.  

Büyük rezerve sahip Antakya Payas Boksit cevherlerinden birincil alüminyum eldesine 

yönelik çalışmaların yanı sıra, Zonguldak ve Güney Toroslar‘daki boksit rezervlerinden yararlanma 

olanakları da araştırılmalıdır. 2007 yılı boksit cevheri üretimi tüvenan olarak 1,2 milyon ton dolayına 

yükselmiştir.  

Ülke sanayinin en önemli sektörlerinden birisi olan alüminyum sektörü, 3 milyar ABD 

Doları‘na yakın iş hacmiyle, son yıllarda özellikle hadde ve ekstrüzyon ürünlerinde yapılan yeni 

yatırımlar sayesinde dünya pazarlarında rekabet edebilir ölçekte kapasitelere ulaşılmış olup, bu 

sektörler, ihracatta önemli aşamalar kaydetmektedirler. 

             Demir ve Demir Dışı metaller sektörünün en çok ihraç yaptığı ürün grubu olan alüminyum 

sektöründe, 2008 yılında, miktarda %5,4‘lük artış karşılığı 401,1 bin ton, değerde ise %9,3‘lük artış 

karşılığı 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. 

             Alüminyum sektöründe en fazla ihracat yapılan ürünler, çubuk-profiller, sac-levha ve inşaat 

aksamlarıdır.  

            Alüminyum sektöründe, hammadde olarak kullanılan birincil alüminyum-biyet çok büyük 

oranda ithal edilmektedir. Ülkemizde bu alanda tek üretici olan Eti Alüminyum A.Ş. 60.000 tonluk 

kapasitesiyle ülkemiz ihtiyacını karşılayamamaktadır. Bu nedenle de ülkemiz hammadde açısından 

ithalata bağımlı durumdadır. Dolayısıyla, ülkemiz için hammadde ihtiyacını karşılamaya yönelik 

yatırımların yapılmasında büyük fayda görülmektedir. 
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Doğal TaĢ Madenciliği 

Ülkemiz jeolojik yapısı nedeniyle farklı renk ve desende çeşitli türde mermer yataklarına 

sahiptir. Mermer potansiyelimiz 5,1 milyar m
3
 civarındadır. Ülkemizin  Dünyada üretilen mermerin 

yaklaşık % 30 u mezar taşı olarak geriye kalanı ise inşaat sektöründe, peyzaj mimarisinde ve sanatsal 

çalışmalarda tüketilmektedir. Bu bağlamda mermer üretimine talep artarak  sürmektedir. 

  3213 Sayılı Maden Kanunu‘nun yürürlüğe girdiği 1985 yılında mermer ve doğaltaşın kanun 

kapsamına alınmasıyla Türk madenciliğinin en büyük gelişme gösterdiği alan hiç şüphesiz mermer 

sektörü olmuştur.  Bu dönemde sağlanan gelişme ile bugün Türkiye Dünya‘nın en önemli mermer ve 

doğaltaş üreticilerinden biri haline gelmiştir. Diğer yandan ülkemiz mermer makine sanayinde de 

büyük gelişme göstermiş, mermer işleme sektöründe makine ihraç etmektedir.   

2007 yılında Dünya mermer üretimi 99 milyon tondur. 10 yıl önce, 1,2 milyon ton olan 

Türkiye  mermer  üretimi 2008 yılında 5,1 milyon tona ulaşmış 2009 yılında ise 4,9 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir. Dünya mermer üretiminde İtalya ilk sırada yer almaktadır. Bunu Çin, İspanya, 

Hindistan ve Portekiz izlemektedir. Türkiye Dünya mermer üretiminde beşinci sırada yer almaktadır. 

Mermer ve doğaltaş sektöründe 2008 yılında 1,413 milyar $‘lık ihracata ulaşılmış, 2009 yılında ise 

1,22 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılında bu sektörde 60 adet teşvik belgesi verilmiştir. 

Sektörün ihtiyacı olan destek ve teşvikler sağlandığı taktirde sektörün gelişme potansiyeli çok daha 

yüksek olacaktır. 

Mermer ocak ve fabrikaları Batı Anadolu‘da yoğunlaşmaktadır. Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu‘daki mermer ve geleneksel doğaltaş potansiyelinin harekete geçmesiyle sektör daha da 

gelişecektir. Sektörde üretim kayıplarının azaltılması, ocak üretim ve işletme teknolojilerinin 

modernleştirilmesi, blok taş yerine işlenmiş ürün ihracatının teşvik edilmesi ülke ekonomisine daha 

büyük girdiler sağlayacaktır. MTA bilinen ve işletilen yataklardan jeolojik verilerden hareketle yeni 

mermer ve doğaltaş potansiyel alanların yaratılmasına yönelik olarak ülke genelinde bilimsel bir proje 

yürütmektedir. Bu proje ile mermer yataklarının jeolojik, kimyasal, mineralojik özelliklerinin yanında 

fiziksel ve teknolojik parametrelerinde yer aldığı katalog hazırlanarak ülkemiz mermer envanteri 

güncellenecek, mermer sektörüne yeni potansiyel alanlar yaratılacaktır. 

 
 

 

DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) Cazibe Merkezleri Programı Diyarbakır İli Mermer Alanları 
Belirlemesi (Çermik “Orion Bej” Mermer Ocağı) 
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2008 yılında doğaltaş ihracatında 2007 yılına göre değerde %12,8 oranında artış kaydedilerek, 

1,4 milyar dolarlık ihracata ulaşılmış, 2009 yılında 2008 yılına göre ise; değerde %12,8 lik bir düşüşle 

1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleşmiştir. Miktar olarak ise % 3,32 düşüş ile 4,95 milyon ton ihracat 

gerçekleştirilmiştir. Bunun en büyük sebebi ise, 2007 yılında başlayan ABD inşaat sektöründeki 

yaşanan durgunluğun ardından birde 2008 yılında ortaya çıkan küresel krizin durgunluğu daha da 

derinleştirmesidir. 

Günümüzde, 4 milyar dolara yaklaşan doğal taş ithalatı ile dünya sıralamasında birinci ve % 

42 payı ile işlenmiş ürün piyasasının en önemli alıcısı durumunda olan ABD‘nin doğal taş pazarının 

dinamiklerini inşaat, mimari ve renovasyon projelerindeki gelişmeler oluşturmaktadır. Ancak, son 

birkaç yıldır, yeni binaların yüksek yapım maliyetleri, artan yatırım faizleri, yüksek enerji maliyetleri 

ve satılamayan konut stoğundaki artışlar doğal taşa olan talebi azaltmıştır.  

Bor Madenciliği 

           Sanayinin tuzu olarak tanımlanan borun günümüzde 150‘ye yakın kullanım alanı 

bulunmaktadır. Dünyada toplam 10 ülkede bor madenciliği yapılmaktadır. Toplam işletme sayısı 

13‘tür. Bunların 4 tanesi ülkemizde bulunmaktadır. Toplam 3,052 milyar ton bor rezervi olan  

ülkemiz, dünyanın en büyük ve kaliteli diğer yandan madencilik açısından en ekonomik bor 

yataklarına sahiptir. ABD, Rusya, Çin ve Güney Amerika (Arjantin, Bolivya ve Şili) dünyada bor 

yatakları olan diğer üretici ülkelerdir.  

           Batı Anadolu‘da  Eskişehir – Seyitgazi - Kırka Boraks yatağı, Kütahya - Emet Kolemanit 

yatağı, Balıkesir - Biğadiç, Kolemanit ve Üleksit yatağı ve Bursa - Kestelek Kolemanit yatağımız 

bulunmaktadır. %24-35 B2O3 içerikli bor yataklarımız dünya bor rezervinin % 72‘sini oluşturmaktadır. 

Bor üretimi 2840 sayılı yasa gereği kamu adına Eti Maden Genel Müdürlüğü ‗ne bağlı kuruluşlar 

tarafından üretilerek pazarlanmaktadır. Ülkemiz bilinen bor yataklarının aranması, bulunması ve 

geliştirilmesinde MTA önemli görevler almıştır. 2002 yılında başlayarak halen devam eden proje 

kapsamında yaklaşık 70 bin metre bor amaçlı arama ve rezerv sondajı yapılmıştır. MTA‘nın yaptığı bu 

çalışmalarla ülkemiz bor rezervi %50 artmıştır. 

Bor tuzları, Türk madenciliğinin en önemli ürünlerinden birisi olma özelliğini son yıllarda 

gerçekleştirdiği ihracat performansı ile korumuştur. Rafine ürün üretim kapasitesindeki büyümeye 

bağlı olarak, tüvenan ve konsantre ürün üretimleri de son beş yılda büyümeye devam etmiş ve 2000‘li 

yılların başında 2.5 milyon ton/yıl düzeyinde olan tüvenan bor üretimi 2007 yılında 4.5 milyon tona 

çıkmıştır. Aynı dönemde konsantre ve bor kimyasalları üretimi de artarak 1.5 milyon ton seviyelerine 

çıkmıştır. Uzun yıllar 200-250 milyon dolar olan bor ihracatımız 2008 yılında ilk defa 500 milyon 

doları aşarak 518 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Tabii Boratlar ve Konsantreleri ihracatımız, 2008 yılında miktarda %21,2, değerde %37,7 

oranında artarak, 635 bin ton karşılığı 190 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti, 

85,9 milyon dolarla ilk sırada, ABD 25 milyon dolarla ikinci, Japonya 11,6 milyon dolarla üçüncü 

sırada yer almışlardır. 

Türkiye‘nin ihraç ettiği başlıca bor cevherleri konsantre ve öğütülmüş kolemanittir. Büyük 

miktarlarda konsantre kolemanit ve üleksit cam endüstrisinde kullanılmak üzere ABD‘ye ihraç 

edilmektedir. Avrupa cam ve cam elyafı endüstrisi Türkiye‘den ihraç edilen konsantre cevherin ikinci 

büyük tüketicisidir. Uzak Doğu‘da özellikle de Çin‘ de gelişmekte olan cam elyafı sanayii Türkiye‘nin 

son yıllarda giderek daha da artan miktarlarda ihraç etmekte olduğu öğütülmüş kolemanitin başlıca 

tüketicisi konumundadır ve bu pazar önemli bir gelişme potansiyeli göstermektedir.  
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Dünyada yaşanan ekonomik ve küresel krize rağmen bor ihracatı artmıştır. 2008 yılı için 

gerçekleştirilen 100 milyon doların üzerindeki bu artışın 2009 yılına da taşınacağı tahmin 

edilmektedir. 2009 yılı toplam bor ihracatı hedefi iç satışlar dışında 650 milyon dolar olarak 

açıklanmıştır. 

  Dünyadaki mevcut bor rezervlerinin yaklaşık yüzde 72 oranındaki bölümüne sahip olan 

Türkiye'nin 2012 yılındaki toplam bor ihracatı hedefi ise 1 milyar dolar olarak hedeflenmektedir. 

Türkiye, bor ihracatının önemli bir bölümünü Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ile ABD'ye 

gerçekleştiriyor. Yaklaşık 70 ülkeye ihraç edilen bor kimyasalları üretiminde kapasitenin artırılması ile 

önümüzdeki yıl içinde ülke portföyünün daha da genişlemesi beklenmektedir. Ayrıca işletmeye 

alındığında Türkiye'nin bor üretim ve ihracatına büyük katkı sağlayacak olan Kırka 4. Boraks 

Pentahidrat tesisinin yapımına da başlanmıştır. 

Trona Madenciliği 

Doğal bir soda minerali olan trona yatakları Ankara-Beypazarı ve Kazan‘da bulunmaktadır. 

MTA tarafından 1979 yılında bulunan Beypazarı yatağında %56 ve üzeri trona içeren 233 milyon ton 

rezerv bulunmaktadır ve dünyanın 2. büyük doğal soda yatağıdır. Diğer yandan sodada istenmeyen Cl, 

SO4 gibi impuriteler oldukça düşüktür.  Ülkemiz toplam trona rezervi ise 836 milyon tondur.  

Ülkemiz Dünya trona rezervlerinin % 8‘ine sahiptir. Trona, soda külüne en ekonomik olarak 

dönüştürülebilen kaynaktır. Dünya soda üretiminin %52‘si cam, %22‘si kimya ve % 11‘i deterjan 

sanayinde kullanılmaktadır. Ülkemiz soda gereksinimini  kimyasal yollarla sentetik olarak da elde 

etmektedir.  

Beypazarı trona yatağı; Eti Soda A.Ş. başkanlığında kurulan konsorsiyum tarafından solüsyon 

madenciliği yöntemi ile işletilmekte olup yıllık üretim hedefi 1 milyon ton soda külüdür. Dünya soda 

külü pazarı, miktar olarak 34 milyon ton/yıl, parasal olarak 5-6 milyar dolar yıldır. Yılda % 3.3 

oranında büyüyen bir pazardır. Ülkemizin bu pazara girmesini sağlayacak Beypazarı trona yatağı 

büyük bir potansiyel arz etmektedir. 

Sodyum sülfat; alkali tuzlu göller, doğal gömülü tip yataklar ve sentetik yolla yan ürün olarak 

üretilmektedir. Ülkemizde bu üç yöntemle de sodyum sülfat üretilmektedir. Dazkırı-Acıgöl, Konya-

Tersakan ve Bolluk göllerinde, MTA tarafından bulunan Ankara-Çayırhan sodyum sülfat yatağında 

üretim yapılmaktadır. Konya-Ereğli‘de yeni bulunan sahada rezerv belirleme çalışmaları devam 

etmektedir. Yüksek sodyum sülfat potansiyeline sahip ülkemiz, 2007 yılında 5 milyon dolarlık ihracat 

gerçekleştirmiştir. 

