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13 Haz�ran 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26551

KANUN

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR KANUNU
 

Kanun No. 5686                                                                                                      Kabul Tar�h�: 3/6/2007

 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

             Amaç
             MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, jeotermal ve doğal m�nerall� su kaynaklarının etk�n b�r şek�lde aranması,
araştırılması, gel�şt�r�lmes�, üret�lmes�, korunması, bu kaynaklar üzer�nde hak sah�b� olunması ve hakların devred�lmes�, çevre
�le uyumlu olarak ekonom�k şek�lde değerlend�r�lmes� ve terk ed�lmes� �le �lg�l� usûl ve esasları düzenlemekt�r.
             Kapsam
             MADDE 2 – (1) Bu Kanun, bel�rlenm�ş veya bel�rlenecek jeotermal ve doğal m�nerall� su kaynakları �le jeotermal
kökenl� gazların arama ve �şletme dönemler�nde, kaynaklar üzer�nde hak sah�b� olunması, devred�lmes�, terk ed�lmes�, kaynak
kullanımının �hale ed�lmes�, sona erd�r�lmes�, denetlenmes�, kaynak ve kaptajın korunması �le �lg�l� usûl ve esaslar �le
yaptırımları kapsar.
             Tanımlar
             MADDE 3 – (1) Bu Kanunda geçen;
             1) Bakanlık: Enerj� ve Tab�î Kaynaklar Bakanlığını,
             2) MTA: Maden Tetk�k ve Arama Genel Müdürlüğünü,
             3) MİGEM: Maden İşler� Genel Müdürlüğünü,
             4) İdare: İl özel �dareler�n�,
             5) Kaynak: Doğal yolla, sondaj veya kuyularla jeotermal akışkan veya doğal m�nerall� su,  gaz veya bunların b�rl�kte
elde ed�ld�ğ� yerler�,
             6) Jeotermal kaynak: Jeoloj�k yapıya bağlı olarak yerkabuğu ısısının etk�s�yle sıcaklığı sürekl� olarak bölgesel
atmosfer�k yıllık ortalama sıcaklığın üzer�nde olan, çevres�ndek� sulara göre daha fazla m�ktarda er�m�ş madde ve gaz
�çereb�len, doğal olarak çıkan veya çıkarılan su, buhar ve gazlar �le yeraltına �nsan düzenlemeler� vasıtasıyla gönder�lerek
yerkabuğu veya kızgın kuru kayaların ısısı �le ısıtılarak su, buhar ve gazların elde ed�ld�ğ� yerler�,
             7) Doğal m�nerall� su: Yerkabuğunun farklı der�nl�kler�nde, uygun jeoloj�k şartlarda doğal olarak oluşan b�r veya daha
fazla kaynaktan yeryüzüne kend�l�ğ�nden çıkan ya da çıkartılan, m�neral �çer�ğ� ve d�ğer b�leşenler� �le tanımlanan; tedav�, ş�fa
amaçlarıyla da kullanılan �çmece suyu, ş�falı su ve benzer� adlarla anılan soğuk ve sıcak doğal suları,
             8) Jeotermal alan: Yapılan b�l�msel ve tekn�k çalışmalarla sınırları bel�rlenen ve üzer�nde jeotermal kaynak veya
jeotermal kaynakla b�rl�kte doğal m�nerall� suların bulunduğu alanı,
             9) Jeotermal s�stem: Jeotermal alan oluşumunu sağlayan; beslenme alanı, akışkan, ısı kaynağı, rezervuar ve/veya
zonu, örtü kaya ve boşalım alanının tümünü kapsayan, jeotermal kaynak ve/veya doğal m�nerall� suların çıktığı ve/veya
üret�ld�ğ�, kend�ne özgü jeoloj�k yapısı, h�drojeoloj�k ve k�myasal özell�kler� olan s�stem�,
             10) Jeotermal rezervuar: Sıcaklık ve jeok�myasal açıdan doğal b�r denge �ç�nde bulunup b�r bütünlük �fade eden,
değ�ş�k şek�llerde dışardan beslenen yarı açık veya kapalı sıcak su ve/veya buhar üret�m ortamını,
             11) Sondaj: Jeotermal akışkanları aramak, üretmek, kullanım sonrası reenjekte etmek, rezervuarı gözlemlemek veya
test etmek �ç�n b�l�msel yöntemler ve uygun araçlar kullanılarak, gereken der�nl�k ve çapta yeryüzünden kaynağa doğru
jeoloj�k tak�p �le del�k kazma ve açma �şlem� �le jeotermal rezervuar oluşturmak �ç�n akışkan enjekte etmek �ç�n kuyu açma
�şlem�n�,
             12) Akışkan: Kaynaklardan elde ed�len su, gaz ve buharı,
             13) Kaptaj: Akışkanın doğal olarak ve/veya b�l�msel yöntemler ve uygun araçlar kullanılarak rezervuardan yeryüzüne
ulaşmasından �t�baren k�rlenmes�n�n önlenerek ve korunarak daha sağlıklı şek�lde değerlend�r�leb�lmes� �ç�n kullanım önces�
özel tekn�kle yapılan toplama havuzlarında, galer� ve/veya kuyularda b�r�kt�r�lmes� �şlem�n�,
             14) Koruma alanı: Kaynak ve bunların bağlı olduğu jeotermal s�stem�n; bozulmasına, k�rlenmes�ne ve sürdürüleb�l�r
özell�ğ�n�n y�t�r�lmes�ne neden olacak dış etkenlerden korumak amacıyla sahanın jeoloj�k, h�drojeoloj�k yapısı, �kl�m koşulları,
zem�n c�ns� ve t�pler�, drenaj sahası sınırı, kaynak ve kuyu çevres�ndek� yerleş�m b�r�mler�, endüstr� tes�sler�, çevren�n
topograf�k yapısı g�b� unsurlara bağlı olarak bel�rlenm�ş önlemler alınması gereken, �çer�s�nde yapılan faal�yetler�n kontrol ve
denet�me tâb� olduğu ve gerekt�ğ�nde yapılaşma ve araz� kullanım faal�yetler� kısıtlanab�l�r alanları,
             15) Bloke alan: İşletme ruhsatı ver�lm�ş b�r jeotermal kaynaktan yapılan üret�m faal�yetler�n�n etk�lenmemes� �ç�n
