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kavramý geliþtirildi. Verileri depolama olanaklarýnýn artmasý ve ucuzlamasý nedeni ile daha önce
gereksiz kabul edilen veriler de saklanmaya
baþlandý. Veri çeþitleri de artýþ gösterdi. Metin ve

Günümüzde veri birikimi büyük bir hýza

tablo biçimindeki verilere ses, resim ve hareketli

ulaþmýþtýr. Elde edilen gözlemsel sonuçlara göre

görüntüler de eklendi. Büyük boyutta ve deðiþik

var olan veriler her 18 ayda hemen hemen iki

tipte veri barýndýran veri depolarý (Data

katýna çýkmaktadýr. Bu yüzden, veri depolarýnýn

Warehouse) oluþturuldu.

büyüklükleri de “terabyte” lar düzeyine eriþmiþtir.
Bu boyuttaki bilgilerin elle ve klasik yöntemlerle

Bu geliþmeler bilgiye ulaþmayý daha

incelenmesi, önemli, anlaþýlabilir ve kullanýlabilir

karmaþýk hale getirdi. 90'lý yýllarýn ortalarýnda bu

bilgilere ulaþýlmasý hemen hemen imkânsýzdýr.

iþlem “Veri Tabanlarýndan Bilgi Keþfetme-VTBK”

Çünkü, geleneksel olarak, araþtýrmacýlar
iþlemleri el ile yönetirler. Ýstatistiksel metotlarda
ise veriler çoðunlukla rasgele seçilirler ve sýnýrlý
sayýda olurlar. Ayný zamanda, araþtýrmacý
konuyu ve verileri iyi tanýyor olmalýdýr. Bunlarla
beraber, veri miktarýndaki ve verileri tanýmlayan
özelliklerin yani sahalarýn (attribute) sayýsýndaki
artýþlar nedeni ile geleneksel yöntemler yavaþ
kalmakta, pahalýya mal olmakta ve gerekli tüm
bilgiye ulaþýlamamaktadýr.

(Knowledge Discovery From Databases-KDD)
adý altýnda daha sistematik bir hale getirildi. VM
ise VTBK iþlemler zincirinin bir halkasý olarak
tanýmlanmýþtýr. Ancak VM ismi daha yaygýn
olarak bazen, VTBK yerine de kullanýlmaktadýr.
VTBK birbirlerini etkileyen iþlem
basamaklarýndan oluþur. Çalýþmanýn herhangi
bir aþamasýnda, çoðunlukla, daha önceki iþlemlere yeniden dönmek gerekir (iterative). Bilim
insanlarý VTBK'nýn iþlem basamaklarýný çeþitli
þekillerde tanýmlamýþlardýr. Ancak temel söylem-

Bu nedenle, 80'li yýllardan bu yana bu
konuda bilgisayar kullanýmý yaygýnlaþmýþtýr.

ler aynýdýr. Aþaðýda kýsaca bu basamaklarý
anlatacaðýz.

Özellikle týp ve ticaret alanlarýnda pek çok örnek
bulunmaktadýr. Buna karþýn, yerbilimlerinde

Konunun tanýnmasý

bilgisayar kullanýmýnýn oldukça sýnýrlý olduðu
gözlenmiþtir.

Üzerinde çalýþýlacak verilerin tanýnmasý,
konu hakkýnda bilgi edinilmesi gerekecektir.

VERÝ MADENCÝLÝÐÝ
Bilgisayar kullanýmý ile bilgiye ulaþma
çalýþmalarý sýnýflandýrma (classification) ve
salkýmlama (clustering) teknikleri ile 80'li yýllarda
baþlanmýþtýr. 90'lý yýllarýn baþýnda birden çok
inceleme tekniðinin bir arada kullanýlmasýný
içeren “Veri Madenciliði-VM” (Data Mining-DM)

*173 sk. No:27 D:13 Basýn Sitesi, 35440 ÝZMÝR

Bunun için ilgili kitap veya uzmanlardan
yararlanýlabilir ve, eðer varsa, bu konuda daha
önce yapýlmýþ araþtýrmalar incelenebilir.

GÖRÜÞ VE DÜÞÜNCELER

Üzerinde VM uygulamasýnýn yapýlacaðý
örnek veri tabanýnýn seçilmesi
VM uygulamalarýnda kullanýlan verilerin
en önemli farký gerçek dünyadan alýnmýþ

2

GÖRÜÞ VE DÜÞÜNCELER

3

lara ayrýlýr. Salkýmlama, özetleme, eþleþtirme
veya iliþkilendirme, baðlantýlýlýk kuralý ve ardýllýk
keþfi tanýmsal yöntemler, sýnýflandýrma, zaman
serileri analizi ve tahminleme ise tahminsel

VERÝ MADENCÝLÝÐÝNÝN YER BÝLÝMLERÝNE
UYGULANMASI
Yer bilimlerinde zemin hakkýnda bilgi

anlamsýz kalýplarýn oluþmasýna neden olacaktýr.
Dolayýsý ile bu konuda bir standardýn oluþmasý
gerekmektedir. Bu saðlanamýyor ise program,
kullanýcýnýn kendi standardýný oluþturmasýna izin

yöntemler içinde yer alýr.