Eskişehir-Kırka Sarıkaya Açık Ocak Genel Görünümü 
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Cam ve Seramik Hammaddeleri   

Cam ve seramik sanayinde başlıca kuvars kumu, kuvarsit, feldispat, kil ve kaolen 

kullanılmaktadır. Ülkemizin % 90 ve üzeri SiO2 içerikli 1,88 milyar ton kuvars kumu, 2,4 milyar ton 

kuvarsit, 372 milyon ton feldispat ve % 15-37 Al2O3 içerikli 420 milyon ton seramik ve refrakter 

kil/kaolen rezervi vardır. Ülkemiz seramik ve cam sektöründe üretim miktar ve kalitesiyle dünyada 

söz sahibidir. Bu gelişmeye paralel olarak cam ve seramik hammadde madenciliği de büyümektedir.                                 

 Genellikle yurt içinde tüketilen bu hammaddelerde ihracat da yapılmaktadır.   2007 yılında 

6,5  milyon ton feldispat üretilmiş bunun 4,45 milyon tonu (147 milyon dolar) ihraç edilmiş,  sırda 

kullanılabilecek yüksek  kaliteli yaklaşık 3 milyon dolarlık feldispat ithalatı yapılmıştır. 2008 yılında 

seramik kili ve kaolende 4,3 milyon dolarlık ihracata karşın yaklaşık 47 milyon dolarlık iyi kaliteli kil 

ithalatı yapılmıştır. Seramik sanayindeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak düşük kaliteli kaolen 

(alkali  tüf ) ve killer kullanılabilmektedir ancak sektörün yüksek kaliteli özellikle bağlama kiline 

gereksinimi vardır.   

Ülkemiz kil yatakları tükenme noktasındadır. İstanbul-Şile ve Kilyos kil yatakları yerleşim ve 

su havzalarının içinde kalmıştır. Sektörün kaliteli kil gereksinimi kurulacak kaolen süzme tesisleri ile 

giderilebilir. Kuvars öğütülerek cam, seramik, boya, aşındırıcı, dolgu ve metalurji  sanayinde 

kullanılmaktadır. Kuvars kumlarının % 40‘ı cam, % 23‘ü döküm sanayinde kullanılmaktadır. Yüksek 

kaliteli kuvarsitler cam sanayinde düşük kalitelileri ise gaz beton silika tuğla ve ferrosilisyum 

üretiminde kullanılmaktadır. Türkiye‘nin kuvars potansiyeli yüksektir. Ancak büyük boyutlu 

yataklanma göstermez. Ülkemiz kuvars kumu yatakları İstanbul-Şile ve Çatalca, Tekirdağ, Zonguldak 

ve Bartın‘da bulunmaktadır. 1,9 milyar ton kuvars kumu potansiyelimiz bulunmaktadır.  

Ancak ülkemizin camda kullanılabilir kalitede kuvars kumu potansiyeli yetersiz ve bitme 

noktasındadır. Seramik ve döküm kumu iç kaynaklardan cam kumu ise büyük oranda ithalatla 

karşılanmaktadır.  2008 yılında mermer dışı diğer endüstriyel hammadde ihracatı 477 milyon dolara 

ulaşmıştır. Ülkemiz endüstriyel hammadde madenciliği hızla gelişmektedir. 

Çimento, Tuğla, Kiremit ve Agrega 

Çimento imalinde başlıca kil, kalker, alçıtaşı, tras kullanılmaktadır. Ülkemizin genelinde bu 

hammaddeler açısından  büyük bir potansiyel bulunmaktadır. 2007 yılında 68 milyon ton çimento 

hammaddesi, 300 milyon ton agrega malzemesi ve 1,5 milyon ton da tuğla-kiremit kili üretimi 

gerçekleşmiştir. 2008 yılında 14 milyon ton çimento ürünleri karşılığı 1.2 milyar dolarlık bir ihracat 

geliri elde edilmiştir.  

Alçı ve AlçıtaĢı   

Ülkemiz alçıtaşında büyük bir potansiyele sahiptir. Özellikle Orta Anadolu‘da Ankara, 

Çankırı, Çorum civarında iyi kaliteli alçı yataklarımız bulunmaktadır. İnşaat sektöründeki yeni 

teknolojilere bağlı olarak alçı talebi hızla artmakta, buna bağlı olarak sektöre yatırım yapılmaktadır. 

Tüketimimiz tamamen iç kaynaklardan karşılanmakta özellikle alçı panel, sıva ve dolgu alçısı ihraç 

edilmektedir. Yıllık 3-4 milyon ton alçıtaşı üretimimiz bulunmaktadır. 2008 yılı alçı ve ürünleri 

ihracatımız 84 milyon dolara çıkmıştır. Alçı sanayi ve buna bağlı olarak alçıtaşı madenciliği hızla 

büyümektedir. 
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ENERJĠ  HAMMADDE ARAMA VE ARAġTIRMALARI 

Kömür Madenciliği 

Birincil enerji kaynakları grubunda, fosil katı yakıtlar içerisinde yer alan kömürler, havanın 

oksijeni ile doğrudan yanabilen ve %50-95 arasında serbest veya bileşik karbon içeren organik 

kayaçlardır. Kömürlere ilişkin birçok sınıflama yapılmıştır ancak günümüzde, fiziksel özelliklerine 

göre yapılmış olan; turba, linyit, taşkömürü, antrasit sınıflaması yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Kömürler; bataklıklarda bitki parçalarının bozuşması, parçalanması, bataklık suyu ile bir jel 

haline gelmesi ve bazı kimyasal reaksiyonlar sonucu bu organik malzemenin fiziksel-kimyasal 

değişikliklere uğraması sonucu meydana gelirler. Kömürlerin çökeldiği ortamlar; deltalar, göl kıyısı 

bataklıkları, deniz etkisindeki lagünler ve akarsu taşkın ovalarıdır. 

Kömür, diğer birincil enerji kaynakları ile karşılaştırıldığında tartışmasız çok fazla olan rezerv 

ömrü ve yeryüzündeki geniş dağılımı nedeniyle özellikle 2030 yılından sonra çok daha büyük önem 

kazanacaktır. Dünyada toplam kanıtlanmış kömür rezervi 909 milyar ton olup ülkemiz sahip olduğu 

linyit rezervleri ile ilk 10 içerisinde yer almaktadır. Günümüzdeki üretim düzeyi dikkate alındığında, 

kömür rezervlerinin ömrü 160-220 yıl olarak hesaplanmaktadır. Bu süre petrol için 40 yıl, doğalgaz 

için 67 yıl olarak verilmektedir. 

Kömür rezervleri dünya üzerinde 70‘den fazla ülkede bulunmaktadır. En büyük rezerv 247 

milyar ton ile ABD‘ ye aittir. Bu ülkeyi 157 milyar ton ile Rusya ve 114.5 milyar ton ile Çin 

izlemektedir. Dünya kömür ticaretinin % 91.3 ünü 9 ülke elinde bulundurmaktadır.  

Bu ülkeler; Avustralya (% 29), Endonezya (% 14), Çin (% 11.4), Güney Afrika Cumhuriyeti 

(% 8.9), Rusya (% 8.6), Kolombiya (% 6.9), ABD (% 5.7), Kanada (% 3.6) ve Kazakistan (% 3) dır. 

Dünya kömür üretiminin yaklaşık % 69 u elektrik enerjisi üretimi amacıyla yapılmaktadır ve bu oranın 

2030 yılında % 79 düzeyine yükseleceği öngörülmektedir. 

 Ülkemiz gerek kömür ve gerekse radyoaktif hammadde kaynakları bakımından önemli bir 

potansiyele sahiptir. Bu kaynakların tümü MTA tarafından ortaya çıkarılmıştır. 

TaĢkömürü Madenciliği  

Zonguldak havzasındaki ısıl değeri 6200-7250 kcal/kg arasında değişen taşkömürü, ağırlıklı 

olarak göçertmeli uzun ayak olarak adlandırılan geleneksel yöntem ile üretilmektedir. Son yıllarda 

uygulanmaya başlanan basınçlı hava patlatmalı yöntemi yaygınlaştırmasına yönelik çalışmalar 

sürmektedir. 

Havzanın jeolojik yapısından, mali yapıdan kaynaklanan sorunlar nedeniyle üretimde önemli 

artışlar meydana gelmemiştir. 2003-2007 yılı arasında yıllık üretim 3,5-4,7 milyon ton arasında 

değişmiştir. Havzada son dönemde özel kuruluşlar tarafından üstlenilen büyük ölçekli projelerin 

hayata geçmesine paralel olarak üretim artış sürecine gireceği tahmin edilmektedir. Zonguldak Taş 

Kömürü işletmesinde üretiminin Demir-Çelik entegre tesislerinin ihtiyacı olan 5 milyon ton seviyesine 

çıkarılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Linyit Madenciliği 

 
Ülkemizde linyitin ilk bulunuşuna ve işletilmesine ilişkin veriler çok sağlıklı olmamakla 

birlikte Cumhuriyetimizin kurulmasıyla linyit işletme ve araştırmalarına gereken önemin verilmeye 

başlandığı bilinmektedir. Bu amaçla ilk çalışmalar Amasya-Çeltek, Yozgat-Yerköy, Kütahya-

Tunçbilek ve Aydın-Nazilli ocaklarında 1920 yılının ikinci yarısından itibaren gerçekleştirilmiştir. 

1935 yılında yer altı kaynaklarımızın araştırılmasıyla görevlendirilen Maden Tetkik ve Arama 
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Enstitüsünün (MTA) kurulmasıyla, programlı bir şekilde kömür aramalarına başlanmıştır. 1950‘li 

yıllara kadar genel jeolojik etütler kapsamında yürütülen çalışmalar, bu tarihten itibaren demir 

aramalarıyla birlikte iş programlarına girmiş ve 1960‘lı yıllarda yüksek ısıl değere sahip linyitlerin 

aranmasına ağırlık verilmiştir.  

Düşük ısıl değere sahip kömürlerin termik santrallerde kullanılmasının, sanayileşme 

sürecindeki öneminin anlaşıldığı 1960‘ lı yılların ikinci yarısından sonra özellikle 1970‘li yıllarda 

ülkemizde linyit aramaları yeni bir boyut kazanmıştır. 

Türkiye‘nin genel jeolojik yapısı içerisinde Neojen yaşlı birimlerin yayılım alanı yaklaşık 

110.000 km
2
 yi bulmaktadır. 1950‘ li yıllardan 2000‘ li yıllara kadar MTA Genel Müdürlüğü 

tarafından gerçekleştirilen prospeksiyon çalışmaları ile gölsel çökellerden oluşan Neojen birimlerinin 

tamamı, kömür potansiyellerinin belirlenmesi amacıyla araştırılmış; ayrıca bu alanın yaklaşık %80 i 

günümüz bilimsel gelişmeleri ışığında yeniden projelendirilerek incelenmiştir. Böylece prospeksiyonu 

yapılan alan 200.000 km
2
 yi geçmiştir. Ülkemizde Neojen alanı dışında kalan ve yaklaşık 30.000 km

2
 

lik yayılıma sahip olan Eosen-Oligosen yaşlı istifler de ayrıntılı olarak incelenmiştir. Tersiyer yaşlı 

kömürlerimizin araştırılması konusunda gerçekleştirilen bu çalışmalar sonucunda, ümitli görülen 

alanlarda detay etütler yapılmış ve bu alanların önemli bir bölümünde toplam derinliği 1.500.000 m ye 

ulaşan sondajlı aramalar gerçekleştirilmiş,  adet linyit sahası saptanmıştır. Belirlenen linyit rezervi ise 

yaklaşık 8,3 milyar tondur. Bu rezervin yaklaşık 7 milyar tonu görünür rezerv katagorisinde 

belirlenmiştir. 

2005 yılında enerji üretiminde yerli kaynaklara önem verilmesi ve dışa bağımlılığın 

azaltılması bağlamında önümüzdeki 10 yıl içerisinde sanayileşme ve nüfus artışına koşut olarak artan 

enerji talebinin karşılanması amacıyla; yeni kömür sahalarının bulunması ve bilinen sahaların  

geliştirilmesi çalışmalarına hız verilmiştir. 

Bu bağlamda linyit aramaları konusunda 2005 yılına kadar Türkiye genelinde başta MTA 

Genel Müdürlüğü olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler tarafından yapılmış 

çalışmaların yer bilimlerindeki gelişmeler çerçevesinde yeniden irdelenmesi ve verilerin bilgisayar 

ortamında yeniden değerlendirilmesi ile yeni hedef alanlar ortaya çıkartılmıştır. 

Başlatılan çalışma kapsamında, 26 adet hedef alan saptanarak 2005-2010 yılları dönemi için 

310.000 m arama sondajı ve 1 Milyar ton yeni kömür rezerv hedefi konulmuş, 2006 yılında sondaj 

çalışmaları başlatılmıştır. 

2009 yılı sonu itibarı ile 1.900 adet yaklaĢık 502bin metre  sondajlı arama tamamlanmıĢ, 

4,1 milyar ton yeni linyit rezervi ülkemiz rezervine kazandırılarak mevcut 8,3 milyar ton olan 

linyit rezervimiz %50 artırılmıĢtır. 

