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HAKKINDA USUL VE ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1- Bu usul ve esaslar; MTA Genel Müdürlüğünün 2018 Yılı Yatırım Programında
tadat edilmeyen toplulaştırılmış proje olarak yer alan projelerin alt projelerinin seçimi ve
ödenek tahsisine ilişkin uygulama usul ve esaslarını 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; 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Bakanlar Kurulunun 2017/10924 sayılı “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu
ve İzlenmesine Dair Karar’ın 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,
Kuruluş: Maden Tetkik ve Arama 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 tavanlarını artıracak mahiyetteki ilave ödenek tahsislerini,
Projeler arası ödenek aktarması: Proje bazında ödenek tavanını değiştirmesine rağmen,
kuruluşun yatırım ödeneği tavanını değiştirmeyen ödenek revizyonlarını,
Karar: 28.10.2017 tarih ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun
2017/10924 sayılı “2018 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Karar”ını (Program Kararnamesi) ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Proje Seçimi ve Revizyonları
Proje seçimi
Madde 5- Alt proje seçiminde;

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

Onuncu Kalkınma Planı’nda yer alan hedef, politika ve önceliklerle uyumlu olmak
üzere;
Genel Müdürlüğümüz asli görevleri dikkate alınarak, projelerimizin en üst düzeyde
bilgilerin üretilmesine yönelik bilimsel ve teknik nitelikleri taşıyan projelere,
Ülke genelinde geniş alanların (havza-kuşak) maden potansiyelinin belirlenmesine
yönelik alt yapı sorunlarını çözümleyecek gömülü veya örtülü yer altı kaynaklarının
bulunmasını sağlayacak bilgilerin elde edileceği geniş perspektifli projelere,
Kaynaklarımızın rasyonel kullanımını sağlamak amacına yönelik olarak
hammaddelerin kullanım alanlarını genişletici veya yeni kullanım alanlarını
belirlemek üzere tekniklerin geliştirileceği AR-GE projelerine,
Dünyada ve Ülkemizde daha önce bulunmuş ekonomik olmayan bazı madenler şu
anda ekonomik hale gelmiştir. Hammadde fiyatlarındaki artışa paralel olarak tüm
dünyada aramalara önem verilmiştir. Ülkemizde de bu bağlamda MTA Genel
Müdürlüğü tarafından maden arama projelerine hız verilerek, 2018 yılı içinde
ekonomiye kazandırılabilecek yatırımlara,
Ülkemizde dışa bağımlılığı azaltarak yerli fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın
enerji üretimindeki payını artırmak ve bunun güvenilir ve sürdürülebilir olması için de
bilinen fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarımızın hem rezervlerinin arttırılması hem
de yeni sahaların keşfedilmesi amacıyla 2018 yılı içinde ekonomiye kazandırılabilecek
yatırımlara,
Deniz yetki alanlarımızdaki ekonomik ve bilimsel amaçlı araştırmaların daha etkin
yapılabilmesi için bilimsel altyapının oluşturulması ve bu amaçla tüm denizlerimizin
kıyılardan başlanarak derin kısımlarına kadar olan tüm alanların taban yapısının
ayrıntılı haritalarının ortaya çıkarılması, deniz tabanın jeolojik yapısının
belirlenmesine yönelik deniz jeolojisi ve jeofiziği araştırmalarına,
Ülkemizin büyük bir kısmının dağlık ve ormanlık oluşu, bu alanlarda yer bilimleri
çalışmalarının yapılmasını zorlaştırmaktadır. Uygulanacak havadan jeofizik yöntemler
(gravite, manyetik, elektromanyetik ve gamma-ray spektrometre) ile jeofizik belirtiye
neden olan yeraltı yapılarını/kütlelerini, maden, enerji ve yapısal jeolojik unsurları
araştıracak güncel teknolojileri kullanacak projelere,

h) Maden aramada alt yapı bilgisi, Ülkemizin jeolojik ve tektonik yapılarının
belirlenmesine,
i) Kamu kaynaklarının daha etkin, ekonomik ve verimli olarak kullanılmasına olanak
veren yatırımlara,
j) Başlatılmış bulunan diğer projelerle bağlantılı veya eş zamanlı olarak yürütülmesi ve
tamamlanması gereken projelere,
yer verilmiştir.
İlgili Daire Başkanlıkları ve Bölge Müdürlüklerinden gelen proje teklifleri yukarıda
belirtilen konular dikkate alınarak koordinasyon toplantısı sonucunda önceliklendirilir.

Toplulaştırılmış projelerin revizyonu
Madde 6- 2018 Yılı Yatırım Programında yer alan toplulaştırılmış projelerin detay
programlarındaki değişiklikler Program Kararnamesinin ilgili maddelerindeki hükümler
çerçevesinde sonuçlandırılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Onay
Madde 7- Belirlenen usul ve esaslara göre tespit edilen alt projeler ve ödenekleri Yatırım
Programının Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip, Kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu
Bakanın onayına sunulur. Belirlenen alt projelerin parametreleri en geç Şubat ayı sonuna
kadar Kalkınma Bakanlığının Ka-Ya Bilgi Sistemine girilir, aynı anda Kuruluşun kendi
internet sitesinde yayımlanır ve gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Kalkınma Bakanlığına
bildirilir.
Yürürlük
Madde 8- Bu usul ve esaslar, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü tarafından onaylandığı
tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 9- Bu usul ve esaslar, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü tarafından yürütülür.