�şletme ruhsatı sah�b� dışındak� talep sah�pler�ne kapatılmış ve �şletmeye açılmayacak alanları,
             16) Enjeks�yon: Akışkanların, yapay yöntemlerle jeoloj�k formasyonlara gönder�lmes�n�,
             17) Reenjeks�yon: Üret�len jeotermal akışkanların yapay yöntemlerle kullanıldıktan sonra tamamının veya kalan
kısmının üret�ld�kler� jeoloj�k formasyonlara ger� gönder�lmes�n�/basılmasını,
             18) Deşarj: Jeotermal akışkanın kullanımından sonra reenjekte ed�lemeyen kısmının veya tamamının çevre k�rl�l�ğ�ne
neden olmayacak şek�lde başka alıcı ortamlara gönder�lmes�n�,
             19) Test: Rezervuarın üret�m�, yönet�m� ve �zleme programını oluşturmak �ç�n f�z�ksel ve k�myasal parametreler�
bel�rlemeye yönel�k yürütülen çalışmaları,
             20) Emn�yetl� ver�m: Jeotermal s�stem� ve rezervuar denges�n� bozmayacak şek�lde aynı rezervuardan b�r�m zamanda
üret�leb�lecek azam� akışkan m�ktarını,
             21) Ruhsat: Sınırları bel�rlenm�ş b�r alanda kaynak tesp�t� ve �şlet�lmes� faal�yetler�n�n yapılab�lmes� �ç�n ver�len �z�n
belges�n�,
             22) Proje: Kaynaktan yararlanmak amacıyla yapılacak çalışmaları düzenleyen, bel�rlenen usûl ve esaslara göre
hazırlanan, arama ve �şletme dönem�ndek� faal�yetler�n başlaması, gel�ş�m� ve b�t�r�lmes� �le �lg�l� süreler� �çeren, beyan
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n�tel�ğ�ndek� metn�,
             23) Arama: Jeotermal s�stemden akışkan elde etmek amacıyla jeoloj�k araştırmalarla başlatılan, jeok�myasal ve
jeof�z�k çalışmalarla desteklenen, yapılan tüm çalışmalara a�t ver�ler�n değerlend�r�lmes� sonucu bel�rlenen lokasyon veya
lokasyonlarda amaç ve tekn�ğ�ne uygun olarak jeoloj�k tak�ple açılan sondaj çalışmaları �le üret�me yönel�k test çalışmalarını
da �çeren projede bel�rt�len faal�yetler bütününü,
             24) Arama ruhsatı: Sınırları bel�rlenm�ş b�r alanda, kaynak arama faal�yetler�nde bulunulab�lmes� amacıyla projeye
dayalı ver�len �z�n belges�n�,
             25) İşletme: Arama faal�yetler� sonucunda elde ed�len kaynağın üret�m, kullanım, reenjeks�yon, enjeks�yon, deşarj ve
bu faal�yetlere yönel�k sondaj çalışmalarını �çeren projede bel�rt�len faal�yetler bütününü,
             26) İşletme ruhsatı: Bel�rl� b�r alanda akışkanın üret�leb�lmes� ve değerlend�r�lmes� �ç�n projeye dayalı ver�len �z�n
belges�n�,
             27) Faal�yet: Jeotermal kaynakların aranması, gel�şt�r�lmes�, �şlet�lmes� ve terk ed�lmes� �le jeotermal ve doğal
m�nerall� suların kullanılması hususundak� �şlemler�,
             28) Faal�yet raporu: Ruhsat dönem�nde yönetmel�kle bel�rlenen kıstaslara göre yıllık olarak hazırlanan ve faal�yetler
�le �lg�l� gel�şmeler�n �dare ve MTA’ya b�ld�r�lmes�n� sağlayan raporu,
             29) K�ra sözleşmeler�: İşletme ruhsatına dayalı kullanım alanlarıyla �lg�l� hakların, başkalarına  k�ralanmasını sağlayan
sözleşmeler�,
             30) Mücb�r sebep: Sel, yangın, deprem, çökme, heyelan, savaş hal� �le yönetmel�kte bel�rt�len d�ğer haller�,
             31) Beklenmeyen haller: Jeoloj� ve kaynak şartlarındak� beklenmeyen f�z�ksel ve k�myasal değ�ş�kl�kler �le �lg�l�
mevzuat gereğ�nce d�ğer kurumlardan alınması gereken �z�nler�n alınamaması durumlarını,
             32) Tem�nat: Kaynağın değerlend�r�lmes�ne yönel�k faal�yetlerde, kamu can ve mal sağlığını etk�leyecek durumların
oluşması ve ruhsat sah�b� tarafından gerekl� tedb�rler�n alınmaması hal�nde kullanılmak üzere arama, �şletme ve bloke alanları
�ç�n nakd� para, banka ve özel f�nans tem�nat mektubu, Devlet bono ve tahv�l� olarak �dareye ver�len güvencey�,
             33) Gayr�saf� hasılat: İşletmen�n toplam yıllık c�rosu olup, �şletmelere a�t tahakkuk eden her türlü mal ve h�zmet satış
bedeller�, fa�zler �le yapılan k�ralamaların dah�l olduğu m�ktarı,
             �fade eder.
             Mülk�yet ve ruhsat
             MADDE 4 – (1) Jeotermal kaynaklar ve doğal m�nerall� sular, Devlet�n hüküm ve tasarrufu altında olup bulundukları
arzın mülk�yet�ne tâb� değ�ld�r. Kaynağa �l�şk�n faal�yetler�n yapılab�lmes� �ç�n bu Kanuna göre Ruhsat alınması zorunludur.
              (2) Jeotermal kaynaklar ve doğal m�nerall� sulara �l�şk�n haklar, meden� hakları kullanmaya eh�l Türk�ye Cumhur�yet�
vatandaşlarına, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doğal m�nerall� sularla �lg�l� faal�yet yapab�leceğ� hususu yer alan Türk�ye
Cumhur�yet� kanunlarına göre kurulmuş tüzel k�ş�l�ğ� ha�z ş�rketlere, bu hususta yetk�s� bulunan kamu �kt�sad� teşebbüsler� �le
müesseseler�ne, bağlı ortaklıkları ve �şt�rakler� �le d�ğer kamu kurum, kuruluş ve �dareler�ne ver�l�r. Jeotermal kaynaklar ve
doğal m�nerall� sulara �l�şk�n haklar gerçek veya tüzel tek k�ş� adına ver�l�r.