Ülkemiz toplam dünya Linyit rezervinin yaklaĢık % 1.6 sını  içermektedir ve linyit 

açısından önemli bir yere sahiptir. Bununla birlikte linyitlerimizin %79 unun, 2500 kcal/kg ısıl 

değerin altında olması daha çok termik santrallerde kullanımını ön plana çıkartmıĢtır. Son 

yıllarda gerçekleĢtirmiĢ olduğumuz yaklaĢık 60,000.000 ton civarındaki üretimin % 85 i termik 

santrallerde tüketilmektedir. Linyite dayalı termik santrallerimizin kurulu gücü 9238,9 MW 

olup, rezervleri belirlenen ve termik santral kurulabilecek özellikte olan linyit sahalarımız hızla 

devreye sokulması ve bilinenlere yeni ünitelerin ilavesi ile kurulu gücümüzün 10.000 MW daha 

arttırılması mümkün görülmektedir. 

2008-2009 yılı içerisinde Eskişehir-İnönü ve Afyon-Dinar‘da yapılan arama sondajlarında 

önemli kömür damarları kesilmiştir. Çalışmalar; Konya-Karapınar, Tekirdağ-Çerkezköy-Edirne-

Kırklareli, Afyon-Dinar, Eskişehir-İnönü, Manisa-Soma ve Ankara-Beypazarı-Çayırhan‘da yoğun bir 

şekilde devam etmekte olup, bu çalışmalarla önemli rezerv artışları olacağı düşünülmektedir. 
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Rezerv ArtıĢı Sağlanan ve Yeni Bulunan Sahalar 

K.Maraş-Elbistan EÜAŞ Sahasında 1.3 milyar ton (1200 kcal/kg), 

K.Maraş-Elbistan MTA Ruhsat Sahalarında  515  milyon  ton  (1200  kcal/kg),   

Manisa- Soma‘da 172 milyon  ton (3000 kcal/kg),  

Trakya Havzasında 498 milyon ton (2300 kcal/kg),  

Konya-Karapınar‘da 1.3 milyar ton (1460 kcal/kg)  

Eskişehir-Alpu'da 275 milyon ton (2000 kcal/kg)  

 

Rezerv ArtıĢı Sağlanan Sahalar 

 

EÜAġ AFġĠN-ELBĠSTAN SAHASI 

Afşin-Elbistan sahasında 2005 yılında başlayarak 2007 yılında tamamlanan proje kapsamında 

toplam; 165.378,36 m sondaj yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda; 1.3 milyar  ton rezerv artıĢı 

sağlanmış olup, 3.3 milyar ton olan sahanın rezervi 4.6 milyar ton‘a ulaşmış olup, çalışmalar 

tamamlanmıştır. Sahada artış sağlanan 1.3 milyar ton linyit rezervi ile 30 yıl ömre sahip 1640 MW 

gücünde termik santral kurulabilecektir. 

 

TKĠ SOMA KÖMÜR HAVZASI 

Sahada rezerv geliştirme ve kömür yayılım sınırın belirlenmesi amacıyla 2005 yılında 

başlayan arama çalışmalarında 2009 temmuz ayı itibari ile toplam 24.996,50 m sondaj yapılmıştır. 

Sahada MTA Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından gösterilen alanlarda yapılan kömür arama 
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sondajları sonucunda 5 ila 25 m arasında değiĢen kalınlıklarda 3500 k cak/kg ısıl değere sahip 

kömür damarları kesilmiştir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda  mevcut kömür yayılım sınırı 

genişletilmiş ve 172 milyon ton ilave rezerv artıĢı sağlanmıştır. 

 

Yeni Bulunan Sahalar 

 

TEKĠRDAĞ-ÇERKEZKÖY SAHASI 

Trakya Havzası genelinde 2005 yılında başlayan ve Tekirdağ-Çerkezköy, İstanbul-Silivri-

Çatalca, Kırklareli-Pınarhisar-Vize bölgelerinde yer alan MTA Genel Müdürlüğüne ait toplam 46 adet 

ruhsat sahasında yapılan çalışmalarda 2009 Ağustos ayı sonu itibari ile toplam 65.316,30 m sondaj 

yapılmıştır. Yapılan sondajlarda Tekirdağ-Çerkezköy sahasında kesilen kömürlü zon kalınlığı 1,20-

15,25 m arasında olup; ortalama kalorisi 2.350 kcal/kg dır. Tekirdağ-Çerkezköy, İstanbul-Çatalca 

bölgelerindeki toplam 27 adet ruhsat sahasının 8 adedinde kömür yayılım sınırı belirlenmiş olup bu 

ruhsatlardan 4 adetinin rezervi belirlenerek 1 adeti MİGEM‘ e devredilmiştir. Kırklareli-Pınarhisar-

Vize yöresinde ise 19 adet ruhsat bulunmakta olup, 4 adet ruhsat sahasında kömür yayılım sınırı 

belirleme çalışmaları devam etmektedir. Yapılan çalışmalar sonucunda 498 milyon ton 

görünür+muhtemel+mümkün rezerv belirlenmiştir. Sahadaki çalışmalar devam etmektedir. Saha 30 yıl 

ömre sahip 790 MW gücünde termik santral kurulabilecek linyit potansiyeline sahiptir. 

 

KONYA-KARAPINAR SAHASI 

Konya-Karapınar sahasında 2007 yılında başlayan sondajlı arama çalışmalarında Konya-

Karapınar-Çumra bölgesinde bulunan toplam 39 adet ruhsat sahasında 2009 Ağustos ayı sonu itibari 

ile toplam 79.131 m ihale yolu ile sondaj yapılmıştır. Bu ruhsat sahalarında bu güne kadar yapılan 

çalışmalar ile 1 adet ruhsat sahasını rezervi görünür hale getirilmiş ve 9 adet ruhsat sahasının kömür 

yayılım sınırı belirlenmiş olup, bu ruhsat sahalarının rezervinin belirlenmesine yönelik çalışmalar 

devam etmektedir.Yapılan bu sondajlarda kalınlıkları 1,30 m ile 164 m arasında değişen kömürlü zon 

kesilmiştir. Çalışmalar sonucunda yapılan ön değerlendirmede 1.250 kcal/kg ısıl değere sahip 1.3 

milyar ton görünür+muhtemel+mümkün linyit rezerv belirlenmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. 

Saha 30 yıl ömre sahip 1880 MW gücünde termik santral kurulabilecek linyit potansiyeline sahiptir. 

 

ELBĠSTAN KÖMÜR SAHASI (MTA RUHSATLI) 

Afşin-Elbistan kömür havzasında buluna MTA Genel Müdürlüğü‘ne ait 3 adet Ruhsat 

sahasında 2007-2008 yıllarında toplam 11.466,25 m sondaj yaptırılmış olup, bu sondajlarda 

kalınlıkları 13,55 m ile 32,95 m arasında değişen 1.200 kcal/kg ısıl değere sahip kömür damarları 

kesilmiştir. Sahada 515 milyon ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv belirlenmiştir. Sahadaki 

çalışmalar tamamlanmış olup, 3 adet ruhsat sahasına ait buluculuk raporları hazırlanarak sahalar 

MİGEM‘e devredilmiştir.. Saha 30 yıl ömre sahip 640 MW gücünde termik santral kurulabilecek 

linyit potansiyeline sahiptir. 

 

ESKĠġEHĠR-ALPU SAHASI 

Eskişehir-Alpu-İnönü bölgesinde 2008 yılında başlamış olan  kömür arama çalışmalarında bu 

güne kadar ihale yöntemi ile toplam 9.460,00 m sondaj yapılmıĢ olup, Alpu bölgesindeki 2 adet 

ruhsat sahasında zon kalınlığı 54 m olan, 2000 kcal/kg ısıl değere sahip 275 milyon ton 

görünür+muhtemel+mümkün rezerv tespit edilmiştir. Bu iki ruhsat sahasına ait kömür yayılım 

sınırının belirlenerek rezervinin ortaya çıkartılmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Eskişehir-
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Alpu İnönü-Beylikova-Mihalıççık bölgesinde 54 ruhsat sahası bulunmakta olup, arama ve rezerv 

belirlemeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

 

AFYON-DĠNAR SAHASI 

Afyon-Dinar-Sandıklı ve Denizli-Çivril bölgesinde bulunan toplam 34 ruhsat sahalarında 

sondajlı kömür arama çalışmalarına 2008 yılında başlanmış olup, 2009 Ağustos ayı sonu itibari ile 

ihale yöntemi ile toplam 9.000 m sondaj gerçekleştirilmiştir. Bu ruhsat sahalarının 5 adetinde kömür 

yayılım sınırının belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan sondajlar sonucunda 71 m 

kalınlıkta kömürlü zon kesilmiş olup sahada kayda değer rezerv beklenmektedir. Çalışmalar devam 

etmektedir. 

 

MALATYA-ELAZIĞ NEOJEN SAHASI 

Malatya-Elazığ neojen havzasında 2009 yılında başlatılmış olan kömür arama projesi 

kapsamında bölgede bulunan 8 adet ruhsat sahasında arama amaçlı olarak ihale yöntemi ile 2.415 m 

sondaj yapılmış olup, 3,75 m kalınlıklarda kömür kesilmiştir. Çalışmalar henüz yeni başlamış olup 

devam etmektedir. 

 

Doğal gaz, çok pahalı bir enerji hammaddesi olmasına rağmen çevresel özellikleri ön plana 

çıkarılarak ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde tek kaynak haline getirilmiştir. Oysa AB üyesi 

ülkelerde bile elektrik enerjisi üretiminde bizde olduğundan çok fazla kömür kullanılmaktadır. 

Yakıtların emisyon değerleri linyitte 900 gr/kWh, taş kömüründe 800 gr/kWh, petrolde 800 gr/kWh, 

doğal gazda 400 gr/kWh dir. Son yıllardaki yeni yakma teknolojileri ile kömürdeki emisyon oranları 

çok daha aşağılara çekilmiş ve doğal gaz emisyon oranlarına yaklaşmıştır. Doğal gazın pahalı bir 

enerji kaynağı olması dolayısıyla elektrik enerjisi maliyetini yükselttiğinden yerli kaynaklarımızın 

kullanımı her zamankinden önemli bir hale gelmiştir. 

 Ülkemiz linyit açısından küçümsenemeyecek bir potansiyele sahiptir. Özellikle geliĢen 

yakma teknolojileri, iyileĢtirilmiĢ kömür madenciliği uygulamaları ve Avrupa ülkeleri gibi 

ülkemizde de gündeme gelen doğalgaz kısıtlamaları  bu potansiyeli daha çekici kılmaktadır.  

 Bu geliĢmelerle ülkemizde sürdürülebilir enerjinin ve dolayısıyla yerli kaynaklarımızın 

önemi çok daha iyi anlaĢılmıĢtır. Enerji temininde büyük bağımlılığımız olan doğalgazın 

geliĢindeki azalma ve kısıtlamalar, enerji güvenliğimizin ne denli kötü durumda olduğunu 

göstermiĢtir.  

 Sürdürülebilir enerji için yerli kaynaklarımız içinde en önemlisi olan linyitlerimizi 

kullanmak üzere yeni termik santraller planlanmalı ve linyit aramacılığına kazandırılan 

ivme arttırılarak devam ettirilmelidir.  

 Ülkemizde enerjini güvenliğini sağlamak için, enerjiye kolay ve ucuz ulaĢabilmek için linyit 

kaynaklarımız elektrik üretimi amacıyla etkin olarak devreye sokulmalıdır.  

 Ülkemizdeki linyit kaynaklarına dayalı yeni termik santraller kurulması ve kurulmuĢ 

olanlara yeni üniteler eklenmesiyle artırılacak kapasite, toplam kurulu gücün yaklaĢık 

%45‟ini oluĢturacaktır. Bu tablo, ülkemiz enerji güvenliğinin yeniden sağlanması açısından 

son derece önemlidir. 

 Çoğunlukla düĢük kaliteli linyitler sınıflamasında yer alan ülkemiz linyitlerinin termik 

santrallerde değerlendirilmesi sürdürülebilir bir enerji ve dolayısıyla sürdürülebilir 

kalkınma için kaçınılmazdır. 
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 Yakın gelecekteki önemi yanında kömür, 21. Yüzyılın ikinci yarısında daha da önemli bir 

enerji hammaddesi konumuna gelecektir. Çünkü; Yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımı konusunda yakın bir gelecekte büyük geliĢme beklenmemektedir. Yani yakın bir 

gelecekte yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları, enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü 

karĢılamaktan uzak görünmektedir.  

 Fosil yakıtlar arasındaki rekabet ve arz güvenilirliği göreceli olarak son derece yüksektir. 

 Yakma teknolojilerindeki geliĢmeler emisyonlardan kaynaklanacağı öngörülen “Global 

Ġklim DeğiĢikliği” endiĢesini gittikçe azaltmaktadır. 

 Rezervler bakımından fosil katı yakıtlar içerisinde baĢı çekmektedir ve geniĢ yayılım 

göstermektedir. 

 Günümüz üretim ve kullanım düzeyine göre, belirlenmiĢ kömür rezervleri 200 yıl süre ile 

talebi karĢılayacak durumdadır. 

 Kömür madenciliği dünya çapında dolaylı ve dolaysız milyonlarca insana çalıĢma alanı 

yaratmaktadır. 

 Üretimi, kota veya düzenlemeler ile sınırlanmamakta olup istikrarlı bir fiyata sahiptir. 

 Arz güvenliği yüksek olup tüm dünyada 50 den fazla ülkede üretildiğinden politik riskler 

taĢımamaktadır. 