edinmek için çeþitli yöntemler bulunabilir.

vermelidir. Sayýsal verilerde de katman kalýnlýk ve

Burada, kuyu açýlarak elde edilen zemin verileri

derinliklerinin çok çeþitli olmasý sorun yaratacak-

olmalarýdýr. Bu yüzden, gerekli sahalardan bir
veya bir kaçý bulunmayabilir. Bazý elemanlarýn da

Yukarýda isimleri verilen yaklaþýmlar

esas alýnmýþtýr. Bunun nedeni, sadece Seyit-

týr. Bu sorun belirli aralýklar seçilerek bir ölçüde

özelliklerinde eksiklik veya yanlýþlýklar bul-

ayrýca “Yönlendirilmiþ” (Supervised) ve “Yön-

ömer Kömür Havzasý bilgilerine ulaþma olanaðý

giderilebilir. Belirli bir deðerden küçük olan

unabilir. Veri kirliliði veya parazit diyebileceðimiz

lendirilmemiþ” (Unsupervised) diye ikiye

bulunabilmesidir. Aþaðýda, verilerin incelenmesi

katman kalýnlýklarý da bir eþik deðeri seçilerek

bu durumlarýn giderilmesine çalýþýlmalýdýr.

ayrýlabilir. Yönlendirilmiþ yöntemlere sýnýflandýr-

sonucu karþýlaþýlan sorunlar ve önerilen

elenebilir. Ayrýca kullanýcýya, önemli görmediði

ma, diðerine ise salkýmlama örnek gösterilebilir.

çözümler anlatýlmaktadýr.

olduktan sonra verilerin sunum yapýsý (iliþkisel
veri tabaný, veri küpü gibi) ve mantýksal yapýsý
yani veri tabaný yönetim sistemi seçilir. Bilgiye
ulaþma aþamasýnda elde edilecek sýnýflarýn ve
kalýplarýn (pattern) sayýsýný incelenebilir düzeyde
tutmak ve anlamsýz oluþumlarý baþtan engellemek için veri tabanýndaki deðiþkenleri, eðer
mümkünse, azaltmak gerekebilecektir. Bazý
durumlarda bir sahada yer alan farklý deðerlerin
sayýsý çok fazla olabilir. Sahanýn içeriði sayýsal

katmanlarý ayný isim ve kod numarasý altýnda
toplama olanaðý verilmelidir. Böylece kalýp ve

Veriler hakkýnda bir ön bilgiye sahip
Yönlendirilmiþ algoritmalarda sýnýr
þartlarý ve eþik deðerleri kullanýcý tarafýndan belirlenir. Hakkýnda inceleme yapýlacak sahalar da
kullanýcý tarafýndan seçilir. Bu olanak bir kullanýcý
arayüzü (User Interface) oluþturularak kullanýcýya sunulur. Bu arayüz kullanýcý ile program
arasýnda iletiþimi ve etkileþimi saðlayarak
iþlemlerin yinelenmesinde de yardýmcý olacaktýr.
VM'de bilgiye ulaþmak için bu konu ile

Ýlk sorun, kullanýlacak veri tabanýnýn
tipinin seçilmesidir. Veri tabaný tüm bilgilerin
kullanýlabileceði bir þekilde oluþturulmalýdýr. Çok
gerekli olmadýkça, bir sahadaki deðerlerin tekrarlanmasý istenmez. Bu durum kalýplarýn oluþturulmasýnda zorluk yaratabilir. Ayrýca bellekte
gereksiz yer kaplar. Benzer nedenler ile “BOÞ”
(NULL) deðerlerin bulunmasý istenmeyen bir
durumdur. Bu açýdan bakýldýðýnda iliþkisel veri
tabaný kullanýmýnýn uygun olacaðý görülmüþtür.

sýnýf sayýlarý kabul edilebilir düzeyde tutulabilir.
Kuyulardaki katmanlarýn sayýlarý, tipleri,
kalýnlýk ve derinlikleri çok büyük farklýlýklar
gösterdiðinden salkýmlama gibi yönlendirilmemiþ
bir teknik kullanýlýrsa kuyu sayýsýna eþit sayýda
grup oluþabilir. Yönlendirilmiþ tekniklerin daha
uygun olacaðý açýktýr. Kullanýcý istediði sahalara,
bir veya daha fazla sahadaki deðerlere göre
kuyularý sýnýflandýrabilir, özet bilgiler oluþturabilir.

ise aralýklar belirleyerek, içerik metin biçiminde

ilgili baþka alanlar ve bilim dallarýndaki bilgiler de

Nesne yönelimli veri tabaný veya veri küpü gibi

Bu bilgiler tekrar incelenmek üzere saklanmalýdýr.

