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“Ülkemizin en köklü kurumlarından birisi olan, son yıllarda gerçekleştirdiği çalışmalarla adından söz ettiren ve 
gerçekleştirdiği keşiflerle ülkemizin geleceğine ışık tutan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Anadolu’nun 

yer altında keşfedilmeyi bekleyen kaynaklarını tespit etmeye, bunları ekonomimize kazandırmak için var gücüyle 
çalışmaya devam ediyor. MTA Genel Müdürü Doç. Dr. Yasin Erdoğan ise gerçekleştirdiğimiz söyleşi de Madencilik Türkiye 

Dergimize, yeni yaptıkları keşiflerden söz ederken, özellikle yeni altın, uranyum ve metal mineralerinin  
keşifleri konusunda önemli adımlar attıklarını aktardı." 

 
Söyleşimizde; MTA’nın kısa-orta-uzun vadeli planlarını, MTA laboratuvarlarının teknolojik avantajlarını da anlatan Erdoğan, 
hali hazırda inşa halinde olan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası’nın (TÜVEK) son durumunu ve “İleri Teknoloji 
Jeotermal Sistemler” konusunda yaptıkları çalışmalardan söz etti.  

MTA Genel Müdürlüğü olarak teşkilat şemasında yer alan dairelerin görev ve sorumlulukları kapsamında 192 farklı başlık 
altında çalışmalar yürüttüklerini, çalışma alanına göre 524 çeşit görev tanımlarının mevcut olduğunu belirten Erdoğan, bu kısa 
süre içinde yapmakta oldukları çalışmaların özetlenmesinin pek mümkün olmadığını ifade ederken yapılan çalışmaların 
birkaçından şöyle bahsetti: “Maden Etüt, Enerji Hammadde ve Sondaj Dairelerimizce 51 farklı ilimizde başta kömür 
aramacılığı, jeotermal kaynaklar, metalik maden, polimetal ve nadir yer elementleri çalışmaları devam etmektedir. Bu 
çalışmalara en çarpıcı örnek 2021 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle toplam kaynak miktarı yaklaşık 22.000 ton olan uranyum cevheri 
keşfedilmiştir. Bu ülkemizin en büyük uranyum kaynağıdır. Keşfedilen diğer sahalara örnek olarak Ankara-Polatlı’da sodyum 
sülfat (Tenardit-Globerit), Polihalit, Erzurum-İspir, Rize-İkizdere, Kastamonu-Taşköprü, Balıkesir-İvrindi, Akçal, Trabzon-Arsin, 
Maçka, Malatya-Kale, Kayseri-Yeşilhisar gibi birçok sahada başta altın olmak üzere metalik cevherleşmelere (Cu, Pb, Zn, Fe) 
yönelik kaynaklar ortaya çıkarılmış, buluculukları alınarak MAPEG’e devredilmiştir. Ayrıca feldispat, bentonit, grafit, nadir yer 
elementlerine yönelik birçok sahada kaynak belirlenmiş, buluculuğu alınarak MAPEG’e devredilmiştir. Toplamda özetleyecek 
olursak, enerji hammadde aramalarına yönelik olarak 2021 yılı içerisinde 93.610 metre kömür, 100.165 metre radyoaktif 
hammadde (uranyum) ve 7.322 metre jeotermal kaynak arama amaçlı olmak üzere toplam 201.097 metre sondaj çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Son dönemde yapılan çalışmalar sonucunda 4 milyar ton yeni kömür kaynağı, 24 bin ton yeni uranyum 
kaynağı ortaya çıkartılarak Ülkemiz kömür kaynak miktarı 19,5 milyar tona, uranyum kaynağımız ise 32 bin tona çıkartılmıştır. 
MTA özellikle son 10 yılda çalışmalarını hızlandırmış ve bunun sonucunda ülkemiz ekonomisine katkı koyacak birçok yeni 
sahalar keşfetmiş, bunun yanında madencilik sektörüne alt yapı hizmeti sunmuştur.”  

Deniz Araştırmaları Dairesi tarafından ORUÇ REİS Araştırma Gemisi ile denizel alanlarda jeolojik, jeofizik, hidrografik, 
oşinografik, 2 boyutlu ve 3 boyutlu sismik çalışmaların büyük bir hızla yürütüldüğünü aktaran Erdoğan, havadan jeofizik 
çalışmalarında hızlı ve etkin şekilde toplanan yüksek çözünürlüklü verilerin 2021 Haziran itibariyle 920.000 km2‘lik alanda 
tamamlanmış olduğunu, karadan yürütülen jeofizik, jeolojik ve sondaj çalışmalarının nihai arama hedeflerine ulaşması için 
katkı sağladığını söyledi.  