  

Ülkemiz linyitlerinin büyük bölümü düşük ısıl değere sahip olup yüksek oranda kül, uçucu 

madde, nem ve kükürt içermektedir. Linyitlerin yaklaşık % 80‘ i sanayi ve teshinde kullanım 

standartlarında olmadığından termik santraller ülkemiz için ayrı bir önem taşımaktadır. Türkiye‘ de 

Zonguldak Taşkömürü Havzası dışında yer alan tüm kömürlerin linyit olarak tanımlanması gelenek 

haline gelmiştir. Ancak son çalışmalarda killi alt bitümlü kömür olarak değerlendirilen Tunçbilek ve 

Soma linyitleri yıkama tesislerinden geçerek piyasaya sunulmakta olup kalite açısından ithal kömürler 

ile rekabet edebilecek özelliklerdedir. 

Ayrıca ülkemizde genellikle Miyosen yaşlı linyit havzalarında, linyitin üzerinde yer alan 

bitümlü şeyller de önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.  Seyitömer havzasında kömür ile birlikte 

bulunan ve kömür işletilirken dekapaj malzemesi olarak atılan bitümlü kayaçların, akışkan yataklı 

yakma sistemine sahip santralde linyit ile birlikte değerlendirilmesine yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilmiş olup belirli oranlarda karıştırılarak kullanılabileceği ortaya konmuştur. 

Ülkemiz linyitleri alt ısıl değerlerine göre sınıflandırıldığında, 1000-2000 kcal/kg alt ısıl 

değere sahip linyitlerimizin büyük bir pay aldığı görülmektedir. Ülkemizde düşük alt ısıl değere sahip 

linyitlerin en büyük bölümünü 4 milyar ton ile Elbistan Havzası (ortalama 1100 kcal/kg alt ısıl değeri 

ile) oluşturmaktadır. 

1980‘li yılların ikinci yarısı ile 1990 yılların ilk döneminde gerçekleştirilen yatırımlarla 

yaratılan üretim kapasitesi doğalgaza yönelişin sonucu olarak yeterince değerlendirilememiş, 

işletmeler düşük kapasitede çalışmak zorunda kalmıştır. Linyit madenciliğinde kamu üretimi 1999 

yılında 58,5 milyon ton, 2003 yılında 44,8,  2004‘de 36,7, 2005‘de 49, 2006‘da 44,7, 2007‘de 79, 

2008 yılında ise 86 milyon ton dolayında gerçekleşmiştir. Özel sektör üretimi ise 3,5 - 4,7 milyon ton 

aralığında seyretmiştir. Ülkemizin 12 milyar ton linyit rezervi dikkate alındığında, yılda 36 - 79 

milyon ton aralığında seyreden linyit üretiminin çok düşük olduğu görülmektedir.  

Bu üretim düşüklüğü, enerji üretiminde kömür payının 1999 yılından itibaren % 40‘lardan 

giderek azalarak 2005 yılında % 24‘lere düşmesinden kaynaklanmaktadır. Dünya ortalamasında 

elektrik üretiminde doğalgazın payı % 17 dolayındadır. Türkiye‘de ise 1996 yılında doğalgaz payı 

%15 iken hızla yükselerek 2003 yılında % 44,5 2008 yılında % 50‘lere yükselmiştir. Linyit 
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kaynaklarımız enerji üretimindeki payının % 24‟lerden % 50‟lere üretimin de 150-200 milyon 

ton üzerine çıkarılması hedeflenmelidir. 

 

RADYOAKTĠF HAMMADDE ARAMALARI 

 
Türkiye‘de radyoaktif hammadde (uranyum ve toryum) aramalarına yönelik ilk araştırmalara 

1953 yılında MTA Genel Müdürlüğünce başlanmıştır. 1958 yılından itibaren havadan ve yerden 

yapılan çalışmalar için veri toplanmaya başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda 9.129 ton uranyum, 

380.000 ton toryum rezervi tespit edilmiştir. 1958 yılında başlatılan havadan prospeksiyonlar 1983 

yılına kadar aralıklarla devam etmiştir. Havadan prospeksiyonlarda uçuşların büyük bir kısmı 1958-

1970 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışmalar sonucunda; 

Manisa-Köprübaşı‘nda %0,04 - %0,05 U3O8 ortalama tenörlü, 2852 ton,  

Uşak-Fakılı‘da %0,05 U3O8 ortalama tenörlü, 490 ton, 

Yozgat-Sorgun‘da %0,1 U3O8 ortalama tenörlü, 3850 ton, 

Aydın-Küçükçavdar‘da %0,04 U3O8 ortalama tenörlü, 208 ton, 

Aydın-Demirtepe‘de %0,08 U3O8 ortalama tenörlü, 1729 ton görünür uranyum rezervi belirlenmiştir.  

Eskişehir-Beylikahır-Kızılcaören sahasında ise %0,21 ThO2 ortalama tenörlü 380.000 ton görünür 

toryum rezervi bulunmaktadır. Yozgat Sorgun uranyum yatağının ruhsatı özel sektörde, diğer 

sahaların ruhsatı Eti Maden İşletmelerindedir. 

 Ülkemizde; Manisa-Köprübaşı, Uşak-Fakılı, Aydın-Demirtepe, Aydın-Küçükçavdar, Yozgat-

Sorgun‘da 9129 ton uranyum; Eskişehir-Sivrihisar-Kızılcaören‘de 380.000 ton toryum rezervi 

belirlenmiştir. Belirlenen uranyum yataklarının tenörleri ise % 0,08-% 0.1 arasında değişmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toryum sırasını bekleyen bir nükleer yakıt hammaddesi durumundadır. Bunun en büyük nedeni, 

nükleer çevrimi sorunudur. Bu nedenle bugün için toryumla çalışan ticari ölçekte santraller 

bulunmamakla birlikte, bu santrallerin prototipleri İngiltere, Almanya ve ABD‘de uzun zamandır 

denenmektedir. Ticari ölçekte tüketimi olmaması nedeniyle, halen toryumun enerji hammaddesi 

olarak tüketimi yok denecek düzeydedir.  

Genel Müdürlüğümüz tarafından geçmiş yıllarda yapılan aramalar sonucunda Eskişehir, 

Sivrihisar-Kızılcaören yöresinde ortaya çıkartılan toryum rezervinin yapılacak sondajlı çalışmalarla 

artırılması mümkündür. Ancak, cevherin zenginleştirilmesiyle ilgili teknolojik sorunlar 

Türkiye Radyoaktif Hammadde Sahaları 
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bulunmaktadır. MTA, TAEK ve Eti Holding tarafından yapılan teknolojik deneyler yatağın doğrudan 

toryum olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığını göstermiştir. Saha nadir elementler ile 

birlikte barit ve florit içerdiğinden ―yatağın kompleks cevher‖ olarak değerlendirilmesi önem 

kazanmaktadır. Bu bağlamda cevherden toryum eldesine yönelik teknolojik çalışmalar günümüzde 

hızlı bir şekilde sürdürülmekte;  uranyum rezervlerinin belirlenmesine ve rezervimizin artırılmasına 

yönelik çalışmalara ise hızlı bir şekilde devam edilmektedir.  

Ülkemizde bulunan bir diğer fosil enerji hammaddesi ise bitümlü şeyllerdir. Bilindiği gibi 

bitümlü şeyller enerji hammaddesi olarak kullanıldığı gibi toprak güçlendirici olarak tarımda da 

kullanım olanağı bulunan bir hammaddedir. Bitümlü şeyllerden ayrıca petrol eldesi de olasıdır. 

Türkiye‘de belirlenmiş bulunan 1.6 milyar ton bitümlü şeyl rezervinin ekonomiye kazandırılması 

konusunda gerek toprak güçlendirici gerekse petrol eldesi bağlamında projeler hazırlanmakta ve 

araştırmalar yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. 

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MADEN RUHSATLARI VE RUHSAT DEVĠRLERĠ 

 
Ülkemiz yeraltı kaynaklarının aranması-araştırılması için başlatılan yoğun çalışmalar 

sonucunda MTA‘nın ruhsat sayısı 2004 yılında 25 iken 2009 yılında 621‘ye ulaşmıştır.  2010 yılı 

Ocak ayı itibarı ile endüstriyel hammadde arama ruhsat sayısı 59, metalik maden arama ruhsat sayısı 

73, kömür arama ruhsat sayısı 131, jeotermal kaynak arama ruhsat sayısı 364 olmak üzere, toplam 

627 adet arama ruhsatı alınmıştır. 

MTA TARAFINDAN 2005-2010 YILLARI ARASINDA ALINAN RUHSATLARIN DAĞILIMI 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

(Ocak) 

TOPLAM  

METALĠK 

MADEN 

11 6 17 22 15 2 72 

ENDÜSTRĠYEL 

HAMMADDE 

9 10 9 21 8 2 60 

KÖMÜR 10 10 19 50 42   131 

TOPLAM 30 26 45 93 65 4 263 

 

2009 yılında 42 adet kömür, 15 adet metalik maden ve 8 adet endüstriyel hammadde ruhsatı 

olmak üzere toplam 65 adet maden ruhsatı, 2010 yılı ocak ayı itibarıyla 2 adet metalik maden ve 2 

adet endüstriyel hammadde ruhsatı olmak üzere toplam 4 adet maden ruhsatı alınmıştır. 
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MTA Genel Müdürlüğü  kurulduğu 1935 yılından 1985 yılına kadar bulmuş olduğu sahları 6309 sayılı 

kanun hükmünde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına devretmiştir. Bu tarihler arasında devredilen saha 

sayısı ve ilgili kuruluşlar  aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 

283 maden sahası  ETİBANK 

176 maden sahası  T.K.İ 

19 maden sahası  T.D.Ç.İ 

10 maden sahası  K.B.İ 

9 maden sahası    SÜMERBANK 

4 maden sahası  ÖZEL İDARELER 

2 maden sahası  KÜMAŞ 

2 maden sahası  EMAŞ 

1 maden sahası  ÇİMENTO TOP.SAN. 

 

1985 yılından, 05.06.2004‘e kadar da 139 maden sahası 3213 sayılı Maden Kanununun 

47.maddesi ve bu Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 74.maddesine göre Kamu Kurumu, 

Özel Şahıs ve Madencilik Kuruluşlarına Devir ve İhale Yönetmeliği esaslarına uygun olarak devir 

edilmiştir. Devredilen 139 sahanın devir edildiği firma ve kuruluşlara göre dağılımı ise aşağıdaki 

gibidir. 

 

2 maden sahası  ÇİNKUR 

3 maden sahası  ETİBANK 

1 maden sahası  T.D.Ç.İ 

1 maden sahası  9 EYLÜL ÜNİVERSİTESİ VAKFI 

8 maden sahası    KARADENİZ BAKIR İŞL. A.Ş. 

1 maden sahası  ÇİMSA-ÇİMENTO SAN VE TİC.A.Ş 

123 maden sahası  ÖZEL ŞAHIS VE MADENCİLİK 

KURULUŞLARI 

 

1935-1985 YILLARI ARASINDA DEVREDĠLEN MADEN SAHASI SAYISI 

 
506 

1985 YILINDAN  05.06.2004 TARĠHĠNE  KADAR DA DEVREDĠLEN MADEN SAHASI SAYISI  

 
139 

2005-ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ARASINDA DEVREDĠLEN RUHSAT SAYISI 

 
50 

ENERJĠ 

HAMMADDE,    

131 adet

METALĠK,       

70 adet

ENDÜSTRĠYEL 

HAMMADDE,   

58 adet

MADEN  RUHSATLARININ 

TÜRLERĠNE  GÖRE  DAĞILIMI
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 MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2005-2009 YILLARI MĠGEME DEVREDĠLEN   MADEN 

RUHSATLARININ DAĞILIMI 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 
TOPLAM 

RUHSAT 

DAĞILIMI 

METALĠK MADEN 5 6 2   1 14 

ENDÜSTRĠYEL 

HAMMADDE   3 6 7 12 28 

KÖMÜR         8 8 

TOPLAM 5 9 8 7 21 50 

 

JEOTERMAL ENERJĠ ARAMALARI 

 
Fosil enerji kaynaklarının tükenebilir oluşu ve yarattıkları çevre sorunları, alternatif enerji 

kaynaklarının devreye sokulmasını zorunlu kılmaktadır. Ülkemiz için en önemli alternatif enerji 

kaynaklarından biri de Jeotermal Enerji‘dir. Türkiye, jeotermal sistemlerin oluşumunu sağlayan 

unsurların yaygın olması sonucu jeotermal enerji potansiyeli açısından dünyadaki zengin ülkeler 

arasında bulunmaktadır. 

Jeolojik yapıya bağlı olarak yerkabuğunun derinliklerindeki ısının oluşturduğu, sıcaklığı sürekli 

olarak bölgesel atmosferik yıllık ortalama sıcaklığın üzerinde olan, çevresindeki sulara göre daha fazla 

miktarda erimiş madde ve gaz içerebilen doğal olarak çıkan veya teknik yöntemlerle  yeryüzüne 

çıkarılan su, buhar ve gazlar ile yer ısısından ve kızgın kuru kayalardan  elde edilen su, buhar ve 

gazların oluşturduğu jeotermal kaynaklardan doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen her türlü enerji 

jeotermal enerjiyi oluşturur.  