             (3) Jeotermal kaynaklar ve doğal m�nerall� sulara �l�şk�n haklar, m�ras yolu �le �nt�kal eder. Bu haklar, bütün
m�rasçıların vekâlet�n� hav� b�r vekâletname �le �k�nc� fıkrada bel�rt�len n�tel�klere sah�p m�rasçılardan b�r�ne veya üçüncü b�r
şahsa devred�l�r. M�rasçıların �tt�fak edememeler� hal�nde m�rasçılardan b�r�n�n müracaatı �le mahkeme m�rasçılardan bu
hakkın en eh�l  olana tahs�s�ne veya bu da mümkün olmazsa ruhsatın satılmasına karar ver�r. Mahkeme bu hususu bas�t
muhakeme usûlü �le halleder. Eğer dava söz konusu değ�l �se altı ay �çer�s�nde �nt�kal �şlemler� tamamlanmayan ruhsatlar
feshed�l�r. Dev�r ve �nt�kal �şlemler�n�n ne şek�lde yapılacağı yönetmel�kle bel�rlen�r.
 

İKİNCİ BÖLÜM
Ruhsatlar

             Arama ruhsatı
             MADDE  5 – (1) Arama ruhsatı müracaatları, talep sah�b� tarafından 1/25000 ölçekl� pafta adı ve koord�natları
bel�rt�lerek beş b�n hektarı geçmeyecek şek�lde arama projes� �le b�rl�kte �dareye yapılır. Müracaatlarda öncel�k hakkı esastır.
Aynı yer �ç�n aynı anda b�rden fazla talep olması hal�nde, projeler �ncelenerek en hızlı ve en fazla yatırımı tekl�f eden proje
sah�b�n�n taleb� terc�h ed�l�r.
             (2) İdare, müracaat alanı hakkında b�lg�ler� MİGEM’e b�ld�r�r. Arama �ç�n başvurulan saha, öncek� d�ğer başvurular
�le çakışıyorsa, MİGEM çakışan kısımları çıkararak kalan saha �ç�n "arama ruhsatı" ver�leb�leceğ�n� �dareye b�ld�r�r. İdare,
ver�len ruhsatı koord�natları �le b�rl�kte kayıtlara alınmak üzere MİGEM’e b�ld�r�r.
             (3) Arama ruhsat süres� üç yıldır. Faal�yetler�n olumlu gel�şmes� ve �lave etütlere �ht�yaç duyulması hal�nde rev�ze
proje ver�ld�kten sonra �darece uygun bulunması hal�nde b�r yıl uzatılır ve uzatma MİGEM’e b�ld�r�l�r. Arama ruhsatı süre
uzatım taleb�, ruhsat süres� b�t�m�nden önce �dareye yapılır.
             (4) Arama ruhsatı dönem�nde �daren�n b�lg�s� dah�l�nde, çevren�n k�rlet�lmemes� kaydı �le sadece test amaçlı üret�m
yapılab�l�r.
             (5) B�rden fazla �l� �ç�ne alan arama ve �şletme faal�yetler�nde başvurular alanın büyük olduğu �l �dares�ne yapılır ve
�şlemler alanın küçük olduğu �l �dares�ne b�ld�r�l�r.
             İşletme ruhsatı
             MADDE 6 – (1) Arama ruhsatı sah�b�n�n, arama ruhsat süres�n�n son günü akşamına kadar �şletme projes� �le �dareye
�şletme ruhsatı başvurusunda bulunması hal�nde "�şletme ruhsatı" ver�l�r ve varsa tesp�t ed�len bloke alanıyla b�rl�kte
MİGEM’e b�ld�r�l�r.
              (2) İşletme ruhsatı sah�pler�, �şletme faal�yet�ne geçmek �ç�n �lg�l� kurumlardan gerekl� �z�nler� almakla yükümlüdür.
             (3) İşletme ruhsatı sah�b�, projes�nde bel�rt�len süre �ç�nde �şletmeye geçmez veya herhang� b�r sebeple �şletme
ruhsatının �ptal ed�lmes� durumunda tem�nat �rat kayded�l�r ve saha �dare tarafından �haleye çıkarılır. İşletme projeler� �le
�haleye katılan �stekl�lerden �dareye en fazla gel�r� tekl�f eden �stekl�ye �şletme ruhsatı ver�l�r ve MİGEM’e b�ld�r�l�r.
             (4) İdareden �z�n alınmaksızın, projede yer alan herhang� b�r kuyunun yen�lenmes�, sayısının ve kapas�tes�n�n
artırılması, enjeks�yon, reenjeks�yon, üret�m amaçlı tüm sondaj faal�yetler� �le d�ğer proje değ�ş�kl�kler� ve rev�zyonları
yapılamaz. İdare, gerekl� görülen hallerde, bedel�n� ödemek kaydıyla, MTA’dan değerlend�rme �steyeb�l�r.
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             (5) İşletme ruhsatı süres� otuz yıldır. Süre sonunda ruhsat sah�b�n�n talep etmes� durumunda onar yıllık dönemler
hal�nde uzatılır. Süre uzatımları MİGEM’e b�ld�r�l�r.
             (6) Doğal çıkış hal�ndek� jeotermal ve doğal m�nerall� sular �ç�n, kaptajı yapılarak doğrudan �şletme talepler� de
İdarece bu Kanun hükümler�ne göre �şletme ruhsatına bağlanır ve MİGEM’e b�ld�r�l�r.
             Tekn�k sorumluluk ve faal�yet raporu
             MADDE 7 – (1) Arama ve �şletme ruhsatı süres�nce, faal�yetler�n �lg�l� mühend�sl�k dallarından b�r mühend�s�n
sorumluluğunda sürdürülmes� zorunludur. Tekn�k sorumlu olmaksızın faal�yette bulunulması hal�nde, ruhsat tem�natı �rat
kayded�lerek, faal�yetler durdurulur.
             (2) Tekn�k sorumlu; kaynağın aranması, araştırılması, gel�şt�r�lmes� ve üret�m�nde b�l�msel ve tekn�k esasları
gözeterek görev ve sorumluluklarını yer�ne get�r�r. Ancak doğal m�nerall� su �şletmeler�nde �lg�l� mühend�sl�k fakültes�
mezunu herhang� b�r k�ş� tekn�k sorumlu olarak bulunab�l�r.
             (3) Tekn�k sorumlu veya sorumlularca hazırlanan yıllık arama ve �şletme faal�yet raporlarının ruhsat sah�b�nce �k�
nüsha olarak tak�p eden yılın Mart ayı sonuna kadar �dareye ver�lmes� zorunludur. Faal�yet raporlarının b�r nüshası �dare
tarafından MTA’ya gönder�l�r.