Jeoloji Dairesi tarafından birçok projenin yürütülmekte olduğunu sözlerine ekleyen Erdoğan, bunların başında ise jeoloji 
haritalarının güncellenmesi ve özellikle deprem araştırma çalışmaları için tehlike haritalarının hazırlanmasında altlık veri 
sunacak Türkiye Paleosismoloji Projesi’nin yer aldığını vurguladı.   

Maden Etüt Dairesi tarafından hazırlanan “Türkiye Jeokimya Atlası”nın basım aşamasında olduğunu ifade eden Erdoğan, “Kısa 
zamanda kamunun hizmetine sunulacaktır. Türkiye’yi 5 km2 aralıkla kapsayan bu çalışmada 143.230 adet örnek alınmıştır. 
Örnekler 56 jeokimyasal parametre için MTA Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında analiz edilmiştir. Analizler neticesinde elde 
edilen veriler kullanılarak 1/500.000 ölçekli tematik jeokimyasal haritalar hazırlanmıştır.” dedi.     

MTA’nın, 2011 yılından günümüze arama faaliyetlerine hız vermiş olduğunu ve 2018 yılında Maden Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle çalışmalarını UMREK kodunda uluslararası standartlarda yürütmeye başladığını söyleyen Erdoğan, “Son dönemde 
gündeme gelen nadir yer elementleri ve altın keşifleri için ilgili sahalarda son derece detaylı maden jeolojisi etütleri yürütülmüş, 
maden jeoloji haritaları hazırlanmış, detaylı örneklemeler ve jeofizik çalışmalar yapılmış, sondaj çalışmaları ile kaynaklar 
belirlenmiştir. Keşfedilen sahaların bir kısmı Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilmiştir. Sahaların ülke ekonomisine 
kazandırılması noktasında TVF çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışmalar neticesinde Malatya-Kuluncak’ta 1829 ppm 
tenörlü 128.314.000 ton nadir yer elementleri, Sivas-Karaçayır’da 1420 ppm tenörlü 6.000.000 ton nadir yer elementleri 
kaynağı tespit edilmiştir. Bundan sonraki süreçte sahalardaki bu cevherlerin kazanımı konusundaki çalışmalar önem arz 
etmektedir. Bu konuda da gerek MTA gerekse diğer ilgili kurumlar çalışmalar yürütmektedir. Altın ile ilgili olarak ülkemizin 
farklı birçok bölgesinde olmak üzere toplam 294,32 ton metal altın keşfi yapılarak sahaların buluculuk belgeleri alınmıştır. 

Sizin de belirttiğiniz gibi, Eskişehir ve Malatya sahamızda yapılan çalışmalar sonucu nadir yer elementleri, uranyum ve toryum 
gibi ürünler laboratuvar ölçekli olarak elde edilmişti. Şu anda Eskişehir sahasında Eti Maden tarafından pilot çalışma yapmak 
üzere tesis kurulumu gerçekleştirilmektedir. Kurumumuz, Sanayi Genel Müdürlüğü ve Munzur Üniversitesi ile Avrupa Birliği 



teşvikleri ile IPA Projesi gerçekleştirmektedir. Şu anda bunun altyapısı kurulmaktadır. Projenin öngörülen toplam bütçesi 
yaklaşık 14 milyon Avro’dur. Kurumumuz bu projede doğal kaynaklardan ve atıklardan nadir yer elementleri ve diğer ileri 
teknoloji elementlerinin kazanımı üzerine çalışırken, Munzur Üniversitesi tarafından neodmiyum mıknatıs gibi uç ürünlerin 
eldesi çalışmaları yürütülecektir.” ifadelerini kullandı. 

Gelinen noktada yeni sahalarda aynı disiplin ve uluslararası standartlarda çalışmalara devam edildiğini belirten Erdoğan, son 
üç yılda maden etütleri kapsamında 13.000 km2 detay etüt ve 792.000 metre sondaj çalışması gerçekleştirildiğini aktardı. 
Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Yakın zamanda ümitli olduğumuz sahalardaki çalışmalarımızı da tamamlayarak yeni 
sahaları kamuoyuna duyurmayı hedefliyoruz. Çalışmaları devam eden sahalarımıza örnek olarak birkaçını sayarsak; Trabzon 
(Araklı-Bahçecik), İzmir (Bergama-Kaplanköy), Balıkesir (İvrindi-Akçal), Erzurum (Olur-Kaban), Elazığ (Maden/Kısabekir) ve 
Artvin (Merkez-Erenler/Balcı) yer almaktadır. Yürütülen projeler kapsamında, yöntemlerin kullanım amacı dikkate alınarak 
sahada yapılan jeolojik prospeksiyon ve detay etütler, havadan uçuş verileri ve jeokimya verileri sonucunda sondajlı arama 
aşamasına geçilmekte, veri elde edilen sahalarda ise daha yoğun sondajlar ile elde edilen veriler kaynağa çevrilmektedir.”  