Jeotermal enerji çevre dostu olması, meteorolojik koşullardan etkilenmemesi nedeni ile işletme 

riskinin olmaması, tüm yıla yayılan %95 verimli sürdürülebilir kullanımı, sürekli istihdam sunması, 

yerinde değerlendirilen bir kaynak olması ve aynı kaynaktan eş zamanlı olarak çok amaçlı (entegre) 

kullanım imkanı sunması gibi özellikleri nedeni ile diğer yenilenebilir kaynaklar arasında önemli bir 

yere sahiptir.  

Düşük (20-70 °C) sıcaklıklı sahalar başta ısıtmacılık olmak üzere (sera, bina, zirai kullanımlar), 

endüstride (yiyecek kurutulması, kerestecilik, kağıt ve dokuma sanayinde, dericilikte, soğutma 

tesislerinde), kimyasal madde üretiminde kullanılmaktadır.  

Orta sıcaklıklı (70-150 °C)  ve yüksek sıcaklıklı (150 °C‘ den yüksek) sahalardan elde edilen 

akışkan ise elektrik üretiminin yanı sıra reenjeksiyon koşullarına bağlı olarak entegre şekilde diğer 

alanlarda da kullanılabilmektedir. 

Ülkemiz aktif Alp-Himalaya dağ oluşum kuşağı üzerinde bulunan coğrafik konumu nedeniyle 

zengin  jeotermal kaynak potansiyeline sahiptir. Türkiye'nin teorik jeotermal ısıl enerji potansiyeli 

31.500 MWt olarak kabul edilmektedir.  

Ülkemizdeki jeotermal enerji araştırmaları Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Günümüze 

kadar yapılan çalışmalar sonucunda ortaya konulan bu enerji kaynağına dayalı olarak elektrik üretimi, 

konut-sera ısıtmacılığı ve termal turizm yapılarak ekonomiye önemli katkı sağlanmaktadır.  

Ülkemizde jeotermal arama yapan tek kuruluş olan Genel Müdürlüğümüzce konu ile ilgili 

çalışmalara 1960‘lı yıllarda başlanmıştır. İlk aşamada envanter belirlemeye yönelik olarak yürütülen 
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çalışmalar, 1970‘li ve 1980‘li yıllarda potansiyeli yüksek sahaların keşfedilmesiyle önemli bir boyut 

kazanmıştır. 1980‘li, özellikle de 1990‘lı yıllardan sonra da özel teşebbüsün ve belediyelerin konuya 

olan ilgileri artmıştır. 2005 yılından itibaren Genel Müdürlüğümüz potansiyel belirleme çalışmalarını 

hızlandırmış, aynı zamanda verimli kaynak kullanımına yönelik fizibilite çalışmalarına ağırlık 

vermiştir. 2007 yılında 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular kanununun 

yürürlüğe girmesi ile jeotermal arama ruhsatlı sahalarda çalışmalar başlamıştır. 

Jeotermal Enerji araĢtırmalarında prospeksiyon ile baĢlayarak, jeoloji, jeofizik, 

hidrojeokimya ve sondaj çalıĢmaları Ģeklinde sürdürülen sistematik çalıĢmalar sonucunda 2009 

yılı aralık ayı sonu itibariyle 485 adet 229.000 m. sondajlı arama yapılarak ülkemizde 190 adet 

sahanın olduğu belirlenmiĢ olup, doğal çıkıĢlar dahil açılan kuyular ile 4322 MWt ısı enerjisi 

elde edilmiĢtir.  

Ülkemizin teorik jeotermal enerji potansiyeli 31.500 Mwt olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz 

bu potansiyeli ile dünyada 7‘nci, Avrupa‘da ise 1‘inci konumdadır. Genel Müdürlüğümüz 

tarafından 2009 yılı içerisinde 19 adet kuyuda çalıĢmalar tamamlanmıĢ olup, toplam 18.231 m 

sondaj yapılmıĢ, ülke potansiyeline 240 MWt enerji ilave edilmiĢtir. Türkiye'de elektrik 

üretimine uygun potansiyel içeren 17 adet saha bulunmaktadır. Tüm sahaların geliĢtirme 

çalıĢmaları yapıldığında bu sahalardaki jeotermal kaynaktan 600 MW elektrik üretilebilecektir. 

Bu sahalardan rezervuarda 850 m‟de 183 °C  sıcaklık içeren Aydın-Pamukören sahası 

Türkiye‟nin 4. en sıcak jeotermal enerji alanıdır.  

Genel Müdürlüğümüzün Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın, Aksaray, Balıkesir, 

Bingöl, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Mersin, 

İzmir, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kütahya, Kırıkkale, Karaman, Manisa, Muğla, Malatya, Nevşehir, 

Niğde, Samsun, Siirt, Sivas, Van, Yozgat, Şanlıurfa ve Osmaniye illerinde toplam 360 adet Jeotermal 

Kaynak Arama Ruhsatımız bulunmaktadır. 

2010 yılında 23 ilde yapılacak jeotermal kaynak aramalarının yanı sıra,  ülkemizin jeotermal 

enerji potansiyelinin günümüz bilimsel yaklaşımları ve teknolojileri ile yeniden gerçekçi bir şekilde 

değerlendirilmesini yapmak amacıyla Türkiye Jeotermal Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi 

Projesi ve jeotermal sistemin yaşı, uzanımı, beslenme-boşalım ilişkisi ve uzun dönemde meydana 

gelebilecek sıcaklık ve basınç değişimlerinin ortaya konması, sahanın entegre kullanım kapasitesinin 

planlamasının yapılması, sahada açılacak yeni kuyular için uygun yer ve derinliğin seçimi ve 

kullanımdan dönen termal akışkanın geri basılması için uygun reenjeksiyon seçeneklerine ilişkin 

önerilerde bulunulması amacıyla Batı Anadolu‟daki Jeotermal Alanların Kavramsal Modelinin 

OluĢturulması ve Rezervuar Parametrelerinin Belirlenmesi Projesi çalışmaları sürdürülecektir. 

Jeotermal alanlardaki potansiyelin arttırılması, geliştirilmesi ve yeni jeotermal alanların 

belirlenmesi, araştırılması çalışmaları yatırım programımız çerçevesinde hızla devam etmektedir. 

Bugüne kadar yapılan jeotermal çalışmalar sırasında elde edilen verilerin değerlendirilmesi 

sonucunda bundan sonra sadece potansiyelin ortaya çıkarılması değil, optimum yararlanma ve 

geliştirilme süreçleri de bilimsel ve teknik çalışmalarla desteklenerek gerçekleştirilecektir Jeotermal 

sahalarımızda gereğinden fazla, bilinçsiz ve kontrolsüz sondaj yapılması önlenmiş olacak, üretimde 

beslenme-boşalım dengesi gözetilecek ve böylece jeotermal kaynağın yenilenebilirliği korunmuş 

olacaktır. Ayrıca bu kaynakların aranması, kullanımı ve korunması gibi faaliyetlerin teknik denetim 

altına alınarak kontrollü ve bilinçli yapılması sağlanacaktır. Daha önce belirlenen jeotermal sahaların 

yeni araştırma etütleri ve sondajları ile geliştirilmesi çalışmaları Genel Müdürlüğümüzün başlıca 

hedeflerindendir.  
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2005 yılında Genel Müdürlüğümüz tarafından Türkiye'deki jeotermal alanlara ait jeoloji, kaynak-

kuyu bilgileri, jeotermal akışkanın kimyasal özellikleri ve kullanımlarını içeren ―Türkiye Jeotermal 

Kaynaklar Envanteri‖ jeotermal sektöründe kaynak kitap olarak hazırlanmıştır. 
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JEOTERMAL RUHSATLARI – ĠHALE VE DEVĠRLERĠ 

Genel Müdürlüğümüz çalışmaları sonucu ortaya çıkardığı jeotermal alanlar ile ilgili 

çalışmalar için Maden İşleri Genel Müdürlüğü‘ne başvurular yapılarak Jeotermal alan buluculuk 

belgeleri alınmıştır. Buluculuk belgesi alınan sahalar için; 5686 sayılı yasa gereği İl Özel İdareleri 

nezdinde çalışma yürütülerek; buluculuk belgelerine istinaden jeotermal arama ruhsatları 

alınmıştır. Ruhsat alanının 5000 ha ile sınırlandırılması nedeniyle; bazı buluculuk alanlarımız ile 

ilgili birden fazla ruhsat hakkı doğmuştur. 2010 Ocak ayı itibarı ile MTA Genel Müdürlüğünün 

364 adet jeotermal arama ruhsatı mevcuttur. 

MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 2005-2010 YILLARI ARASINDA ALINAN JEOTERMAL 

ARAMA RUHSATLARININ DAĞILIMI 

 

  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 (Ocak) 
TOPLAM 

RUHSAT  

JEOTERMAL -  -  68 125 169 2 364 

 

 

 

 
 

 

2008 yılı sonunda 5686 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükmünde Aydın ve Manisa 

illerinde elektrik üretimine uygun olan 6 adet saha 1.Grup olarak ihale edilmiş ve ihale 

sonuçlandırılmıştır. İhaleyi kazanan firmalardan Aydın-Merkez-Köşk Umurlu- Serçeköy ve Aydın-

Germencik Bozköy Çamur sahalarını almaya hak kazanan firmalar ile sözleşme 2008 yılında 

imzalanmıştır. Sözleşmesi 2008 yılında yapılmayan 4 adet saha için ise işlemlere devam edilmiş 

ve Aydın-Sultanhisar-Atça ve Manisa-Salihli – Caferbeyli sahalarını almaya hak kazanan firmalar ile 

2009 yılında sözleşme imzalanmıştır.  
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İhale sonuç bilgileri aşağıda verilmiştir.  

 

Sıra No Ġhale Edilen Jeotermal Saha  

1 Aydın-Merkez-Köşk Umurlu-Serçeköy 

 

 

 

2 Aydın-Germencik - Bozköy- Çamur 

3 Aydın-Sultanhisar-Atça
 
 

4 Manisa-Salihli-Caferbeyli  

 

2009 yılında 2.Grup olarak 12 adet saha ihale edilmiş, 7 saha için ihale sonuçlanmış olup 

sözleşme imzalama işlemleri 2009 yılında devam etmiştir.  

 

Sıra No Ġli Ġhale edilen Jeotermal Saha 

1 Van- Van-Özalp-Çaybağı 

2 Van  Van-Erciş-Zilan-Şorköy 

3 Karabük Karabük-Eskipazar 

4 Ġzmir İzmir-Aliağa-Ilıcaburun 

5 Konya Konya-Tuzlukçu 

6 Ġzmir İzmir-Aliağa-Samurlu 

7 Konya Konya-Seydişehir-Kavakköy 

 
2010 yılında 3. Etap olarak 16 sahanın ihale ile devri gerçekleştirilecektir. 5686 sayılı yasa 

gereği ayrıca Genel Müdürlüğümüz tarafından maliyet bedelleri üzerinden kuyu devirleri 

gerçekleştirilmiştir. Sivas-Sıcakçermik sahasında bulunan MTA-4 kuyusu Sivas Belediye 

Başkanlığı‘na,  Afyon Gazlıgöl sahasında bulunan G-1 kuyusu ise Afyon Gazlıgöl Belediye 

Başkanlığı‘na sözleşme ile devir edilmiştir. Ayrıca, Denizli İl Özel İdaresi ve Afyon İl Özel 

İdaresine kuyu devirleri için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir. 

3. ETAP OLARAK ĠHALE EDĠLECEK SAHALAR 

 

SIRA NO ALAN ADI RUHSAT NO 

1 Afyon- Bozhüyük 107 

2 Ankara-Çubuk-Melikşah 06.2008/66 

3 Aydın-Pamukören J-451 

4 Aydın-Nazilli J-452 A/B/C 

5 Aydın-Sultanhisar J-551 

6 Erzurum-Pasinler-Uzunahmet-(Hamamderesi) 3 ve 4 

7 İzmir- Torbalı 1013 

8 Kayseri-Erciyes-Boğazköprü 001 

9 Kırşehir-Mucur 1005 

10 Kırşehir-Çiçekdağı-Mahmutlu 1004 

11 Konya-Cihanbeyli-Karadağ 05 ve 06 

12 Konya-Cihanbeyli- Bozdağ 03 ve 04 

13 Manisa—Kula-Emir-Şehitli 14 

14 Mersin-Tarsus-Güneyyolu 2009/03 

15 Siirt-Billuris J-422 

16 Van-Çaldıran-Ayrancılar 4 
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MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ANALĠZ VE TEKNOLOJĠK  

TEST ÇALIġMALARI 

Analiz ve teknolojik test çalışmalarımız teknoloji, analiz ve çevre olmak üzere üç temelde 

yürümektedir. Buna göre, analiz ve teknoloji birimleri, bir yandan Genel Müdürlüğümüzün kendi 

projelerini çalışırken, diğer yandan da, kamu ya da özel kurum/kuruluşların taleplerine cevap vermeye 

gayret etmektedir. Diğer bir ifadeyle, Genel Müdürlüğümüz Ülkemizin yer bilimleri alanındaki analiz 

yelpazesi en geniş ve kapasitesi en yüksek laboratuarlarına sahip olup; kimyasal, mineralojik ve 

teknolojik tüm test ve analizlerin bir arada yapıldığı tek kurumdur. 

Son birkaç yıl içinde Kurumumuz özellikle etüt ve arama alanındaki faaliyetlerine hız vermiş, 

sondaj metrajları büyük ölçüde arttırılmıştır. Diğer taraftan, hem tüm dünyada metal madenlerindeki 

fiyatların yükseliş eğilimi, enerji sektöründe özellikle kömür konusundaki yatırım düşünceleri, hem de 

Maden Kanunu‘nda yapılan değişiklikler madencilik sektöründe ciddi bir canlanma getirmiştir. Doğal 

olarak tüm bu gelişmeler, kamu ve özel sektörün kimyasal ve mineralojik-petrografik analiz 

taleplerinin yoğunlaşması sonucunu doğurmuştur. 