             (4) Arama ve �şletme faal�yet raporlarının süres� �çer�s�nde �dareye ver�lmemes� hal�nde, tem�natı �rat kayded�lerek �k�
aylık ek süre ver�l�r ve tem�nat �k� ay �çer�s�nde �k� katına tamamlattırılır. Bu süre sonunda da faal�yet raporunun ver�lmemes�
hal�nde arama ruhsatı �ptal ed�l�r ve MİGEM’e b�ld�r�l�r.
             Mücb�r sebep ve beklenmeyen hal
             MADDE 8 – (1) Ruhsat sah�b�, mücb�r sebep veya beklenmeyen hal�n ortaya çıkması durumunda, gerekçe ve süre
bel�rt�lmek kaydıyla on gün �ç�nde �dareye müracaat ederek geçen süren�n ruhsat süres�ne eklenmes�n� ve bu sürede
yükümlülükler�n�n askıya alınmasını talep eder. Ruhsat sah�b� tarafından �dareye yapılan müracaat tar�h�, mücb�r sebeb�n
başlama tar�h� olarak kabul ed�l�r.
              (2) Ruhsat sah�b�, mücb�r sebep veya beklenmeyen haller�n ortadan kalkmasından �t�baren en geç üç ay �ç�nde
faal�yete geçmek zorundadır. Bu süre �ç�nde faal�yete geç�lmed�ğ� takd�rde, tem�natı �rat kayded�lerek yen�den tem�nat
vermes� ve faal�yete geçmes� �ç�n ruhsat sah�b�ne üç ay ek süre ver�l�r. Bu süre sonunda da tem�nat yatırılmaz ve faal�yete
geç�lmez �se ruhsat �ptal ed�l�r.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ortak Hükümler

             Faal�yetler�n denetlenmes�
             MADDE 9 – (1) Faal�yetler her yıl �dare tarafından denetlen�r. Gerekt�ğ�nde �darece talep ed�lmes� hal�nde MTA
tarafından da denet�m yapılır. Denet�mler, 14 üncü maddede bel�rt�len hususlar ve d�ğer maddelerde bel�rt�len �lkeler d�kkate
alınarak yapılır. Denet�mler �ç�n ruhsat sah�b� tarafından MTA’ya 1000 Türk L�rası öden�r. Bu m�ktar, MTA tarafından yıllık
ÜFE’ye göre artırılır.
             (2) Memur�yet mahall� dışında MTA’ca görevlend�r�len konuyla �lg�l� ve yardımcı personele, 10/2/1954 tar�hl� ve
6245 sayılı Harcırah Kanununun 50 nc� maddes� �le �l�şk�lend�r�lmeks�z�n, her yıl Bütçe Kanunu �le bel�rlenen gündel�k
harcırah m�ktarının �k� katı tutarında 6245 sayılı Harcırah Kanunu genel hükümler�ne göre harcırah öden�r. Bu madde
kapsamında ödenen gündel�k tutarından herhang� b�r ad altında kes�nt� yapılmaz.
             (3) MTA, yapacağı denet�m ve �ncelemeler �ç�n gerekl� görmes� hal�nde, d�ğer �lg�l� bakanlık, kamu kurum ve
kuruluşlarının da katılımını �steyeb�l�r.
             Dev�r, s�c�l, �hale, harç, tem�nat ve �dare payı
             MADDE 10 – (1) Dev�r, s�c�l, �hale, harç, tem�nat ve �dare payına �l�şk�n esaslar aşağıdak� şek�lded�r:
             a) Dev�r: Arama ve �şletme ruhsatları devred�leb�l�r.
             b) S�c�l: İdare, kaynağa �l�şk�n hakların dev�r, hac�z, reh�n ve �potek veya sona erme hususlarını �çeren b�r s�c�l
tutmakla yükümlüdür. Ruhsatın sınırları, kuyuların koord�natları, akışkanın parametreler�, dev�r, �ht�yat� hac�z, reh�n, �ht�yat�
tedb�r, �poteğe �l�şk�n b�lg�ler ve akışkanın kullanımına �l�şk�n k�ra ve benzer� sözleşmeler �le hakların sona ermes� s�c�le
�şlen�r. Haklar, ancak s�c�le �şlend�ğ� takd�rde hüküm ve sonuç doğurur. İlg�l�ler, s�c�l kayıtlarının �daren�n s�c�l memurlarından
b�r� huzurunda göster�lmes�n� �steyeb�l�r. S�c�l alen�d�r ve kaynak s�c�l�ndek� kayıtların b�l�nmed�ğ� �dd�a ed�lemez. Haklara
�l�şk�n olarak yapılan sözleşmeler, �darece s�c�le �şlenmed�kçe üçüncü k�ş�lere karşı �ler� sürülemez.
             c) İhale: Herhang� b�r sebeple hükümden düşmüş, terk ed�lm�ş veya taks�r ed�lm�ş ruhsatlar, İdarece �hale yoluyla
aramalara ve �şletmeye açılır. İhale �lanı Resmî Gazete’de yayımlanır. İhale süres� �ç�nde müracaat olmaması hal�nde ruhsat
alanları başka b�r �şleme gerek kalmaksızın �dare tarafından MİGEM’e b�ld�r�lerek arama ve �şletme müracaatlarına açık hale
gel�r.
             ç) Harç: Jeotermal kaynaklar �ç�n 1000 Türk L�rası, doğal m�nerall� sular �ç�n 500 Türk L�rası arama ruhsat harcı
alınır. İşletme ruhsatları �ç�n bu harç m�ktarları dört kat olarak uygulanır.
             d) Tem�nat: Ruhsat aşamasına bağlı olarak, hektar başına, ruhsat harcının % 1’� tutarında ruhsat tem�natı alınır. Bu
oranı, % 50 oranında artırmaya veya eks�ltmeye Bakanlar Kurulu yetk�l�d�r. Ancak tem�nat 15.000 Türk L�rasından az olamaz.
Tem�natın asgarî m�ktarı ve harçlar, her yıl Mal�ye Bakanlığınca bel�rlenen yen�den değerleme oranlarına göre artırılır. Bu
madde uyarınca önceden alınan �şletme ruhsatı tem�natları, beş yılda b�r Mal�ye Bakanlığınca bel�rlenen yen�den değerleme
oranlarına göre artırılarak güncelleşt�r�l�r. Bu Kanuna göre tamamlanması veya yen�lenmes� gereken tem�natlar güncel tem�nat
üzer�nden alınır.
             e) İdare payı: Akışkanın doğrudan ve/veya dolaylı kullanıldığı tes�sler�n gayr�saf� hasılatının % 1’� tutarında �dare
payı, her yıl Haz�ran ayı sonuna kadar �dareye öden�r. Tahs�l ed�len tutarın beşte b�r�, �dare tarafından, kaynağın bulunduğu
beled�ye veya köy tüzel k�ş�l�ğ�ne b�r ay �çer�s�nde öden�r.