MTA’nın önemli kısa-orta vadeli vizyon projelerinden de bahseden Erdoğan, “Literatürde Kızgın Kuru Kaya veya Geliştirilebilir 
Jeotermal Sistemler olarak isimlendirilen, bizim ise “İleri Teknoloji Jeotermal Sistemler (İTJS)” olarak isimlendirdiğimiz, 
jeotermal sahalardaki yeni bir jeotermal enerji arama-geliştirme faaliyetlerini görüyoruz. Bu aramacılık faaliyetinde temel 
hedef, akışkanı yetersiz veya olmayan jeotermal sistemdeki ısıyı (enerjiyi), farklı yöntemlerle yüzeye taşımaktır. Bu teknoloji 
bazı araştırmacılar tarafından geleceğin en önemli enerji gücü olarak bile tanımlanmaktadır. Ancak bu çalışmaların önemli bir 
Ar-Ge çalışması gerektirmesi, arama maliyetinin çok yüksek olması ve bu konuda ülkemizde yeterli insan kaynağı ve bilgi 
birikimi olmaması nedeniyle özel sektör tarafından bu araştırmalara ve yatırımlara imkan verilmemiş olmasıdır. Biz MTA 
olarak, Bakanlığımızın da verdiği destek ile jeotermal sektöründeki insan kaynağı ve mevcut bilgi birikimimizi, bu yeni 
teknolojinin araştırılması ve uygulanması için de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, Kasım ayı ortasında ülkemizin 
konu ile ilgili değerli akademisyenleri, jeotermal sektöründeki önemli özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla söz konusu 
teknolojinin hayata geçirilmesine ilişkin geniş kapsamlı bir çalıştay düzenleyerek bu konudaki ilk adımı atmayı hedefliyoruz. 
İnanıyorum ki, önemli bir Ar-Ge, insan kaynağı ve araştırma maliyeti gerektiren bu yeni teknolojileri jeotermal sahalarımızda 
uygulayabilirsek, özel sektör de daha önce olduğu gibi, Kurumumuzu takip ederek, çok daha büyük araştırma ve yatırımlara 
geçebilecektir. 

Bir diğer önemli çalışmamız; ilerleyen süreçte Bölge Müdürlüklerimizin yer aldığı bölgelerin jeolojik özellikleri, yer altı 
zenginlikleri ve stratejik konumu doğrultusunda ihtisaslaştırılmasını sağlayarak, yürütmekte olduğumuz çalışmalara daha 
etkin değer katma hedefimizdir.” dedi.  

MTA laboratuvarları hakkında da bilgiler veren Erdoğan, laboratuvarların geniş bir analiz yelpazesinde hizmet verdiğini, 
bunların; mineralojik, kimyasal, doğal taş, endüstriyel hammadde ve zenginleştirme testleri olmak üzere çeşitlilik gösterdiğini 
açıkladı. Laboratuvarların cihaz altyapısı, sektörel olarak bakıldığın da ülkemizin bulunduğu bölgede en kapsamlı ve teknolojik 
sistemlere sahip olduğunun altını çizen Erdoğan, “Kurumumuz bu alanda geçmişten beri yatırım yapmaktadır. Güney Afrika, 
Kanada ve Avustralya merkezli küresel şirketler ile aynı altyapıları kullanarak hizmet vermekteyiz. Örnek vermek gerekirse, 
elektron mikroskoplu görüntülü analiz cihazları (SEM-MLA), mineral tanımlama cihazları (XRD, Raman Spektrometresi) ve 
elementel analiz cihazları (ICP-MS, ICP-OES, XRF, AAS, TGA, DTA) gibi üst teknoloji cihazlarla yıllık 500.000’e varan numune 
sayılarında 7.000.000 analiz yapılabilmektedir. Son dönemde referans malzeme üretimi üzerine yoğunluk vermekteyiz. 
Bununla söz konusu alandaki dışa bağımlılığımızı kademeli olarak bitirme yönünde hedeflerimiz vardır. 