Bu doğrultuda, Kurumumuzun yapmakta olduğu etüt ve arama faaliyetlerinin hızına katkı 

yapmak ve diğer kamu kurumları ile özel sektörün taleplerini zamanında yerine getirebilmek 

amacıyla, analiz kapasitesinin ve aynı zamanda, analiz ve teknolojik testlerde güvenirliği temin 

açısından kalitesinin yükseltilmesine çalışılmaktadır.  

2009 yılında, numune sayısı %41,4‟lük bir artışla 59.439 adet olurken, laboratuvarlar bu 

numunelerde 401.582 adet teknolojik, kimyasal, mineralojik ve petrografik analiz yaparak 

kapasitesini 2008 yılına göre % 49.9 oranında büyütmüştür  

 Numune sayısını 60 000 - 65 000‘e, analiz sayısını 500 000‘e çıkarmak, analiz hızı ve 

çeşitliliğinin arttırılması, dedeksiyon limitlerinin düşürülmesi 2010‘da ulaşılması istenen temel 

hedeflerdir. 

 Kurumumuzun arazi projelerinin yönlendirilmesi ve hızı açısından büyük önem taşıyan analiz 

sayısına cevap verebilmek için, modernizasyona dönük yatırımlara hız verilmiştir. Ancak, yalnızca 

kapasite konusuyla ilgilenerek hedef konulmasının doğru bir yaklaşım olamayacağı bilinmektedir. 

Çünkü, AB ile uyum sürecinin yaşandığı dönem itibariyle, faaliyetlerde uluslararası geçerlilik artık bir 

gereksinime dönüşmüştür. Bu kapsamda, analizlerde salt kapasite artışıyla yetinmeyip, uluslararası 

düzeyde kabul göreceğimiz bir kaliteyi yakalamak amacıyla, son 3 yılda kalite sistemi temelinde 

laboratuarların akreditasyon çalışmaları başlatılmıştır.  

Konu ile ilgili devam eden çalışmaların tamamlanmasını takiben analiz ve testlerin ulusal ve 

uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon kuruluşu tarafından uygunluk değerlendirilmesine alınarak 

akredite olması için başvuru işlemleri 05 Şubat 2010 tarihi itibari ile tamamlanarak başvuru 

gerçekleştirilmiştir.  

Teknolojik sorunları nedeniyle işletilemeyen maden yataklarının yeni teknoloji ve bakış açısıyla 

değerlendirilerek sorunlarının çözümlenmesi ve neticede bu sahaların Türk Madencilik Sektörüne, 

dolayısıyla da ulusal ekonomiye kazandırılmasına öncülük etmek, teknolojik ilerlemeleri tetikleyici 

nitelikte olup Ülkemizde halihazırda üretilemeyen uç ürünlerin geliştirilmesi doğrultusunda 

araştırmalar yaparak, yatırımcının, hammaddeden katma değeri yüksek ve kullanım yelpazesi geniş 

malzemeler üretmeye yönelmesine katkı sağlamak amacıyla proje çalışmaları gerçekleştirilmekte olup, 

gerek laboratuvar gerekse pilot ölçekte yapılan çalışmalarla madencilik sektörüne AR-GE hizmeti 

sunulmaktadır. Geçmiş yıllarda bazı madencilik firmalarına bu kapsamda çalışmalar yapılmış ve elde 

edilen sonuçlar neticesinde Ülkemizin muhtelif bölgelerine çeşitli tesisler kurularak katma değer 

yaratılmıştır. Günümüzde de özel sektör ve kamu kuruluşları ile bu tür çalışmalar devam etmektedir.  
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MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLĠMSEL YAYIN VE DOKÜMANTASYON HĠZMETLERĠ 

 
• MTA Genel Müdürlüğü kuruluş yılı 1935 yılından 16.02.2010 tarihine kadar toplam 11.249 adet 

etüt raporu, 5769 adet prospeksiyon raporu hazırlamıştır. Bu raporların %62‘si (7.117 adedi) 

sayısallaştırılmış olup 2012 yılı sonuna kadar tamamının sayısallaştırılarak Internet ortamında 

araştırmacıların ve ilgili sektörün hizmetine sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca Kurumumuz yayını 

olan ―MTA Dergisi‖ 1935'den günümüze kadar her yıl düzenli olarak iki kez yayımlanmakta ve 

tüm sayıları Internet sayfamızda tam metin olarak ücretsiz erişilmektedir. MTA Dergisi 2010 

yılından itibaren SSCI‘e girmiştir. 

• MTA tarafından gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda; Jeoloji Haritaları (100.000, 500.000 vb. 

ölçekli ), Envanterler (Yeraltı Kaynakları envanteri, Jeotermal Kaynakları Envanteri, Linyit 

Envanteri vb.], Eğitim Serileri (Deprem vb.), Monografi Serileri (17 Ağustos 1999 İzmit Depremi 

Sonrası İzmit Körfezi Kıyı Ötesi Araştırmaları vb.), Yerbilimleri ve Kültür Serisi (Mağaraların 

araştırılma, koruma ve kullanım ilkeleri vb.), Özel Yayın Serisi (Doğu Anadolu Fayı Atlası vb.) 

başlıklarında bugüne kadar 520 adet yayın çıkarmış olup ilgili araştırmacıların ve sektörün 

hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca MTA tarafından üretilen yayınlar; Kütüphaneler arası işbirliği ve 

yerbilimleri alanında bilgi-belge paylaşımı amacıyla, 209 yurt içi ve 164 yurt dışı kurum ve 

kuruluşa düzenli olarak gönderilmektedir. 

•  MTA Genel Müdürlüğü Kütüphanesi; 1935 yılında Enstitünün kuruluşundan itibaren, özellikle 

yer bilimleri ve madencilik konularında tüm araştırmacılara yardımcı olmak amacıyla gerekli bilgi 

ve belge gereksinimini karşılamak, yurt içi ve yurt dışından kitap, süreli yayın, tez, harita vb. 

dokümanları sağlamak, sağlanan bu dokümanları sistematik bir şekilde düzenleyerek, 

araştırmacıların kullanımına hazır bulundurmak suretiyle hizmet vermektedir. Kütüphanede; 47 

bin kitap, 200 bin süreli yayın ve 2 adet veritabanı aboneliği (2.500 adet e-dergiye tam erişim 

imkânı vardır) ile dünya çapında yerbilimleri alanında yapılan çalışmaların daha güncel ve etkin 

bir şekilde araştırmacıların ve sektörün kendi çalışmalarında kullanmaları için erişim imkânı 

tanınmaktadır. 
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SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 
Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamındaki önemi büyüktür. Şunu belirtmek lazım gelir 

ki, yaşayan her canlı doğadaki suyu ve havayı kullanır. Bunların içinde sadece ve sadece insan, 

madenleri kullanır. Yapılan bir araştırmaya göre, gelişmiş bir ülkede 70 yaşına gelmiş birisi, yaşamı 

boyunca, yaklaşık 1000 ton mineral madde tükettiği tahmin edilmektedir. 

İnsan ve toplum hayatında bu denli ve vazgeçilmez bir yer tutan madenler, toplumların refah 

ve gelişmişlik düzeylerini arttırmıştır. Refah ve gelişmişlik düzeyleri artan toplumlar, doğal kaynakları 

çok daha iyi kullanma olanaklarını bulmuş ve aradaki farkı giderek açmışlardır. Kendi kaynaklarını 

çok iyi biçimde değerlendirerek öne fırlayan bu ülkeler, daha sonraları sahipleri tarafından 

değerlendirilemeyen diğer ülkelerin kaynaklarına el atarak onlardan yararlanma yollarını aramaya 

başlamışlar ve böylece savaşların nedenleri ortaya çıkmıştır. 

  Dünyada, ülkeler arasında acımasız bir rekabet ve zenginleşme yarışı hüküm sürmektedir. 

Kalkınmasını ve sanayileşmesini tamamlayan ülkeler refah düzeylerini daha da arttırma ve sanayi 

ötesi toplum olma yolunda ilerlemekte; henüz kalkınmakta olan ülkeler ise, bir an önce 

sanayileşmelerini tamamlayıp gerilerde kalmama çabası içindedirler. 

Kalkınma modellerini, öncelikle öz kaynaklarına dayandıran ve eksikliklerini dıĢ 

kaynaklarla destekleyebilen ülkeler, kalkınma sürecini sancısız, istikrarlı ve güvenli bir Ģekilde 

aĢabilmiĢlerdir. 

 Ülkemiz nüfusu ve yaĢam seviyesi arttıkça, maden ürünlerine olan ihtiyaçlarımız da o 

oranda artacaktır. Ayrıca globalleĢen dünyada maden hammaddesine ihtiyaç yoğun bir rekabet 

Ģeklinde sürecektir. Bu ihtiyacı karĢılayabilmek ve rekabet koĢullarına ayak uydurabilmek için 

hammadde üretimimizi arttırmak ve ucuza mal etmek zorundayız. Ülkemizin sahip olduğu bu 

maden çeĢitliğinde aramalara önem verilerek hammadde ihtiyacımızın yerli kaynaklardan 

karĢılanması hedeflerine önem verilmelidir. 

MTA Genel Müdürlüğü Kuruluş kanununda belirtilen görevleri kapsamında doğal kaynakların 

aranmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken; yerkabuğunun temel jeolojik özelliklerini araştırarak, 

ülkemizdeki madencilik ve hammadde kaynağı çalışmalarına, doğal enerji kaynaklarının aranmasına, 

bulunmasına ve doğal afet risklerinin belirlenmesine temel oluşturan veriler elde etmekte ve bu 

verileri başta madencilik olmak üzere diğer sektörlerin kullanımına sunma sürdürmekte ve 

sürdürmesini de artarak devam ettirmelidir. 

Ülkemiz hammadde ihtiyacının yerli kaynaklarımızdan karĢılanması amacıyla MTA 

Genel Müdürlüğü arama-araştırma çalışmalarına özellikle 2003 yılından sonra havza bazında 

yönelmiş, geçmişte birinci etap madencilik olarak adlandırılan mostra madenciliği ve aramacılığı 

yerine, bu gün ikinci etap madencilik diyebileceğimiz, örtülü ve gömülü maden yataklarının 

aranmasına yönelik bilimsel ve teknik yöntemleri kullanan,  aramada  karşılaşılan riskleri azaltan 

bu kapsamda alt yapı bilgileri üreten kurumun faaliyetleri ve hedefleri artarak devam etmeli ve 

desteklenmelidir. MTA, uluslar arası benzeri kurumlar gibi faaliyetlerini sürdürmelidir.  

20. yüzyılda karalar paylaşıldı, 21 yüzyılda ise denizler paylaşılmaktadır. Üç tarafı denizlerle 

çevrili ülkemizin, öncelikle deniz yetki alanlarımız olmak üzere tüm denizlerde stratejik öneme haiz 

bilimsel araştırmaların gerçekleştirilmesi ve doğal kaynakların değerlendirilmesine yönelik 

çalışmaların daha etkin yürütülebilmesi için, derin ve açık denizlerde görev yapabilecek kapasitede 

modern ve tam donanımlı bir ulusal Araştırma Gemisinin ülkemize kazandırılması ve MTA‘nın deniz 

araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi büyük önem arz etmektedir. 

Yeni tespit edilen 4,2 milyar ton kömür rezervlerinin kalorileri 1500-3000 Kcal/kg arasında 

olup, 5000 MW‟lık termik santrale yetecek potansiyeldedir. Ülkemizden kömürden üretilen 
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elektrik enerjisinin payı %40-50 çıkarılmalı ve bu kapsamda yatırımlar ivedilikle en kısa zamanda 

yapılmalıdır. 

MTA Genel Müdürlüğü, özellikle 2003 yılından itibaren bütçesinde sağlanan artışlarla doğru 

orantılı olarak başarılarını arttırmıştır. 2003 yılında 112.700.000 TL olan bütçe, 2010 yılında 2,05 kat 

artarak 231.071.000 TL olmuştur. Aynı şekilde 2010 yılında yatırım bütçesi de 2003 yılına göre 4,63 

kat artarak 100.000.000 TL olmuştur. Genel Müdürlüğün toplam bütçesindeki ve yatırım bütçesindeki 

bu artış, toplam bütçede yatırıma ayrılan oranın artışı ile doğru orantılı olmuştur.  2003 yılında toplam 

bütçede yatırım bütçesi oranı %19 iken, 2010 yılında bu oran %43‘e yükselmiştir. 

 

 

 
 

 
 

 

Yatırım bütçesindeki bu artışa paralel olarak derin maden aramacılığını  desteklemek için 

2007 yılından itibaren kurumun makine, teçhizat ve sondaj makine parkının yenilenmesi çalışmaları 

başlatılmış, 2009 yılında jeotermal amaçlı 3 adet (1 adet 2.500 metre, 2 adet 1500 metre), maden 

arama amaçlı 750-1500 metre derinlikte arama kapasiteli 15 adet yeni sondaj makinesi alınmıştır.  