             (2) Hak sah�b�, başvurunun kabul ed�ld�ğ�n�n kend�s�ne b�ld�r�ld�ğ� tar�hten �t�baren 15 gün �çer�s�nde harç ve tem�natı
yatırmadığı takd�rde, taleb�nden vazgeçm�ş sayılır.
             İdarî yaptırımlar
             MADDE 11 – (1) Faal�yetler�n, projeye göre yürütülmes� zorunludur. Ruhsat sah�b�n�n projes�nde bel�rt�lmeyen
konularda veya �z�ns�z olarak faal�yette bulunulduğu tesp�t ed�l�rse, tem�natı �rat kayded�lerek faal�yet durdurulur ve tem�nat
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üç katına çıkarılarak b�r ay �ç�nde tamamlattırılır. Aynı f��l�n tekrarı hal�nde tem�nat �rat kayded�lerek ruhsat �ptal ed�l�r.
             (2) Ruhsat sah�b�nce, kaynak koruma alanı etüdü yapılmadan �şletmeye geç�lmes� veya koruma alanı etüdünde
öngörülen tedb�rlere uyulmamasının tesp�t� hal�nde faal�yetler durdurularak tem�nat �rat kayded�l�r. Altı ay �çer�s�nde gerekl�
tedb�rler�n alınması ve tem�natın tamamlattırılması �sten�r. Altı ay sonunda tem�nat ver�lmez ve tedb�rler alınmaz �se
faal�yetler durdurulur.
             (3) İdare payının süres� �çer�s�nde ödenmemes� hal�nde, tem�nat �rat kayded�lerek �k� aylık süre ver�l�r. Bu süre
zarfında �dare payı yatırılmaz ve tem�nat tamamlanmaz �se faal�yetler durdurulur.
             (4) Ruhsat olmadan faal�yette bulunulduğunun tesp�t� hal�nde, faal�yetler �darece durdurulur. 22/2/2005 tar�hl� ve 5302
sayılı İl Özel İdares� Kanununa göre 50.000 Türk L�rası �dare tarafından �darî para cezası tahakkuk ett�r�l�r.
             (5) Ruhsat ve/veya gerekl� �z�nler alınmadan yapılan faal�yetler durdurulur. Kaynağın ve rezervuarın korunması �le
çevre k�rl�l�ğ�n�n önlenmes� �ç�n ac�l tedb�rler�n gerekl� olduğu hallerde tedb�rler �darece alınır. Bu nedenle yapılan her türlü
masraf, sorumlusundan �dare tarafından 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun
hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r.
             İrt�fak ve kamulaştırma
             MADDE 12 – (1) Arama ruhsatı sah�b�, arama faal�yetler� yapılacak alanda, özel mülk�yete konu taşınmazın sah�b� �le
anlaşamaması hal�nde, �dareye müracaat ederek �rt�fak hakkı taleb�nde bulunab�l�r.
             (2) İşletme ruhsatı süres�nce sadece sondaj yerler� ve �sale hattı, kaptaj g�b� gerekl� olan yerler �ç�n taşınmazın sah�b�
�le anlaşma sağlanamaz �se ruhsat sah�b�, �dareye müracaat ederek kamulaştırma veya �rt�fak hakkı taleb�nde bulunab�l�r.
Talep, �darece �ncelen�p değerlend�r�ld�kten sonra uygun bulunması hal�nde kamu yararı kararı alınır.
             (3) İrt�fak ve kamulaştırma �şlemler�, 4/11/1983 tar�hl� ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu hükümler�ne göre
yürütülür. İrt�fak ve kamulaştırma bedeller� ve masrafları ruhsat sah�b�nce öden�r.
             (4) Kamulaştırılan taşınmaz, tapuya �dare adına tesc�l ed�l�p, faal�yetler devam ett�ğ� sürece ruhsat sah�b� adına tahs�s
ed�l�r.
             (5) Kamulaştırılan taşınmazın, faal�yetler �ç�n lüzum kalmadığının �darece tesp�t� hal�nde, Kamulaştırma Kanununda
öngörülen usûl ve esaslara göre bel�rlenecek ray�ç bedel� ödenmek kaydıyla kamulaştırılan yer�n esk� sah�b�ne �ade ed�leceğ�
hususu, ruhsat sah�b� ve taşınmazın esk� sah�b�ne tebl�ğ ed�l�r. Esk� sah�b�n�n taşınmazı altı ay �çer�s�nde almak �stememes�
durumunda taşınmaz �dareye kalır.
             (6) Tapu s�c�l�ne konulan şerhler �daren�n müracaatı üzer�ne ayrıca mahkeme kararına gerek kalmadan s�l�n�r.
             (7) Haz�nen�n özel mülk�yet�nde veya Devlet�n hüküm ve tasarrufundak� yerlerde yapılan faal�yetler �ç�n bu Kanunun
yürürlük tar�h�nden sonra k�ra, ecr� m�s�l alınmaz.
             (8) Jeotermal kaynak dağıtımı ve üret�m�n� yapan ş�rketler sanay� kuruluşu ve atık arıtma kuruluşu olarak
değerlend�r�l�rler. Bu değerlend�r�lmeye göre başta elektr�k tar�feler� olmak üzere sanay� kuruluşları ve atık arıtma
kuruluşlarına tanınan tüm teşv�k ve haklardan yararlanırlar.
             Reh�n, hac�z, �ht�yat� tedb�r ve �potek tes�s�
             MADDE 13 – (1) Ruhsat alanının �şlet�lmes�nde gerekl� olan kuyular, her türlü tes�sler, ek�pman, su taşıma hat ve
s�stemler�, aletler� �le b�r yıllık d�ğer �şletme malzemes� g�b� kaynağın üret�m�ne yönel�k ayrılmaz parçalar, münfer�den
haczed�lemez veya üzerler�ne �ht�yat� tedb�r konulamaz ancak b�r kül hal�nde hacz� ve �ht�yat� tedb�r konulması mümkündür.
Bunların tamamı üzer�ne �ht�yat� tedb�r konulması veya �craen satışlarına karar ver�lmes� hal�nde, �şletmen�n faal�yetler�ne
müdahale ed�lemez.