2019 yılında denizlerde yürüttüğümüz faaliyetler sonucunda alınan sediman karotlarının jeokimyasal olarak tanımlanması ve 
örneklerin herhangi bir bozulmaya maruz kalmadan fiziksel ve kimyasal analizlerinin yapılmasına imkân sağlayan ITRAX ve 
MSCL-S cihazları ile Deniz Araştırmaları Laboratuvarı’nı kurduk. Bu sayede, başta bilimsel olmak üzere kıyı sedimanların da 
yürütülecek çalışmalarda elde edilen örneklerin her türlü analizini yapabilen bir Kurum haline geldik.” şeklinde konuştu. 

MTA’nın online hizmetlerinde de bahseden Erdoğan, MTA Genel Müdürlüğü olarak ürettikleri verilerin ilgili kurum, kuruluş 
ve tüzel kişilerle paylaşılması aşamasında farklı online hizmetler sunduklarını, bu hizmetlerin; MTA Dergisi, E-ticaret portalı, 
MTA Yerbilimleri portalı, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) kapsamında madencilik alanında 
yetkilendirilmiş tüzel kişilere (YTK) hizmet vermek amacıyla TÜVEK Bilgi Sistemi (TÜVEKBS) olduğu bilgisini verdi. 

Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası’nın çalışmaları ve güncel durumu hakkında da bilgiler paylaşan Erdoğan, “MTA 
Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen karot arşiv sisteminin ulusal ölçekte geliştirilerek sektöründe karotlarını saklayarak 
bir bilgi bankası oluşturulması düşüncesiyle yola çıktığımız çalışmamız, ilgili kanunlarda yapılan değişiklikler ve buna bağlı 
çıkartılan yönetmelik ve yönerge ile mümkün kılınmış ve Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) koordinasyonunda 
ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK) kurulmuştur. 
 



Bu kadar güçlü bir jeolojik hafıza altyapısına sahip olan ülkemize kapasite, teknoloji ve hız açısından madencilik yönünden 
gelişmiş ülkelerdeki sistemlerle rekabet edebilecek seviyede bir altyapı hizmeti veren TÜVEK’i kazandırmak, böyle büyük bir 
projenin parçası olmak, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü için çok büyük bir gurur kaynağıdır. 

Ankara Sincan-Temelli Malıköy’de bulunan TÜVEK Hizmet Binası inşaatının 373.000 m² yüzölçümlü arazi üzerinde toplam 4 
etap halinde 10 yılda tamamlanması öngörülmektedir. 10 Mart 2020 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih 
Dönmez’in katılımı ile temel atma töreni gerçekleştirilmiş ve inşaat süreci 421 günde tamamlanmış olan mevcut etap 26.000 
m2 alana sahiptir. Şu an tesisimizin inşaatı tamamlanmış bölümü, personel, analiz cihazı ve depolama alanıyla hizmet vermeye 
hazır ve yakın zamanda açılış töreni gerçekleştirilecektir. 

Yaklaşık 4,5 milyon metre karot saklama kapasitesine sahip olan TÜVEK’te ayrıca, yerli ve milli CBS tabanlı e-devlet 
entegrasyonu çevrimiçi TÜVEKBS yazılımı, fiziksel ve mikroskobik numune inceleme çalışmaları mevcut durumdadır. TÜVEK'te 
depolanan karotlardan yatırımcı ve araştırmacılar tarafından TÜVEK Yönergesine uygun şekilde numune inceleme ve veri alma 
talep edilebilmektedir. Bunun yanında TÜVEK Hizmet binasında inceleme talebi yapılan karot numunelerinin tahribatsız 
analizini yapan “MSCL-XYZ CORELOGGER” sistemi ile elementel bazda XRF analizi, kantitatif renk analizi (RGB), Manyetik 
duyarlılık, yüksek çözünürlüklü fotoğraflama mümkündür.  Ayrıca talep edilmesi durumunda karot numunelerinden ince kesit 
alınarak mikroskobik inceleme mümkün olabilmektedir.” dedi. 

Söyleşimizde MTA’nın yurtdışında gerçekleştirdiği çalışmalardan da söz eden Erdoğan, MTA olarak 1935 yılından bu yana 
yurtiçinde sahip olduğu bilgi ve birikimi uluslararası platformlara da taşımayı hedeflediklerini, 2016 yılında Kuruluş 
Kanununda, 2018 yılında ise ilgili Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan değişiklikle MTA’nın “yurt içinde ve yurt dışında 
şirket kurmaya, yerli ve/veya yabancı gerçek veya tüzel kişilerle yurt içinde ve yurt dışında şirket veya ortaklık kurmaya, 
imtiyazlı ortak olmaya, şirketler veya ortaklıklarla ilgili her türlü pay, hisse senedi ve diğer ortaklık paylarını alıp satmaya” 
yetkili kılındığını ifade etti. 