Ayrıca, örtülü ve gömülü madenlerin aranmasında bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanarak 

riskin azaltılması amacıyla ile neredeyse durma noktasına gelmiş olan jeofizik etütler için gerekli 

makine teçhizatlar alınarak tüm jeofizik yöntemler uygulanabilir hale getirilmiştir. Diğer taraftan 

maden analiz laboratuarına son yıllarda yapılan yatırımlarla yeni cihaz ve ekipmanlar alınmış, 10 bin 

olan analiz sayısı 50 bin‘e çıkarılmış ve akreditasyon çalışmaları 2010 yılında tamamlanacaktır. 
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MTA Genel Müdürlüğü yaptığı çalışmalar sonucunda değişik ölçekte jeoloji haritaları 

hazırlamakta, basmakta ve kullanıcıların hizmetine sunmaktadır. Türkiye genelinde hazırlanan bu haritaların 

sayısal ortama aktarılmasıyla da Türkiye Jeoloji Veri Bankası oluşturulmaktadır. Bu kapsamda Türkiye 

Heyelan Haritaları tamamlanmış ve basılmıştır.  İlki 1992 yılında basılan Türkiye Diri Fay haritasının 

güncel hale getirilmesi ile ilgili çalışmalar da tamamlanma aşamasına gelmiş, 2010 yılında basımı 

gerçekleştirilecektir. 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz yaklaşık 480.000 km
2
 deniz yetki alanına sahiptir. 

Açık denizlerimizde ekonomik varlıklarımızın (petrol, doğalgaz vb.) aranması amacıyla uluslararası 

standartlarda derin sularımızda sismik araştırmalar yapabilecek stratejik öneme sahip, ileri teknoloji 

ekipmanla donatılmış modern bir ―Araştırma Gemisi‖nin yapım projesi yürütülmektedir. Ayrıca sığ 

denizlerimizde ve koylarda araştırma yapabilecek 22 metre boyunda bir ―Araştırma Botunun‖ hibe 

yoluyla yapımı Denizcilik Müsteşarlığı‘nın desteği ile tamamlanma aşamasına gelmiş olup, 2010 

yılında hizmete girecektir.  

MTA Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılından itibaren sondajlı aramalara verilen önemle 

birlikte 2003 yılında 32.000 metrelerde olan sondajlı aramalar, 2009 yılında 250.000 metreye 

yükselmiĢtir. 

 
 

Ülkemiz enerji ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanması politikası doğrultusunda; Kömür 

aramalarına hız verilmiş 2005-2009 yılları arasında 510 bin metre sondaj yapılarak 4.2 milyar ton 

daha kömür rezervi bulunmuştur. Ülkemiz kömür rezervi % 50 daha artmıĢ, aramalar yoğun bir 

şekilde sürdürülmektedir. 

Kömür arama çalışmaları Trakya Havzası, Konya-Karapınar, Eskişehir-İnönü-Alpu, Afyon-

Dinar-Sandıklı, Denizli-Çivril, Malatya-Arguvan‘da yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca 

kurumlar arası iş birliği kapsamında Afşin-Elbistan ve Ankara-Beypazarı‘nda EÜAŞ ile, Manisa-

Soma ve Kütahya-Tunçbilek sahalarında TKİ ile arama çalışmaları yürütülmektedir. Yeni tespit edilen 

4,2 miyar ton kömürlerin kalorileri 1500-3000 Kcal/kg arasında olup, 5000 MW‟lık termik santrale 

yetecek potansiyeldedir.  

Diğer taraftan, yenilenebilir enerji kaynağı olan  Jeotermal enerjide Ülkemiz önemli 

potansiyele sahiptir.  31.500 MWt potansiyeli ile dünyada 7.Avrupa‘da ise 1. sırada yer almaktadır. 

Ülkemizin jeotermal ısı kapasitesini görünür hale getirmek için jeotermal aramalara hız verilmiş, son 

dört yılda yapılan arama-araĢtırma faaliyetleri sonucunda yüzde 39 arttırılarak 4.322 MWt„e 

yükseltilmiĢtir. Yılda 2.000 m olan MTA‟nın jeotermal sondaj miktarı 20.000 metreye çıkmıĢtır.  
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5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Mineralli Sular Kanununun çıkması ile yatırım olarak jeotermale 

ilgi artmış, özel sektör tarafından yapılan sondajlarla beraber jeotermal amaçlı yapılan sondaj miktarı 

yılda 50.000 metre seviyelerine gelmiştir.   

MTA tarafından beş tanesi elektrik üretimine, diğerleri ısıtma ve termal turizme uygun olmak 

üzere 16 adet yeni jeotermal alan keşfedilmiştir. 5686 sayılı Kanun ile MTA‘ya, bulduğu jeotermal 

kaynakları ihale yolu ile devir yetkisi verilerek bu kaynakların hızlı bir şekilde yatırıma 

dönüştürülmesi sağlanmıştır. 2008 yılı içerisinde elektrik üretimine uygun 4 adet saha ve 2009 yılı 

içerisinde ise ısıtma ve termal turizmine uygun 7 adet saha ihale yoluyla devredilmiştir. Gelecek ihale 

sürecinde ise 3 adedi elektrik üretimine uygun olmak üzere 16 adet sahanın ihale yapılma çalışmaları 

devam etmektedir. 

Metalik maden ve endüstriyel hammadde aramalarına yönelik olarak da, 2009 yılında özellikle 

sondajlı çalışmaları ağırlık kazanmış,  bu çalışmalar sonucunda önemli gelişmeler sağlanmış ve 

ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayabilecek yeni maden sahalarının varlığına yönelik veriler 

elde edilmiştir.  300 bin ton bakır, 45 ton altın, 4,5 milyar ton dolomit, 2,4 milyar ton kalsit ve 40 

milyon ton seramik hammaddesi rezervi tespit edilmiştir. 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma ile Eskişehir-Kırka, 

Kütahya-Emet, Balıkesir-Bigadiç ve Bursa-Kestelek bor havzalarında yapılan sondajlı aramalar 

sonucunda ülkemizin bilinen bor rezervleri % 50 oranında artmış, 2 milyar ton olan bor rezervlerimiz 

3 milyar tona ulaşmıştır.  

Metalik maden açısından Dünyadaki benzerlerine göre oldukça önemli bir yere sahip olan 

Doğu Karadeniz Bölgesinde Gümüşhane, Trabzon ve Orduda metalik maden aramalarına yönelik 

sondajlı aramalar sonucunda Ordu, Gölköy ve Çetilli ruhsat sahasında yapılan etütlerde 18 gr/ton altın 

ve ortalama % 45 tenörde bakır, kurşun, çinko değerleri elde edilmiştir. 

Çanakkale, Gümüşhane, Sivas da önemli altın yatakları belirlenerek MİGEM‘e devredilmiştir. 

Erzurum, Adıyaman, Erzincan, Balıkesir ve Malatyada önemli bakır, kurşun, çinko, molibden ve altın 

açısından önemli potansiyel alanlar belirlenmiş ve sahalar ruhsatlandırılarak sondajlı aramalara 

geçilmiştir. 

Kayseri, Adana arasındaki demir açısından önemli olabilecek potansiyel alanlarda detay 

maden jeolojisi etütleri ve ruhsatlı sahalarda sondajlı aramalar sürdürülmektedir. 

Elazığ-Sivrice-Uslu bakır sahasında: 2002 yılından bu yana yapılan çalışmalarla ortalama % 

0.25 bakır (Cu) tenörlü bir cevherleşme keşfedilmiştir. Yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucunda sahada 

4.2 milyon ton görünür+muhtemel bakır cevheri rezervi ortaya konulmuştur.  

Balıkesir-Havran-Tepeoba bakır (Cu)-molibden (Mo) sahasında yapılan araştırmalar 

neticesinde 2006 yılı itibarıyla, % 1 bakır (Cu) eşdeğerli toplam 24 milyon ton rezerve sahip Cu-Mo 

cevherleşmesi tespit edilmiştir. Son yıllarda hızla artan bakır fiyatları ve tüketim projeksiyonu dikkate 

alındığında, bu sahaların ileriki yıllarda ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayacağı 

anlaşılmaktadır.  

Bor aramalarına yönelik olarak Etibank adına yapılan çalışma sonucunda, Kütahya, Eskişehir 

ve Balıkesir de yapılan çalışmalar sonucunda da 1 milyar ton ilave bor rezerv artışı sağlanmıştır. 

Ülkemiz yeraltı kaynaklarının aranması-araştırılması için başlatılan yoğun çalışmalar 

sonucunda MTA‘nın ruhsat sayısı 2004 yılında 25 iken 2009 yılında 621‘e ulaşmıştır.  2010 yılı Şubat 

ayı itibarı ile endüstriyel ve metalik maden arama ruhsat sayısı 132, kömür arama ruhsat sayısı 131, 

jeotermal kaynak arama ruhsat sayısı 364‘dür. Son beş yılda (2005-2009 yılları arasında) MTA Genel 

Müdürlüğü tarafından 50 adet arama ruhsatında çalışmalar tamamlanmış ve MİGEM‘e 

devirleri yapılmıştır. 
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 MTA KURULUġ KANUNU NEDENĠ ĠLE YAġANAN SORUNLAR 

 
MTA Genel Müdürlüğü çalışmalarını halen 1935 yılında yürürlüğe giren 2804 sayılı Kuruluş 

Kanunu hükümlerinde yürütmektedir. MTA Genel Müdürlüğü'nün kuruluş kanununda yer alan 

hükümler ve günümüz koşullarında verdiği hizmetler göz önüne alındığında, yürütmekte olduğu 

görevleri;  

 Ülkemiz madencilik sektörü ile yerbilimleri alanında altyapı bilgileri oluşturmak, 

 Ülkenin jeolojik yapısı ve özelliklerini araştırmak,  

 Yerbilimlerinin değişik konularında haritalar hazırlamak,  

 Ekonomik değer taşıyan işletmeye elverişli maden ve taşocağı sahalarını bulmak ve bunları 

işletmeci kurum ve kuruluşlara devretmek,  

 Mevcut ekonomik doğal kaynak ve katı yakıt potansiyelini ortaya çıkarmak, değerlendirmek 

ve verimli bir şekilde işletilmesine yönelik araştırmalar yapmak, 

 Çevre sorunlarının çözümünde kullanılacak bilgileri oluşturmak, 

 Doğal afetler hakkında temel bilgileri oluşturmak, 

 Hammadde ve madenlerle ilgili olarak teknoloji geliştirme çalışmaları yapmak, 

 İlgili konularında madencilik sektörüne uzman personel yetiştirmek şeklinde özetlenebilir.  

 

Ancak bu araştırma konularından çevre ve doğal afetler gibi konuların günümüz koşulları 

altında ulusal jeolojik araştırma kurumları tarafından araştırılması zorunluluk olarak ortaya 

çıkmaktadır. Bu nedenle, kuruluş kanunumuzda doğrudan bulunmamasına rağmen görevlerimiz 

arasında kabul edilip yürütülen konulardır. Günümüz şartlarında artan görevleri ve yeni mevzuat 

kapsamında; 

 Yürütmekte olduğu çalışmalar, gelişen teknoloji, ekonominin gerekliliklerinin yanı sıra 

konusunda ülkemizde tek kuruluş olan MTA Genel Müdürlüğünün Kuruluş Kanununun 

yenilenerek, MTA‘ya ulusal araştırması kimliğinin yanı sıra uluslararası araştırmacı kimliği 

kazandırılması gerekmektedir. 

 Teknik kapasitesi yüksek bir kurum haline dönüştürülmesi için MTA Kuruluş Kanunu 

günümüze uyarlanırken, Merkez ve Taşra birimleri yeniden organize edilmelidir. Bu organize 

merkez birimlerinde araştırma, planlama, koordinasyon, otokontrol ve denetim, taşra 

birimlerinde de lojistik desteğe dayalı yapılanma şeklinde olmalıdır. 

 MTA, ülkemize bulduğu yer altı kaynaklarının, ürettiği bilgilerin yanı sıra Kuruluş 

Kanununda da yer aldığı üzere uzman personel de yetiştirmektedir. Kurulduğu yıllarda birçok 

çalışanını burslu olarak yurt dışına gönderen MTA bu elemanlarına çeşitli üniversitelerde ve 

jeoloji araştırma kurumlarında bilgi ve deneyim kazandırmıştır. Bu gün birçok üniversitenin 

yer bilimleri bölümlerinin kurulmasında, madencilik sektörü ile ilgili sanayinin oluşmasında 

MTA‘dan ayrılan teknik elemanlar görev almıştır. Ancak bu gün MTA‘nın yurt dışına eğitim 

amaçlı personel göndermek gibi bir şansı kalmadığı gibi uluslararası konferans, seminerlere 

katılım bile sağlanamamaktadır. Uluslar arası kimlik kazanmanın en önemli şartlarından olan 

yurt dışı kurum, kuruluşlarla gerek ortaklık kurularak, gerekse iş birliği yapılarak arama 

projelerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

  MTA Genel Müdürlüğü bu gün 3024 personel ile görev yapmaktadır. Kurumda görevli 

personelin %50‘si teknik elemandır. Teknik elemanlarının yarısı yüksek lisans ve doktoralı 

personel olan MTA‘da jeoloji, maden, jeofizik, kimya mühendisleri gibi multidisipliner bir 

eleman yapısı bulunmaktadır. Bir yerbilimcinin lisans eğitiminden sonra, deneyim 

kazanabilmesi en az 5 yıllık bir zamanı gerektirmektedir. MTA kendi içinde usta – çırak 
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ilişkisi olarak adlandırılan çalışmalarla yeni personelini arazide ve büroda eğitmektedir. 