ise kod numaralarý vererek farklý deðer sayýsýný

kullanýlýr. Mantýk, veri depolarý kullanýmý, OLAP,

seçeneklerde boþ hücre sayýsý çok olacaktýr. Tek

Böylece çeþitli seçeneklere göre elde edilen

azaltmak da gerekebilir. Bunun yaný sýra eleman-

Ýstatistik, yapay zeka, yapay sinir aðlarý bu

bir büyük tablo kullanýmý özetleme, sýnýflandýrma

sonuçlarý karþýlaþtýrabiliriz. Bunu saðlayabilmek

larý tekil olarak tanýmlayacak olan saha veya

alanlardan bazýlarýdýr. Tüm bu alanlar kullanýla-

ve salkýmlama iþlemlerinde kolaylýk saðlamak-

için veriler üzerinde yapýlan düzenlemeler yaratý-

sahalar (key attribute) seçilir. Eðer veriler birden

rak oluþturulan, verileri iþleyen, inceleyen ve

tadýr. Ancak, en fazla tekrarlanan deðer ve boþ

lan geçici veritabanlarýnda saklanmalý, asýl

çok kaynaktan elde ediliyorsa konu ile ilgili olanlar

sonuç ürüten yani sýnýflarý ve kalýplarý keþfeden

hücre sayýsý bu tabloda bulunacaktýr. Ýliþkisel

veritabanýný oluþturan tablolar ilk halini koruma-

alýnarak birleþtirilmelidir.

algoritmalar bütününe “Veri Madenciliði Motoru”

veritabanýnda ortak sahalara sahip olan veriler

lýdýr. Bu sayede, elde edilen yeni veriler

(Data Mining Engine) adý verilmektedir.

küçük boyutlu tablolarla gösterilerek bu

veritabanýna eklenebilir ve incelemeler son

sakýncalar giderilebilir. Tablolar arasý iliþkiler kuyu

duruma göre tekrar edilebilir. Elde edilen

Sonuçlarýn sunumu ve yorumlanmasý

ve katman numaralarý ile saðlanabilir. Ayrýca
standart sorgulama dili (Standard Query
Language-SQL) kullanýlarak basit sorgular ve
gereken yeni tablolar oluþturmak çok kolaylaþacaktýr.

sonuçlar uygun tablolara dönüþtürülüp kullanýcýya sunulmalýdýr. Kullanýcý bunlara kendi yorumunu ekleyebilecektir.

Veri madenciliði
Bu aþamanýn VTBK nin temel basamaðý
olduðunu söyleyebiliriz. Veri madenciliðinin
hedefi veriler arasýnda gizli kalmýþ bilgilere dahi
ulaþmamýzý saðlayacak uygun, kullanýlabilir ve
anlamlý karar kalýplarýnýn elde edilmesidir. Bu
iþlem için kullanýlan VM yöntemleri, genel olarak,
“Tanýmsal” (Descriptive) ve “Tahminsel”
(Predictive) diye ikiye ayrýlýr. Her yöntem, kendi
içinde kullanýlan algoritmalara baðlý olarak sýnýf-

VM sonucunda elde edilen kalýplar
kullanýcýlarýn anlayabileceði bir þekle dönüþtürülerek sunulmalýdýr. Mümkünse sonuçlarýn
yorumlarý da kullanýcýya sunulur. Bu sonuncusunun nedeni, kullanýcýlarýn her zaman, konunun
uzmaný olmalarýnýn beklenmemesidir. Ayrýca,
kullanýcý elde ettiði sonuçlarý, kendi bilgisi
çerçevesinde yorumlayabilir.

Diðer önemli sorun verilerin ifade ediliþ
biçimleridir. Günlük hayatta “kil, yeþil” ile “yeþil kil”
ayný anlama gelmesine raðmen, bilgisayar
bunlarý farklý veriler olarak algýlayacaktýr. Bu

Esas veri tabaný kullanýlarak ek faydalar
saðlanabilir. Ýlk akla gelenleri þöyle sýralamak
mümkündür:

GÖRÜÞ VE DÜÞÜNCELER

a-Her kuyunun düþey kesitinin çizimi
bilgisayara çizdirilebilir. Bu, zamandan ve insan
gücünden ekonomi saðlayacaktýr.
b-Kuyu koordinatlarý kullanýlarak,

4

c-Bu harita üzerinden seçilen kuyularýn
düþey kesitleri görüntülenerek katmanlarýn
eðilimleri saptanabilir. Bu bilgi açýlmasý
düþünülen kuyularýn sayýsýnda azalma
saðlayabilir.

havzada kuyularýn yerleri belirlenebilir ve bir
harita oluþturulabilir.

Bu tip çalýþmalara konunun uzmanlarý da
katýlýrsa beklentilere ve gereksinimlere daha
uygun programlar oluþturmak mümkün olacaktýr.

BÝLGÝ DAÐARCIÐI

JEOTERMAL SAHALARIN ARANMASI VE
BULUNAN SAHALARIN GENÝÞLETÝLMESÝNDE; SIVI KAPANIM TEKNÝÐÝNÝN
KULLANILMASI

5

kapanýmlarda yapýlan isotop jeokimyasý ile farklý
sýcaklýktaki jeotermal sývýlarýn kökenlerinin belirlenmesinde, jeotermal sahalardaki mineraller
içinde kapanlanmýþ olan sularýn sýcaklýk, basýnç,
kimyasal bileþim gibi fizikokimyasal özelliklerini

Gülay SEZERER KURU*

kullanarak rezervuar modellemesinde kullanýlmaktadýr. Türkiyede jeotermal enerjinin tamamýný
kullanýlamamaktadýr. Türkiyedeki jeotermal