             (2) İşletme ruhsatı üzer�ne 22/11/2001 tar�hl� ve 4721 sayılı Türk Meden� Kanunu �lg�l� hükümler� uyarınca, ruhsat
süres�n� geçmemek kaydıyla, �potek tes�s� mümkündür. Üzer�ne �potek tes�s ed�lm�ş �şletme ruhsatının alanlarında değ�ş�kl�k
olduğu takd�rde, mevcut �potek, h�çb�r �şleme gerek kalmaksızın yen�den ver�len ruhsat üzer�nde de aynı şartlarla devam eder.
             (3) İşletme ruhsatının sona ermes� hal�nde �potek, kuyular ve bunların korunması �ç�n yapılmış tes�sler dışında kalan
ruhsat sah�b�ne a�t tes�s, vasıta, alet ve malzeme  üzer�nde devam eder.
             Kaynak rezervuarının korunması
             MADDE 14 – (1) Bu Kanuna tâb� faal�yetlerde kaynağı oluşturan jeotermal s�stem�n korunması, kaynağın �sraf
ed�lmemes� ve çevren�n korunması esas olup �şletme faal�yet� önces�nde kaynağın koruma alanları etüdünün ruhsat sah�b�
tarafından yaptırılması zorunludur. Aks� takd�rde faal�yetler durdurularak koruma alanlarının bel�rlenmes� �ç�n ruhsat sah�b�ne
uygun süre ver�l�r. Bu süre sonunda da koruma alanının bel�rlenmemes� hal�nde 11 �nc� madde hükümler� uygulanır.
             (2) Koruma alanı etüt raporları, MTA’nın görüşü alınarak, �dare tarafından onaylanır. Araz� kullanımı ve yapılaşma �le
�lg�l� kaynak koruma alanları etüdünde öngörülen kısıtlama ve koşullar, �mar planlarında esas alınır. Kaynak koruma
alanlarında alınacak tedb�rlere �l�şk�n genel �lkeler yönetmel�kle bel�rlen�r. 
             (3) MTA tarafından yapılan denetlemelerde faal�yetler�n öngörülen tedb�rlere uygun yürütülmed�ğ�n�n tesp�t� hal�nde,
faal�yetler �darece durdurulur. Alınacak tedb�rler, MTA tarafından bel�rlen�r ve �dareye b�ld�r�l�r. Gerekl� tedb�rler� almak
ve/veya aldırmakla �dare yükümlüdür. Gerekl� tedb�rler�n alınması �ç�n en fazla b�r yıl süre ver�l�r. Öngörülen tedb�rler�n
yer�ne get�r�lmemes� hal�nde ruhsat �ptal ed�l�r.
             (4) Ruhsat sah�b�, kullanım sonrası açığa çıkacak akışkanı çevre l�m�tler�n� d�kkate alarak deşarj edeb�l�r. Akışkan
�çer�ğ� çevre l�m�tler�ne göre deşarja �z�n verm�yorsa reenjekte etmekle yükümlüdür. Ancak formasyonun f�z�ksel ve k�myasal
özell�kler� neden�yle reenjeks�yonun gerçekleşmed�ğ�n�n MTA tarafından onaylanması hal�nde, çevre k�rlenmes�n� önleyecek
tedb�rler alınarak deşarj yapılır.
             (5) Entegre jeotermal kaynak kullanım alanı dışındak� müstak�l kaplıca ve doğal m�nerall� su �şletmeler�nde
reenjeks�yon ve enjeks�yon şartı aranmayab�l�r. Çevre ve Orman Bakanlığının görüşü doğrultusunda �darece karar ver�l�r.
             Terk ve tes�sler�n �nt�kal�
             MADDE 15 – (1) Arama veya �şletme ruhsatı sah�b�, ruhsat alanının tamamını veya b�r kısmını terk taleb�nde
bulunab�l�r. İdare, faal�yetle �lg�l� gerekl� emn�yet tedb�rler�n�n yer�ne get�r�lm�ş ve çevre düzenlenmes� yapıldığının tesp�t�n�
müteak�p terk taleb�n� kabul eder.
             (2) Arama ve �şletme ruhsatlarının fes�h, �ptal, terk veya süren�n b�tmes� neden�yle sona ermes� hal�nde, hak sah�b�ne
tazm�nat ver�lmeks�z�n kuyular ve bunların korunması �ç�n yapılmış tes�sler, gerekl� kuyu başı emn�yet tedb�rler� alınmış
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olmak kaydıyla �dareye �nt�kal eder. D�ğer tes�s, vasıta, alet ve malzeme ruhsat sah�b�ne a�tt�r. Bu şek�lde �dareye �nt�kal eden
varlıklar �hale �le satışı yapılarak gerekl� ruhsatlandırma yapılır.
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� Hükümler

             Maden Tetk�k ve Arama Genel Müdürlüğü h�zmetler� �le �lg�l� haklar
             MADDE 16 – (1) MTA, jeotermal ve doğal m�nerall� su kaynak aramalarını ruhsat harcından ve tem�natından muaf
olarak bu Kanun hükümler�ne göre ruhsat alarak yapar. MTA’nın arama ruhsatı aldığı sahalarda kaynak varlığı tesp�t etmes�
hal�nde, bu alan MTA tarafından �hale ed�l�r ve �hale üzer�nde kalan �stekl�ye bu alanda �darece �şletme ruhsatı ver�l�r.
MTA’nın yaptığı masraflar �hale bedel� üzer�nden alındıktan sonra kalan m�ktar MTA ve �darece eş�t paylaşılır.
             (2) MTA, yürüyen ruhsat alanları dah�l her yerde ruhsat şartı olmaksızın her türlü b�l�msel ve tekn�k çalışmayı
yapab�l�r.
             Kültür ve tur�zm koruma ve gel�ş�m bölgeler� �le tur�zm merkezler�ne �l�şk�n hususlar
             MADDE 17 – (1) 12/3/1982 tar�hl� ve 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanunu uyarınca �lan ed�len kültür ve tur�zm
koruma ve gel�ş�m bölgeler� �le tur�zm merkezler�nde;
             a) Bu Kanun kapsamında ver�lecek termal tur�zm amaçlı �şletme faal�yet �z�nler�nde, �mar planları �le bel�rlenen
yatırım alanları ve �şletmeler�n kapas�teler�n�n gerekt�rd�ğ� kaynak m�ktarı sağlandıktan sonra d�ğer kullanımlara yönel�k
talepler karşılanab�l�r. Termal tur�zme yönel�k kullanım alanlarında �mar planı olmadan faal�yet �zn� ver�lemez.
             b) Tur�zm belgel� tes�sler�n jeotermal su kullanım bedel�, kullanılan jeotermal su m�ktarına göre bel�rlen�r.
             c) Faal�yetler �ç�n �darece önceden Kültür ve Tur�zm Bakanlığının görüşü alınır.