Bu sayede, yurtdışı madencilik vizyonunun, dünya ölçeğinde çevreye duyarlı madencilik faaliyetleri gerçekleştirmek ve kazan- 
kazan ilkesiyle çalışarak barışçıl ikili ilişkiler geliştirmek şeklinde özetlenebileceğini aktaran Erdoğan, “Yurtdışında yapılacak 
çalışmalarda hedeflerimiz; ülkemizin sürdürülebilir büyümesi için gerekli kritik ve stratejik madenlerin yurtdışındaki erişimini, 
tedariğini, çeşitliliğini ve arz güvenliğini sağlamak, özel sektörümüze alan açmak, kazan-kazan ilkesiyle hedef ülkelerin 
kalkınmasına ve refah düzeylerinin gelişmesine katkı sağlamak, ikili ilişkileri geliştirmek ve tarihsel-kültürel bağlarımızın 
olduğu ülkelerle gönül bağını güçlendirmektir. 

MTA’nın yurtdışında öncelikli çalışacağı yer altı zenginliklerinin (maden ve enerji hammaddeleri) seçim kriterleri ise; ülkemiz 
için stratejik önem taşıması, ekonomik katma değerinin en yüksek olması, işletme maliyetinin en düşük olması, ilgili ülkede 
maden güvenliğini sağlayacak bir mevzuatın bulunması, üretim ve taşımacılık altyapısının uygun olması, faaliyetlerin güvenli 
yapılabileceği bir ortamın bulunması, ortak olunabilecek faal firmaların bulunması, pazarlama ve taşımanın kolay olması, 
limanlara/havalimanlarına yakın olması ve ülkemiz ile ikili ilişkilerin ve gönül bağının geliştirilebileceği ülkelerden biri olması 
şeklinde sıralanabilir. 

Yapılan araştırmalar ve ülke analizleri neticesinde, öncelikli olarak Afrika’da Sudan ve Nijer, Orta Asya’da ise Türk 
Cumhuriyetleri’nden Özbekistan hedef ülkeler olarak belirlenmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda, 28 Mayıs 2018 
tarihinde “MTA Company Limited” adıyla Sudan’da, 19 Temmuz 2018 tarihinde “MTA Tashkent Mining” adıyla Özbekistan’da 
ve 10 Ekim 2019 tarihinde “MTA Uluslararası Madencilik AŞ” (MTAIC) adıyla Ankara’da ve 1 Eylül 2020 tarihinde ise “MTAIC 
Niger Mining Limited” adıyla Nijer’de şirketlerimiz kurulmuştur. MTA şirketleri aracılığıyla yurtdışı maden arama ve araştırma 
faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ettirilmektedir.  Ayrıca yeni hedef ülkelerin belirlenmesine yönelik olarak, Balkan ülkeleri 
başta olmak üzere diğer ülkelere ilişkin araştırma ve analiz çalışmaları da sürdürülmektedir.” şeklinde sözlerini sürdürdü. 

Erdoğan söyleşimizde birçok konuya değinirken sözlerini şu cümlelerle tamamladı: “Öne çıkarmak istediğimiz en önemli 
konulardan biri, ülkemizin enerji arzında dışa bağımlılığının azaltılması için, elektrik üretimi amacıyla literatürde Kızgın Kuru 
Kaya veya bizim “İleri Teknoloji Jeotermal Sistemler (İTJS)” olarak isimlendirdiğimiz, jeotermal sahalardaki yeni bir jeotermal 
enerji arama-geliştirme faaliyetlerine başlamak olarak görüyoruz.  

Yerli ve milli atılımlarımızı geliştirmek için laboratuvarlarımızda yerli referans malzeme üretimlerimiz, dünya da bir ilk olan 
sondaj çamuru atıklarının susuzlaştırılması ve jeofizik kuyu loglama sistem üretimi için Ar-Ge faaliyetlerimiz hızla devam 
etmektedir. Analiz laboratuvarlarımız gerekli kalite belgeleri ile belgelendirilmiş olup uluslararası standartta hizmet 
vermektedir. MTA olarak, yetki alanlarımız dahilinde ülkemizin her bir köşesinde ayak izimizin bulunmasından büyük bir 
gurur duymaktayız.” 
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