Öz-Sývý kapanýmlar bilindiði gibi dünyada

sahalarýn sayýlarýnýn arttýrýlmasýnda ve rezervuar

jeotermal sahalarýn araþtýrýlmasýnda, petrol ara-

özelliklerinin ayrýntýlý olarak belirlenmesinde

macýlýðýnda, maden yataklarýnda; oluþum

günümüze kadar kullanýlmayan sývý kapaným ça-

koþullarýnýn belirlenmesinde, kökensel yorum-

lýþmalarýnýn dikkate alýnarak kullanýlmasý bu ko-

lamalarda ,sedimantolojide, çökelme ve çökelme
sonrasý ortamýn koþullarýnýn ortaya konmasýnda,
meteoritlerde, kökensel yorumlamalarda,
gemolojide, tektonik rejimin ortaya konmasýnda,
magmatik ve metamorfik petroloji ve petrografide. Ülkemizde ise sadece maden yataklarýnda
sýnýrlý bir þekilde kullanýlan bu yöntem tüm
dünyada jeotermal araþtýrmalarda yoðun bir
þekilde kullanýlmaktadýr. Jeotermal sahalarda
sondaj sýrasýnda alýnan örneklerde kapanlanmýþ

nuda yararlar saðlayacaktýr.

S I V I K A PA N I M L A R D A YA P I L A N
ANALÝZLER
Yukarýda saydýðýmýz verilere ulaþabilmek için sývý kapanýmlarda bazý analizler yapýlmaktadýr (Þekil 1).

olan sývý kapanýmlar bölgedeki jeotermal sývýlarý
temsil etmektedirler. Dolayýsýyla jeotermal çalýþmalarda, sývý kapanýmlar çalýþma alanýndaki
yatay veya düþey jeotermal gradyanýn belirlenerek, yeni sýcak su kaynaklarýnýn araþtýrýlmasý ve
bulunmasýnda, sývý kapanýmlardan elde edilen
fizikokimyasal özellikler ile güncel jeotermal sularýn karþýlaþtýrýlmasýnda, jeotermal sahalarda
rezervuarýn yüzey haritasýnýn çýkarýlmasý ve uygun sondaj lokalitesinin belirlenmesinde, sondaj
sýrasýnda derinlerde bulunan ve kýrýk ve baþka
nedenlerden dolayý sýcaklýðý ölçülemeyen jeotermal sývýlarýn sýcaklýklarýnýn belirlenmesinde,
jeotermal sahalara yapýlan sondajlarýn doðru bir
þekilde yönlendirilmesi ve / veya yapýlmasý,
baþka bir deyiþle istenilen ve bilinenen sýcaklýklara doðru sondajlarýn yönlendirilmesinde, sývý

Þekil 1- Jeotermal çalýþmalarda sývý kapanýmlarda
yapýlan analizler.

*Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüðü, Maden Etüt ve Arama Dairesi Baþkanlýðý
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Çizelge 1- Ýtalya, Güney Tuscany Jeotermal sahasýndan elde edilen sývý kapaným analiz sonuçlarýnýn güncel
verilerle karþýlaþtýrýlmasý.

Özellikle rezervuardaki diajenetik minerallerden
hazýrlanan iki tarafý parlatýlmýþ sývý kapaným
kesitleri tüm bu analizlerde kullanýlmaktadýr. Sývý
kapanýmlarýn oluþum sýcaklýklarý, oluþum

olan sývýlarýn bu sistemdeki güncel sývýlarýn
oluþturduðu alterasyon mineralleri ile ayný olmadýðý ancak bunlarýn dýþýndaki alanlarda sývý kapaným ve güncel verilerin uyumlu olduðu gözlen-

basýnçlarý ve tuzluluk deðerleri mikrotermo-

miþtir (Sasada ve diðerleri,1992).

Kuyu Adý

Derimlik(m)

Termal
o
Veriler ( C)

Sývý Kapaným
Çalýþmasý
Yapýlan
Mineraller

Sývý Kapaným
Tipleri

Ortalama
Homojenleþme
o
Sýcaklýðý ( C)

Ortalama
Tuzluluk Deðeri
(%' de NaCl Eþ
Deðeri Olarak)

metrik analizleri oluþturan ýsýtma ve soðutma
deneyleri ile belirlenmektedir. Raman analizleri

A) Daha derinlerde oluþmuþ kýrýklarda ise daha

ile sývý kapanýmlarýn içerdikleri bileþikler, izotop

da derinlerden gelen jeotermal sývýlar gözlenir.

analizler ile de sývý kapanýmý dolduran çözeltilerin

B) Jeotermal sývýlardan itibaren kuvars ve / veya

kökenleri belirlenebilmektedir.

anhidrit çökelmeye baþlar.

SIVI KAPANIMLARIN BAZI JEOTERMAL
ALANLARA UYGULANMASI

böylece sývýnýn Karbondioksit basýncý azalýr.

C) Sývýdaki gazlar yüzeye doðru uzaklaþýr ve

Bazý ülkelerin jeotermal araþtýrmalarda
kullandýklarý sývý kapaným çalýþmalarý ile ilgili bazý
örnekleri verecek olursak: jeotermal kaynaklarýnýn tümüne yakýnýný kullanabilen, Yeni
Zelanda jeotermal sisteminde özellikle
Broadlands kuyusundaki sývý kapanýmlardan ve
hesaplama yoluyla veriler elde edilmiþtir. Her iki
yöntemden elde edilen sonuçlarýn birbirine yakýn
olduðu gözlenmiþtir.