             (2) Enerj� üret�m� ve ısıtma uygulamalarına uygun olan akışkanlar har�ç d�ğer akışkanların bulunduğu alanlarda termal
tur�zm amaçlı kullanıma öncel�k tanınır.
             (3) Bu madde kapsamında beled�yelerce kurulacak ş�rketler �ç�n 4046 sayılı Özelleşt�rme Uygulamaları Hakkında
Kanunun 27 nc� maddes� uygulanmaz, İç�şler� Bakanlığının görüşü alınır.
             (4) Bu madden�n uygulanması �le �lg�l� tüm usûl ve esaslar, Kültür ve Tur�zm Bakanlığının uygun görüşü alınarak
Bakanlıkça çıkarılacak yönetmel�kle bel�rlen�r.
             MADDE 18 – (1)  4/6/1985 tar�hl� ve 3213 sayılı Maden Kanununun 47 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası aşağıdak�
şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
             "Maden Tetk�k ve Arama Genel Müdürlüğü bu Kanun hükümler�ne göre arama ruhsatı alarak bulduğu madenler �ç�n
15 �nc� maddeye göre buluculuk hakkını kazanır. Arama ruhsat süres� sonuna kadar Genel Müdürlüğe devred�len bu ruhsatlar
30 uncu madde hükümler�ne göre �hale ed�l�r. İhale sonucu elde ed�len gel�r�n %50’s� MTA’ya kaynak gel�r� olarak aktarılır."
             MADDE 19 – (1) MTA yurt�ç� ve yurt dışında yerl� ve yabancı kamu veya özel tüzel k�ş�lerle jeotermal kaynak ve
doğal m�nerall� sulara yönel�k olarak arama, araştırma, gel�şt�rme ve b�l�msel ve tekn�k çalışma yapab�l�r. Asgarî %20 olmak
kaydıyla, �lg�l� ş�rket �le varılan anlaşma çerçeves�nde bel�rlenecek oranda �şletme gel�r�nden pay alır. Bu madden�n uygulama
usûl ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmel�kle bel�rlen�r.
             Yönetmel�k
             MADDE 20 – (1) Bu Kanunun uygulanmasına da�r usûl ve esaslar, bu Kanunun yürürlük tar�h�nden �t�baren altı ay
�çer�s�nde, Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmel�kler �le düzenlen�r.
             Yürürlükten kaldırılan hükümler
             MADDE 21 – (1) Bu Kanunla, 10/6/1926 tar�hl� ve 927 sayılı Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İst�smarı �le
Kaplıcalar Tes�satı Hakkında Kanun, 12/3/1982 tar�hl� ve 2634 sayılı Tur�zm� Teşv�k Kanununun ek 1 �nc� maddes� �le b�rl�kte
26 Mart 1322 tar�hl� Mülga Maad�n N�zamnames�n�n, 26/3/1931 tar�hl� ve  1794 sayılı 26 Mart 1322 tar�hl� Maad�n
N�zamnames�n�n 50 nc� Maddes�n�n Tad�l�ne Da�r Kanunun ve 17/6/1942 tar�hl� ve 4268 sayılı Mülga Madenler�n Aranma ve
İşlet�lmes� Hakkında Kanunun �çmeye ve yıkanmaya mahsus ş�falı sıcak ve soğuk maden sularıyla kaplıcalar hakkındak�
hükümler� yürürlükten kaldırılmıştır.
 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Geç�c� ve Son Hükümler

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlük tar�h�nden önce, 26/3/1322 tar�hl� Mülga Maad�n N�zamnames�,
17/6/1942 tar�hl� ve 4268 sayılı Mülga Madenler�n Aranma ve İşlet�lmes� Hakkında Kanun, 19/2/1985 tar�hl� ve 3154
sayılı Enerj� ve Tab�î Kaynaklar Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun, 26/5/2004 tar�hl� ve 5177 sayılı
Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına İl�şk�n Kanun, 927 ve 2634 sayılı kanunlar �le 83/6568 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 3/3/1954 tar�hl� ve 6309 sayılı Mülga Maden Kanunu kapsamında ver�lm�ş ruhsat ve haklar
aşağıdak� şek�lde �nt�bak ett�r�l�r.
             a)  İl Özel İdareler�n�n �şlett�ğ� veya k�raya verd�ğ� kaynaklar �l özel �dareler�ne,
             b)  İl Özel İdareler�n�n �şletme ruhsatı verd�ğ� kaynaklar ruhsat sah�pler�ne,
             c)  V�layetçe rüsum ve temettü h�sseler� devred�len kaynaklar dev�r alan beled�ye veya köy tüzel k�ş�l�ğ� adına,
             d)  Beled�yeler�n �şlett�ğ� ve/veya k�raya verd�ğ� kaynaklar beled�ye tüzel k�ş�l�ğ� adına,
             e)  Beled�ye ve �l özel �dareler�n�n ortağı olduğu ş�rketler�n �şlett�ğ� kaynaklar ş�rket adına,
             f)  MTA tarafından bu Kanunun yayımı tar�h�nden önce kamu veya özel tüzel k�ş�ler, beled�ye ve özel �dare �le yapılan
sözleşme ve protokollerle ver�len �şletme hakları, alanı MTA tarafından bel�rlenerek �lg�l� hak sah�b� adına,
             g)  5177 sayılı Kanunun  geç�c� 5 �nc� maddes�ne göre temd�t taleb�nde bulunulan ve süres� uzatılan �çmece, maden
suları, ılıca ve kaplıcalar �lg�l� hak sah�b� adına,
             h)  Elektr�k Üret�m A.Ş. tarafından �şlet�len kaynak, alanı MTA tarafından bel�rlenerek Elektr�k Üret�m A.Ş. adına,
             �dare tarafından alan bazında �nt�bak ett�r�l�r. Elektr�k Üret�m A.Ş. veya Özelleşt�rme İdares� Başkanlığı tarafından bu
sahanın üçüncü k�ş�lere �hale ed�lmes� hal�nde, �hale bedel�n�n %50’s� MTA’ya öz kaynak olarak aktarılır. İnt�baklarda
sözleşme ve �şletme şartları �le üçüncü k�ş�ler�n müktesep hakları s�c�le �şlen�r.
             (2) İşletme �mt�yazlı ruhsatlarda �se hak sah�b�n�n geçm�şte kullandığı süre d�kkate alınarak toplam süre doksandokuz
yılı geçemez.
