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Amaç
Madde 1- Bu usul ve esaslar; Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün 2018 Yılı Yatırım
Programında tadat edilmeyen toplulaştırılmış proje olarak yer alan projelerin alt projelerinin
seçimi ve ödenek tahsisinde uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2- Bu usul ve esaslar, 2018 Yılı Yatırım Programında yer alacak tadat edilmeyen
toplulaştırılmış projelerin seçimi ve ödenek tahsisinde uyulacak hususları kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3- Bu usul ve esaslar; Bakanlar Kurulu’nun 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan 2017/10924 sayılı “2018 Yılı Programının Uygulanması
Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararı’nın (Program Kararnamesi) 5 inci maddesinin (b)
bendinde belirtilen; “Tadat edilmeyen toplulaştırılmış proje yürüten kuruluşlar, alt proje
seçimi ve ödenek tahsisinde uyacakları usul ve esasları belirler ve internet sitelerinin ana
sayfalarında ilan ederler” hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu usul ve esaslarda geçen:
Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,
Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,
Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,
Toplulaştırılmış proje: Benzer nitelikteki alt projelerden oluşan, amaç ve kapsamı itibarıyla
toplu ödenek tahsis edilmesi uygun görülen projeyi,
Alt proje: Yatırım programlarında tadat edilmeyen toplulaştırılmış projeler içerisinde yer
alan ve ad, yer, karakteristik, kümülatif harcama, süre, (başlama-bitiş yılı) maliyet ve ödeneği
gibi proje parametreleri ve niteliği itibarıyla bağımsız özelliklere sahip projeleri,
Ek ödenek: 2018 Yılı Yatırım Programıyla kamu idarelerine tefrik edilen ve kuruluş bazında
yatırım tavanını da arttıran ilave ödenek tahsisini,
Projeler arası ödenek aktarması: Proje bazında ödenek tavanını değiştirmesine rağmen,
kuruluş bazında yatırım tavanını değiştirmeyen ödenek revizyonunu,

Karar: Bakanlar Kurulu’nun 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
2017/10924 sayılı “2018 Yılı Programının Uygulanması Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Kararı’nı (Program Kararnamesi) ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Proje Seçimi ve Revizyonları
Proje seçimi
Madde: 5- Alt proje seçiminde;
a) 2018 yılı içinde tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilecek yatırımlara,
b) Maliyet-fayda veya maliyet-etkinlik analizleri sonucunda kamu kaynaklarının daha etkin,
ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına olanak veren yatırımlara,
c) Teşekkülün büyüme amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi başta olmak üzere 2023
Vizyonuna yönelik planlanan yatırımlara,
ç) Madenlerin aranmasına yönelik yatırımlara,
d) Üretim tesislerinde üretimin aksatılmasında sürdürülebilmesi için ihtiyaç duyulan, üretime
direkt veya dolaylı yoldan katkı sağlayacak inşaat projelerine,
e) Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve
tamamlanması gereken projelere, öncelik verilir.
Toplulaştırılmış projelerin revizyonu
Madde: 6- 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan toplulaştırılmış projelerin detay
programlarındaki değişiklikler Program Kararnamesinin 7 nci maddesindeki hükümler
çerçevesinde sonuçlandırılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Onay
Madde 7- Belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilen alt proje ve ödenekleri Yatırım
Programının Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip, Teşekkülün ilgili olduğu Bakanın
onayına sunulur. Onaylanan alt projeler Kalkınma Bakanlığının web tabanlı proje bilgi
sistemine girilir, aynı anda Kuruluşun internet sitesinde yayınlanır ve gerekçeleri ile birlikte
yazılı olarak Kalkınma Bakanlığına bildirilir.
Yürürlük
Madde 8- Bu usul ve esaslar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü tarafından onaylandığı
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- Bu usul ve esaslar, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü tarafından yürütülür.