Mineraller arasý boþluklarda erken oluþum
evresini iþaret eden Kalk–silikatlar (Warakit,
Prehnit, Epidot) kristallenmeye baþlar ve ayný
zamanda da damarýn bulunduðu yan kayaç
alterasyona uðrar.

SONUÇLAR
Sývý kapaným çalýþmalarý ile belirlenen
sýcaklýk yüzey daðýlým haritasý yardýmýyla sondaj

Çizelge 2- Ýtalya, Bagnore bölgeinden elde edilen sývý kapaným analiz sonuçlarýnýn güncel verilerle karþýlaþtýrýlmasý.

lokalitesi kolaylýkla belirlenmektedir. Ýstenilen
özeliklerdeki (istenilen sýcaklýklarda) kuyulara

Ýtalya'nýn bazý jeotermal sahalarýnda,

kolaylýkla ulaþýlabilmektedir. Sondaj-lardan elde

yapýlan sývý kapaným analiz sonuçlarý, kapanlan-

edilen fiziko kimyasal özelliklerin yardýmýyla ile

mýþ sývýlar veya sývý kapanýmlarýn rezervuarýn

tüm rezervuarýn modellemesi kolaylýkla yapýlabil-

günümüze ait tüm özelliklerini yansýttýðý gözlen-

mektedir. Sondaj iþlemi sýrasýnda istenilen sýcak-

miþtir ( Del Moro ve diðerleri, 1982), (Çizelge 1-

lýklýklara doðru sondajýn yönlendirilmesi jeoter-

2).

mal gradyanýn belirlenmesi ile yeni sýcak

su

kaynaklarýnýn bulunmasý.
Japonya, Kýrýshýma jeotermal sahasýndaki sývý kapanýmlardan elde edilen veriler
güncel jeotermal verilerle benzediði gözlenmiþtir. Ayrýca sývý kapanýmlar kullanýlarak bölgenin
oluþum modeli yapýlmýþtýr (Çizelge 3,Þekil 2).
Sývý kapanýmlarýn gaz içerikleri güncel sývýlara
göre daha yüksektir ancak CO2/N2 ve CO2/CH4
oranlarý güncel sývýlardan daha düþüktür. Bu
erken evrede oluþan sývý kapanýmlarýný iþaret
etmektedir. Kuvars ve anhidrit çökelimine neden

Sývý kapaným çalýþmalarýnýn jeotermal
alanlara uygulanmasý diðer uygulama alanlarýna
oranla oldukça kolay , çabuk , ekonomik olduðu
ve günümüz koþullarýna benzer sonuçlarý sunduðu için bu yöntemin kullanýlmasý bu alandaki
baþarýyý dahada artýracaðý gözlenmektedir.

Sývý Kapaným Çalýþmasýnýn
Yapýldýðý Mineral
Sývý Kapaným Sýcaklýðý Ortalama
o
Homojenleþme ( C)

BÝLGÝ DAÐARCIÐI
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Çizelge 3- Kirishýma jeotermal sahasýndaki sývý kapaným analiz sonuçlarýnýn güncel termal verilerle karþýlaþtýrýlmasý (Belkin, 1994; Sasada ve diðerleri, 1992; Goko ve diðerleri,1995; Kodama ve Nakajima, 1988)

Jeotermal Sývýlar

Jeotermal Sývýlar

Þekil 2- Kirishima jeotermal sistemindeki hidrotermal damarlar ve sývý kapanýmlarýn oluþum modeli ;
a) Yan kayaçta kýrýk oluþmakta ve daha derinlerdeki jeotermal sývýlar bu krýklar doðru haraket etmektedir,
b) Jeotermal sývýlarýn soðumasý ile bu sývýlardan itibaren kuvars ve / veya kalsit kristallenmektedir.

DEÐÝNÝLEN BELGELER
Belkin, H. E., 1994, Microthermometric
investigation: Th and Tm. Practical and
theoretical aspects. Ýn Fluid Ýnclusions Ýn
Minerals : Methods and Applications,
ed. B.

Kodama, M., ve Nakajima, T. ,1988, Exploration
and exploitation of the Kirishima
geothermal field. Journal Of The
Geothermal Energy Association 25, 201
230.

Del Moro,A., Puxeddu, M., Radicati di Brozolo, F.
ve Villa , M.,1982, Rb-Sr and K-Ar ages
on minerals at temperatures of 300400°C from deep wells in the Larderollo
geothermal field (Italy). Contr. Miner.
Petrol. 81,340-349.