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             (3) İnt�bakı yapılan ruhsatlar MİGEM’e b�ld�r�l�r.
             (4) Bu Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�bar�yle 927 sayılı Kanuna göre süres� �ç�nde temd�t taleb�nde bulunulmuş
ruhsatlar �le 5177 sayılı Kanunun geç�c� 4 üncü maddes�ne göre ruhsat almak üzere yapılan yen� müracaatlar, �l özel
�dareler�nce müracaat tar�h�nde yürürlükte olan 5177 sayılı Kanunun geç�c� 4 üncü maddes� ve 927 sayılı Kanuna göre
sonuçlandırılarak uygun görülenler ruhsatlandırılarak bu Kanuna �nt�bakı yapılır.
             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe g�rmes�nden önce kazanılmış hakların sah�pler�, bu haklarına konu
olan kaynağa a�t mevcut b�lg� ve belgeler �le sahadak� mevcut tes�slere a�t b�lg� ve projeler�, hak sah�b� olduğunu göster�r
ruhsat, �z�n, �mt�yaz, sözleşme, s�c�l ve benzer� belgeler� varsa �şletme projes� ve tem�nat makbuzları �le b�rl�kte altı ay
�çer�s�nde �dareye müracaat ederek �nt�bak yaptırmakla yükümlüdür.
             (2) Altı ay �ç�nde �nt�bak taleb�nde bulunulmayan haklar �ç�n tem�nat �k� katına çıkarılarak altı ay ek süre ver�l�r. Bu
süre �çer�s�nde de �nt�bak taleb�nde bulunulmayan haklara �l�şk�n faal�yetler durdurulur.
             (3) Kanunun yürürlük tar�h� �t�bar�yle b�r yıl boyunca müracaat kabul ed�lmez. Bu süre sonunda �lk hafta yapılan
müracaatlar aynı anda yapılmış kabul ed�l�r ve öncel�k sırası kura �le bel�rlen�r. İlk hafta �ç�nde yapılan müracaatlardan asgarî
tem�nat m�ktarı kadar müracaat bedel� alınır.
             (4) İdare, �l sınırları �çer�s�ndek� kaynak ruhsatlarını ve ruhsat ver�lmes� MİGEM’ce uygun bulunan müracaatları, bu
Kanunun yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren üç ay �çer�s�nde; hak sah�b�, kaynak ve alan sınır koord�natları, kaynağın c�ns�,
süres�, mülk�yet durumu ve d�ğer gerekl� olan tüm b�lg�ler� MİGEM’e b�ld�rmek zorundadır.
             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Kanunun yürürlük tar�h�nden önce MTA tarafından, kamu veya özel tüzel k�ş�lere,
beled�yelere, özel �darelere sözleşme �le devred�len, k�raya ver�len veya kullanım hakkı ver�len ve bu Kanunun yürürlük tar�h�
�t�barı �le sona eren kaynak veya kaynak alanları �le MTA’nın yaptığı çalışmalarla bel�rled�ğ� ve MTA adına tesc�l ed�len ve
tesc�l ed�lecek kaynak ve/veya kaynak alanları �ç�n MTA’ya �dare tarafından arama ruhsatı ver�lerek MİGEM’e b�ld�r�l�r. Bu
ruhsat alanları, MTA tarafından �hale ed�l�r. İhale gel�r�nden MTA’nın yaptığı arama masrafları düşüldükten sonra kalan
m�ktar MTA �le İdare arasında eş�t olarak paylaşılır.
             (2) MTA adına tesc�l ed�len ve tesc�l ed�lecek bu sahalardan herhang� b�r nedenle �hale ed�lemeyenlerden �dare
payının yarısı MTA’ya öden�r.
             GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu Kanunda geçen Türk L�rası �bares� karşılığında, uygulamada 28/1/2004 tar�hl� ve 5083
sayılı Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�n�n Para B�r�m� Hakkında Kanun hükümler�ne göre ülkede tedavülde bulunan para "Yen�
Türk L�rası" olarak adlandırıldığı sürece bu �bare kullanılır.
             GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Elektr�k Üret�m Anon�m Ş�rket� tarafından yapılan kömür tahs�s (rödövans) �hales�
sonucunda kömür kullanım hakkı elde edecek ş�rketler tarafından yapılacak 1000 MW üzer� güçte yerl� kömür yakıtlı elektr�k
santrallarından 2014 yılı sonuna kadar �şletmeye g�renler�n ürett�ğ� elektr�k, perakende ve toptan satış l�sansı sah�b� ş�rketler
tarafından onbeş yıl sürel� �k�l� anlaşmalar �le satın alınır ve üstlen�lecek elektr�k enerj�s� alımına �l�şk�n hükümler bu
ş�rketler�n l�sanslarına derced�l�r.
             (2) Toptan ve perakende satış ş�rketler�ne satışı yapılacak m�ktarla santralın üreteceğ� yıllık elektr�k m�ktarı arasında
�k�l� anlaşmaya bağlanamayan b�r üret�m bak�yes� oluşursa, bu m�ktar �ç�n Türk�ye Elektr�k T�caret ve Taahhüt Anon�m
Ş�rket� alım anlaşması yapar.
             (3) Elektr�k Üret�m Anon�m Ş�rket� tarafından 1000 MW üzer� güçte yerl� kömür yakıtlı elektr�k santralı yapılması
amacıyla yapılacak kömür tahs�s (rödövans) �haleler�nde �stekl�lerce; yıllara sâr� olarak rödövans bedel�, onbeş yıllık süre �ç�n
yıllara sarî olarak elektr�k enerj�s� üret�m m�ktarları ve yıllık b�r�m elektr�k enerj�s� satış f�yatları tekl�f ed�lecekt�r. Bu �halede
seç�m, şartnamede bel�rlenecek esaslar dah�l�nde, tekl�f ed�lecek yıllık üret�m m�ktarları �le yıllık b�r�m elektr�k enerj�s� satış
f�yatlarının çarpımı sonucu oluşacak elektr�k alım bedeller�n�n önceden saptanmış bel�rl� b�r �skonto hadd� üzer�nden �halen�n
yapıldığı tar�he �nd�rgenm�ş değerler� toplamı �le rödövans bedel�n�n değerlend�r�lmes� sonucunda yapılır.
             Yürürlük
             MADDE 22 – (1) Bu Kanun yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
             Yürütme
             MADDE 23 – (1) Bu Kanun hükümler�n� Bakanlar Kurulu yürütür.

12/6/2007
 