MTA‘da yapılan çalışmaların büyük bir bölümü uzmanlık gerektirmektedir, ancak son 

yıllarda deneyimli ve uzman personel sıkıntısı yaşanmaktadır. Yetişmiş, uzman personeli 

yetiştirecek ve istihdam edecek düzenlemenin yapılması gerekmektedir. 

  4046 sayılı Kanunun 22. Maddesi gereğince, özelleştirilen kuruluşlardan 600‘ün üzerinde 

personel, Devlet Personel Başkanlığınca resen MTA‘ya nakledilmiş olup, bu sayı toplam 

memur sayımızın %27‘sini oluşturmaktadır. Nakledilen personel meslekleri itibariyle, bir 

araştırma kuruluşu olan ve sürekli AR-GE faaliyetlerinde bulunan MTA‘nın personel 

dokusunu dolayısıyla usta-çırak ilişkisi içinde yetişmiş araştırmacı vasfını has insan gücü 

yapısını bozmuştur. Zira bunların meslekleri ve kariyerleri Kuruluşumuzun hizmet alanı ile 

bir ilgisi bulunmadığı gibi birçoğu da çeşitli yönetim kademelerinde hizmet edip, 

emekliliklerine hak kazanmışlardır. Ayrıca yüksek ücret almaları bakımından işyerinde aynı 

mekânı paylaştıkları personelimizin motivasyonunun bozulmasına neden olmuştur. Bu 

itibarla özelleştirilen kuruluşlardan MTA‘nın hizmet alanı ile ilgisi olmayan eleman 

nakillerinin durdurulması önem arz etmektedir. 

 Yürürlükte bulunan mevzuat itibariyle, özellikle jeoloji mühendisi veya diğer branşlardaki 

eleman alımımızda doğrudan ÖSYM kanalı ile yerleştirme usulü uygulanmasından ve buna 

bağlı olarak mülakat yapma imkânı tanınmadığından açıktan eleman alımında işe uygun 

istihdam sağlanamamaktadır. Bu nedenle, açıktan atamalarda mülakat sistemi bulunan uzman 

yardımcısı ve uzman unvanlarında personelin istihdamına imkân verecek kanuni bir 

düzenlemenin yapılması gerekmektedir. 

 MTA'da asli görevler arazide ifa edilmektedir. Bilimsellik ön planda olan kuruluşumuzda 

oldukça hızlı personel hareketleri kaçınılmazdır. Kadro yapımızın çeşitliliği personel 

hareketlerini olumlu etkilemekle birlikte, özellikle yönetici düzeyindeki personelimizin 

hareketlerini kolaylaştıracak ara kadrolarımız bulunmamaktadır. Bu bakımdan, teknik uzman, 

müşavir gibi kadroların MTA'ya tahsisine ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, merkezde ihtisas 

daire başkanlıklarında görevlendirme yoluyla oluşturulan koordinatörlük ve birim yöneticiliği 

gibi yönetim görevlerinin yerine Daire Başkan Yardımcısı, Şube Müdürü gibi imrendirici 

kadroların ihdası önem arz etmektedir. 

 MTA çalışanlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olmaları nedeniyle 

performansa dayalı bir ücret sistemi kurulamamakta ve dolayısıyla arama ve araştırma 

faaliyetlerinde bulunan personel, başarılarından dolayı ücretle desteklenememektedir. 

Halbuki başarının ya da yüksek performansın ücretle taltif edilmesi iş verimliliğini 

arttıracaktır. Bu itibarla MTA personelinin rasyonel bir ücret sistemine kavuşturulması için 

sözleşmeli personel statüsünde istihdamına yönelik kanuni düzenleme yapılmasında yarar 

görülmektedir. 

 MTA Genel Müdürlüğünün kuruluş kanunu kapsamında yapmakta olduğu ücretli iş gelirleri 

de özellikle 2006 yılından itibaren büyük bir ivme kazanmış özellikle 2008 ve 2009 yılında 

neredeyse yıllık yatırım ödeneği kadar öz gelir elde etmiştir. Ancak elde edilen bu öz 

gelir kapsamında hazineden alacağı bütçe ödeneğini alamamış, arama-araştırma projelerinin 

giderlerini öz gelirlerinden karşılamıştır. MTA‘nın özerk bir yapıya sahip olması ile öz 

gelirlerinin bir kısmının performans esasına göre personele dağıtılmasının yanı sıra arama-

araştırma yatırımlarının daha da artmasını sağlayacaktır. 
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YIL ÖZ GELĠR (TL) 

2003 4.417.969 

2004 6.081.032 

2005 9.834.231 

2006 28.576.456 

2007 27.669.355 

2008 109.946.410 

2009 100.810.925 

2010     Ocak ayı itibariyle 6.967.961 

 
2003-2010 YILLARI MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRETLĠ Ġġ GELĠRLERĠNĠN DAĞILIMI 

 

Sonuç olarak, MTA‟nın kurulmasını sağlayan 2804 sayılı Kanun 1935 yılında yürürlüğe 

girmiĢ olup, aradan 75 yıl geçmiĢtir. Bu süreçte çıkarılan çerçeve kanunlarda yer alan 

hükümlerin etkisi nedeniyle 2804 sayılı Kanunumuzun birçok hükümleri uygulanamaz hale 

gelmiĢtir. Kanunumuzun ön gördüğü ana yönetmeliğimizle teĢkilat yapımızın kurulmuĢ 

bulunması bu gün için çerçeve kanunlarla uyumlu olmadığından, ihtiyaçlar doğrultusunda 

teĢkilat yapımızda gerekli olan değiĢiklikler de yapılamamaktadır. 

Bu bağlamda, gerek personel statüsünü iyileĢtirme, gerek kurum öz gelirlerini 

kullanarak performansa dayalı ödüllendirme ve gerekse kuruluĢumuzun hukuki statüsünü 

belirleyecek ve yeniden yapılandırılmasını sağlayacak teĢkilat kanununun bir an önce 

çıkarılması zorunlu görülmektedir. MTA Kanununun tümüne, acil değiĢmesi gereken 

maddelere ve yönetmeliğinin değiĢtirilmesine yönelik olarak hazırlanan taslak teklifler rapor 

ekinde sunulmuĢtur. 

 

 MADEN KANUNU NEDENĠ ĠLE YAġANAN SORUNLAR  

 
Bugün Türkiye genelinde yaklaşık 34.000 adet arama ruhsatı verilmiş olması, arama 

ruhsatının çok kolay ve az masraflı alınabilmesi,  süresinin 3+2 yıl olması, arama ruhsatına sahip 

şirket sayısının yüksekliği halen yürürlükte olan Maden Kanununun avantajları gibi göründe de, bu 

avantajlar özel sektör tarafından iyi değerlendirilmemektedir.  

 Türkiye’nin en büyük maden arama kurum olan MTA’nın elinde 2005 yılında 30 adet ruhsat 

varken, bugün 364’ü jeotermal olmak üzere 627 adet arama ruhsatı bulunmaktadır. MTA 

aramaya yönelik ruhsat bulmakta zorlanmaktadır. 

 Özel sektör tarafından yıllık olarak aramaya yapılan yatırım çok azdır. 2008 yılında ülkemizde 

maden aramaya yapılan harcama yaklaşım 100-150 milyon $ civarındadır. MTA ise 2008 yılında 

35 milyon $, 2009 yılında 50 milyon $ maden aramaya yatırım yapmıştır.  

 Türkiye genelinde maden arama amaçlı sondaj miktarı çok düşüktür.2002 yılına kadar MTA 

tarafından maden arama amaçlı 25-30 bin metre, özel sektör tarafında ise yaklaşık 50-60 bin metre 

olmak üzere yaklaşık 100 bin metre sondaj yapılmıştır. Son dönemde ise, MTA yılda 200-300 bin 

metre, özel sektör ise 500-700 bin metre, toplamda ise yaklaşık 1 milyon metreye yakın sondaj 

yapılmaktadır.  MTA, gerek sondaj makine parkı, gerek teknik donanımı ile yılda 500.000 metre 

sondaj yapma kapasitesine sahiptir. 2010 yılı sondaj metraj hedefi 350 bin metredir.  

 MTA Genel Müdürlüğü son üç yıldır yapmakta olduğu sondajlı aramaların bir kısmını özel 

sektöre ücreti karşılığı yaptırmaktadır. Bu sayede özel sektörde yeni bir istihdam oluşumu 

sağlanmıştır. 2009 yılında özel sektöre ihale edilen sondaj metrajı 163.100 metredir. Bu bağlamda 

MTA Genel Müdürlüğü yeni bir sondaj sektörün oluşmasını sağlamıştır. 
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 Özel sektör tarafından yapılan aramalarda 3-4 firma dışında bilimsel yöntemler kullanılmamakta 

mostra madenciliğinin ilerisine gidilememektedir. 

 MTA Genel Müdürlüğünün sondajlı aramalar için yeterli teknik elemanı mevcuttur.  600‘e yakın 

jeoloji mühendisi çalışmaktadır. Aramalar, jeolojik ve jeofizik yöntemler kullanılarak bilimsel 

yöntemlerle yapılmaktadır. Derin, gömülü madenlerin aranması dediğimiz ikinci etap 

madenciliği geçilmiĢtir. Maden aramalarında ortalama 500-700 mt derinliğinde sondajlar 

yapılmaktadır. Aramalardan, analizlere teknolojik testlere kadar tüm etüt ve analizler MTA 

bünyesinde yapılmakta sektörün bilgisine sunulmaktadır.  

 MTA, sadece arama ruhsatı alabilmekte. İşletmeci olmadığı için işletme ruhsatı alamamaktadır. 

MTA arama yaptığı maden sahalarının jeolojik, jeofizik, jeokimyasal, sondaj ve teknolojik testleri 

yaparak işletmeye hazır hale getirmektedir. MTA sadece arama ruhsatının taban bedelden 

ihalelere girebilmektedir. MTA ruhsat ticareti yapmamakta, arama faaliyetleri tamamlandıktan 

sonra ruhsatlar MİGEM‘e devir edilerek ihale ile satılmaktadır.  

 

MTA Genel Müdürlüğü maden arama çalışmalarını 5177 Sayılı Kanunla değişik 3213 Sayılı 

Maden Kanunu kapsamında yürütmektedir.  

MTA Genel Müdürlüğü arama ruhsatı alarak bulduğu madenler için aynı Kanunun 15‘inci 

maddesi hükmünde buluculuk hakkı kazanmaktadır. Arama ruhsatı süresi sonunda Maden İşleri Genel 

Müdürlüğüne devredilen bu ruhsatlar, anılan Genel Müdürlükçe ihale edilmektedir. Bu sahaların ihale 

gelirlerinin yarısı MTA‘ya öz kaynak geliri olarak aktarılmaktadır. 

Ancak; Maden kanununda yapılan değiĢikliklerle MTA‟nın maden iĢletme hakkı olmadığı 

düĢünülmeden, MTA ile özel sektör aynı Ģartlarda arama ruhsatı alma durumuna, yani özel 

sektörle MTA aynı Ģartlarda arama ruhsatı alma durumuna getirilmiĢtir. Bu durum MTA‟nın 

havza bazında maden arama faaliyetlerinin zayıflamasına neden olmaktadır. Ülkemizde yer altı 

kaynakları devletimizin hükmü – tasarrufu altındadır. Bu kaynakların en fazla katma değer 

sağlayacak Ģekilde, ekonomiye kazandırılması gerekmektedir. Dolayısıyla sadece maden arama 

faaliyetlerinde bulunan MTA‟nın havza bazında çalıĢmalar yaparak maden varlıklarımızı tespit 

etmesi sonrasında iĢletme ruhsatı almayacağından sahayı devir etmek zorunda olması bu 

varlıkların ekonomiye kazandırılması ve iĢletilmesinde maksimum fayda sağlanacaktır. Bu 

durum örnekleriyle sabittir.  

MTA, aldığı arama ruhsatlarını yıllarca üzerinde tutup bekletmemiĢ, bilakis yasal süresi 

içinde (3+2, 5 yıl)  bu arama ruhsatlarında etüt, jeofizik, sondaj, analiz gibi arama, araĢtırma 

faaliyetlerini yapmıĢ ve yapmaktadır. Arama ruhsatlarında yürüttüğü faaliyetlerini teknik 

rapor haline getirerek MTA arĢivlerinde tüm yerbilim ve madencilerin hizmetine sunmaktadır. 

Bu nedenle MTA tarafından Maden Kanununun 47‟nci maddesinde bazı değiĢiklikler 

yapılmasına iliĢkin olarak hazırlanan Kanun teklifinin yürürlüğe girmesi durumunda, MTA‟nın 

aldığı arama ruhsatlı sahaları arama ruhsatı süresi sonunda terk etmek zorunda olması,  maden 

iĢletme görevi olmaması,  sadece arama faaliyetlerinde bulunuyor olması MTA‟yı özel sektöre 

rakip bir kurum haline de dönüĢtürmeyecek bilakis madenciliğe yatırım yapmak isteyen 

yatırımcıların MTA‟nın üretmiĢ olduğu doğru bilgi ve verilerle önünü açmıĢ olacaktır. Ayrıca 

arama faaliyetlerinde bulunmayan, ellerinde onlarca ruhsatı olan ve bekleten ruhsat 

simsarcılığının azalmasına da neden olacaktır. MTA Genel Müdürlüğü tarafından Maden 

Kanununun 47. Maddesinde değiĢiklik yapılmasına iliĢkin olarak hazırlanan kanun teklifi ekler 

bölümünde yer almaktadır.  

 