Sasada, M., Sawaki. T. ve Takeno, N.,1992,
Analysis of fluid inclusion gases from
geothermla systems, using a rapid
scanning Quadrupole Mass
Spectrometer . European Journal of
Mineralogy 4,895-906

Goko, K., Kodama, M., ve Nobumoto, R.
,1995, Geothermal exploration and
,
development of the Ogiri field in the
Kirishima geothermal area. Resource
Geology 45, 377-390 .
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KÖMÜR ARAMA PROJELERÝ
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sondajý, 2005 yýlýnda yapýlan projeler ile bu miktar

yýlýnda 6 adet, 2007 yýlýnda 23 adet sondaj yapýlmýþtýr. Yapýlan çalýþmalar ve ön deðerlendirmelere göre 21 milyon ton görünür, 63 milyon ton
muhtemel ve 402 milyon ton mümkün (kaynak)
kömür rezervi tahmin edilmektedir. Karapýnar
Havzasý'nda Genel Müdürlüðümüze ait 13 adet
ruhsat bulunmakta olup 2007 yýlýnda 16 adet

2005-2006 yýllarýnda ortalama 80.000 m olmuþ

sondaj yapýlmýþtýr. Bu çalýþmalar sonucunda

ve 2007 yýllýnda ise Ekim sonu itibarý ile 55.000 m

yapýlan ön deðerlendirme ile 550 milyon ton

ye ulaþmýþtýr.

muhtemel+mümkün rezerv tahmin edilmektedir.

Hayrullah DAÐISTAN*

Kömür aramalarýnda grafikte görüldüðü
üzere 1991 den beri neredeyse durma noktasýna
gelen ve yýlda ortalama 3000 m kömür arama

Elbistan MTA ruhsatý sahasýnda 4,80 - 30,35 m
kalýnlýðýnda, Trakya Havzasý MTA ruhsatý
alanýnda 11,46-11,60 m kalýnlýðýnda, Manisa
Soma TKÝ adýna yapýlan sondajlarda ise 4,1017,45 m kalýnlýðýnda, Konya Karapýnar MTA
ruhsatý alanýnda ise 0,20-46,90 m kalýnlýðýnda
linyit kesilmiþtir. Çalýþmalar devam etmektedir.
2008 yýlýnda kömür aramalarýnda 100 000 m
sondaj planlanmaktadýr.

1991 yýlýndan 2005 yýlýna kadar hemen
hemen hiç yeni rezerv keþfi olamamýþtýr. 2005
yýlýndan itibaren yapýlan kurumlar arasý iþbirliði ve
arama projeleri ile 2005 yýlýnda Trakya' da 10
milyon ton, Afþin Elbistan' da 300 milyon ton,
2006 yýlýnda ise Soma' da 100 milyon ton, Afþin
Elbistan'da 430 milyon ton olmak üzere toplam
840 milyon ton ilave rezerv artýþý saðlanmýþtýr.
2007 yýlýnda ise Elbistan MTA ruhsatý, KonyaKarapýnar (MTA ruhsatý), Trakya Havzasý,
Manisa Soma (TKÝ sahasý) ve Kütahya Simav
(MTA ruhsatý) sahalarýnda sondajlý kömür arama
ve rezerv geliþtirme çalýþmalarý yapýlmýþtýr.
Trakya Havzasý'nda Genel Müdürlüðümüze ait
46 adet ruhsat bulunmaktadýr. Bunlarýn toplamý
yaklaþýk 570 km2 olup 2005 yýlýnda 6 adet, 2006
*Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüðü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Baþkanlýðý
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JEOTERMAL ENERJÝ
PROJELERÝNDE ATILIM

ARAMA

sayýsý 173 iken, 2005 yýlýndan sonra bu rakam

o

2005 yýlýndan bu yana 23 deðiþik ilimizde

Nevþehir - Kozaklý, Aydýn - Umurlu Serçeköy, Aydýn - Pamukören, Aydýn - Çiftlik,
Aydýn-Umurlu, Balýkesir Dursunbey'de sondajlý
arama çalýþmalarý devam etmektedir. 2008 hedefi 20.000 m sondajlý arama yapmaktýr.

186 ya çýkartýlmýþtýr.

toplam derinliði 37 000 m olan 67 adet jeotermal

görüldüðü üzere 1989 dan beri neredeyse durma

(51oC 1 lt/s) sýcaklýk ve debide jeotermal akýþ-

arama kuyusu açýlarak 587 mwt ýsý enerjisi ortaya

noktasýna gelen ve yýlda ortalama 2000 m jeotermal arama sondajý 2005 yýlýnda yapýlan arama
seferberliði ile bu miktar 2005-2006 yýllarýnda
ortalama 10.000m, 2007 yýllýnda ise 20.000 m' ye
çýkartýlmýþtýr.

kanlar elde edilmiþtir.

çýkarýlmýþtýr. Böylece 2004 yýlý sonunda 2741
Mwt olan görünür ýsý kapasitemiz (doðal çýkýþlar
hariç) yaklaþýk %22 arttýrýlarak 3328 MWt e
çýkartýlmýþtýr. 2005 yýlýndan bu yana enerji
üretimine uygun yeni keþfedilen toplam 50 MW
elektrik potansiyeline sahip Aydýn Sultanhisar,
Aydýn Atça ve Aydýn Hýdýrbeyli alanlarýnda
elektrik enerjisi üretimine uygun açýða çýkarýlan
kapasiteler;
Aydýn - Sultanhisar SH-1(145 oC, 80 lt/s)
3 MW, Aydýn - Sultanhisar SH-2 (146 oC, 110 lt/s)
3,5 MW, Aydýn -Atça (124 oC, 90 lt/s) 2 MW, AydýnHýdýrbeyli-1 (121oC, 182 lt/s) 5 MW üretilebilecektir), Aydýn -Hýdýrbeyli -2 (143oC, 92 lt/s-2,8 MW
elektrik üret-ilebilecektir), Denizli - Karataþ
(137oC, 45 lt/s-üretim saðlanmýþ ayný zamanda
reenjeksiyon amaçlý geliþtirme çalýþmalarý
tamamlanmýþ ve 200 ton/saat akýþkaný (16 bar

2005 öncesinde yatýrým projelerinde

basýnçla) kabul ettiði görülmüþtür.

ortalama 5 MW termal olarak açýða çýkarýlan ýsý
enerjisi miktarý, 2005–2006 yýlarýnda 200 MW
termale çýkartýlmýþ ve 2007 yýlý için ise 300 MW
termal hedeflenmiþtir (1 MWt Ankara þartlarýnda
100 m2 lik 100 konutu ýsýtabilir).
1962 yýlýndan beri keþfedilen elektrik
üretimine uygun saha sayýsý 12 iken 2005
yýlýndan bu yana 3 adet elektrik üretimine uygun
saha daha keþfedilerek 50 MW elektrik
potansiyeli ülkemize kazandýrýlmýþtýr. Böylece
elektrik üretimine uygun saha sayýsý 15' e
çýkartýlmýþtýr. 2005 yýlýndan önce keþfedilen saha
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3 lt/s),Ýzmir - Dikili - Kocaoba (41 C, 6 lt/s), Mersin
- Mut - Keben (45oC, 30 lt/s), Kütahya - Þaphane
(70oC, 25 lt/s), Ýzmir - Torbalý (51 oC 16 lt/s), Bursa
- Keramet (35oC 50 lt/s) ve Aydýn - Pamukören

Hayrullah DAÐISTAN*

Jeotermal enerji aramalarýnda grafikte

MTA'DAN...

Sera, konut ýsýtmasý ve termal turizme
uygun akýþkan elde edilen sondajlý arama
çalýþmalarý
Amasya - Hamamözü (42oC, 100 lt/s),
K.Maraþ - Ilýca (41oC, 10 lt/s), Afyon - Erkmen
(54,7oC, 35 lt/s), Ankara - Çaða-2 (58oC, 60 lt/s),
Kayseri - Bayramhacýlý (38oC, 30 lt/s), Ýzmir Bergama - BMTA-1 (61oC, 24 lt/s), Samsun Havza (40oC, 3 lt/s), Konya - Cihanbeyli (49 oC, 38
lt/s), Mersin - Camili (45,5oC, 35,5 lt/s), Ýzmir Poyracýk (37oC, 5 lt/s), Ankara - Beypazarý (43oC,

*Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüðü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Baþkanlýðý
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MARMARA ENERJÝ FORUMU VE
TÜRKÝYE ENERJÝ SEMPOZYUMU
YAPILDI
Ýlker ÞENGÜLER*

Marmara Enerji Forumu'nun ikinci günü Enerjide
Ýletim ve Daðýtýmýn Bölgesel Ýncelen-mesi konulu
oturum ile baþladý. Bu oturuma TEÝAÞ, TREDAÞ,
BEDAÞ, AYEDAÞ, SEDAÞ, UEDAÞ ve EMO
katýldý. Daha sonra EÝEÝ, TEDAÞ, OSB,

Marmara Enerji Forumu 2007, EMO
Kocaeli-Ýstanbul-Bursa Þubeleri tarafýndan 0708 Eylül 2007 tarihlerinde Ýstanbul' da Yýldýz
Teknik Üniversitesi Oditoryum' da gerçekleþtirildi.
Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan, elektrik enerjisinin insan yaþamý için önemini ve ülkemizdeki
tarihsel geliþimini anlatan film sunumu gerçekleþtirildi. Katýlýmcýlar tarafýndan ilgiyle izlenen filmin
ardýndan Prof. Dr. Tolga Yarman tarafýndan nükleer enerji konulu bir sunum yapýldý.
Forumun birinci gününde “Enerji Kaynaklarýnýn Bölgesel Ýncelenmesi” konulu oturuma
MTA, EÜAÞ, BOTAÞ, ve EMO temsilcileri katýldý.
MTA Genel Müdürlüðü adýna bu oturumda
Hayrullah Daðýstan tarafýndan “Jeotermal Kaynaklarýmýz ve Marmara Bölgesinin Jeotermal Enerji Potansiyeli” ve Dr. Ýlker Þengüler tarafýndan
“Ülkemiz Enerji Bütünlemesinde Marmara ve
Trakya Bölgesi Kömürlerinin Yeri” konulu birer
sunum yapýldý.
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MTA'NIN ÇALIÞMALARI SIRASINDA
TESPÝT EDÝLEN YENÝ BÝR PETROL
BULGUSU:BADAK(BOR-NÝÐDE)
PETROL SAHASI
Abdurrahman MURAT*

istifte ise alacalý bej renkli ince kýrýntýlý malzemeler ile ardalanmalý olarak yer alan killi kireçtaþý, dolomikrit ve kumtaþý seviyeleri içerisinde
yoðunlaþan ve kayaçlarýn hem gözeneklerinde
hem de kýlcal çatlak sistemlerinde sývý petrol

TÜKODER ve EMO temsilcilerinin katýldýðý

Maden Etüt ve Arama Dairesi Baþkanlýðý

varlýðý belirlenmiþtir. Sývý petrol çoðunlukla dolo-

Enerjide Verimlilik, Kalite ve Tüketici Haklarý

koordinatörlüðünde yürütülen Orta Anadolu En-

mikrit ve kumtaþý seviyelerinin gözenek ve

konulu oturum gerçekleþtirildi. Küresel Isýnma ve

düstriyel Hammadde (Evaporit) Aramalarý Proje-

çatlaklarýnda yer alýrken, diðer ince kýrýntýlý

Enerji Politikalarýnýn tartýþýldýðý panel ile Marmara

si, Konya-Karaman-Niðde-Kayseri ve Aksaray il-

kayaçlarýn ise mikro çatlaklarýný doldurur

Enerji Forumu sona erdi.

lerini kapsayan, Karapýnar-Ayrancý ve Ereðli- Bor

konumdadýr. Sondaj iþlemlerine ara verildiði

Enerji politikalarýnýn ve bu alandaki

Neojen havzalarýný içine alan oldukça geniþ bir
sahada, 2005 yýlýndan itibaren sürdürülmektedir.

beraber basýnçla yüzeye çýktýðý gözlenmiþtir.

geliþmelerin tartýþýldýðý "TMMOB Türkiye 6.
Enerji Sempozyumu", 22-24 Ekim 2007 tarihlerinde Ankara' da gerçekleþtirildi. Elektrik Mühendisleri Odasý' nýn (EMO), TMMOB adýna düzenlediði sempozyuma MTA Genel Müdürlüðü
adýna Dr. Ýlker Þengüler “Asfaltit ve Bitümlü
Þeylin Türkiye' deki Potansiyeli ve Enerji Deðeri”
isimli bildiri ile katýldý.
Türkiye 6. Enerji
Sempozyumunda enerji alanlarý, uygulanan
politikalar, teknolojik ve bilimsel geliþmeler,

Proje programý, söz konusu havzalardan
elde edilen uzaktan algýlama, yüzey jeolojisi, su
jeokimyasý, jeofizik ve sondaj verileri yardýmý ile
havzalarýn stratigrafik istifinin açýklýða kavuþturulmasý ve havza modellerinin oluþturulmasý ile
beraber, bu havzalarda bulunmasý muhtemel
ekonomik endüstriyel tuz minerallerinin oluþabi-

dönemlerde sývý petrolün tuzlu sondaj çamuru ile

lemektedir. Bu amaçla söz konusu havzalarda,

24.5.2007 tarihinde ortaya çýkarýlan
petrol bulgusu ayný gün içerisinde Genel Müdürlüðümüze bildirilmiþ ve yetkili birimlerimiz konuyu
deðerlendirerek TPAO Genel Müdürlüðünü petrol
bulgusu hakkýnda bilgilendirmiþtir. TPAO Genel
Müdürlüðüne baðlý Arama ve Araþtýrma Dairesi
Baþkanlýðýnda görevli teknik elemanlar petrolü ve
petrollü kayaçlarý yerinde incelemiþ ve numuneleri derleyerek gerekli laboratuvar ve arazi çalýþ-

verimlilik, tasarruf ve enerji kullanýmýnýn sosyal

jeolojik prospeksiyon, jeolojik revizyon ve detay

malarýný yapmýþlardýr.

boyutlarý gibi konular yer aldý.

jeoloji çalýþmalarý sonucunda arama ruhsatlarý

leceði potansiyel alanlarý belirlemeyi hedef-

alýnmýþ, daha sonra 3 farklý alanda jeofizik

TPAO tarafýndan kuyudan 668.55-

rezistivite (DES) çalýþmasý ve 6 farklý lokasyonda

1150.01 metreler arasýnda 27 adet örnekte piroliz

bu güne kadar toplam 4750 m. karotlu istikþaf

analizleri yapýlmýþ ve petrolü oluþturan organik

sondajý ger-çekleþtirilmiþtir.

madde Tip II ve Tip III olarak belirlenmiþtir. Kuyuda 1035 metreden baþlayarak son derinliðe

NBK-2007/02 nolu sondajda 161.
metresinden itibaren kýrýntýlý birimler içerisinde
yer yer 20 cm kalýnlýðýnda beyaz, jips ara seviyeleri ve jips-anhidrit nödülleri izlenir. 675. metreden itibaren ise ince tabakalý anhidrit - kiltaþý - dolomit ve halit ardalanmasýndan oluþan çökeller
kesilmiþtir.
1035. metreden 1168.40 (kuyu tabaný)
metreye kadar olan 133.40 m. lik kalýnlýða sahip
*Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüðü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Baþkanlýðý

(1168.40 metre) kadar hemen hemen kesintisiz
olarak sondaj çamurunda petrol izlenmiþtir.
TPAO Genel Müdürlüðü tarafýndan
yapýlan analizlerde; bulunan petrolün düþük API
dereceli aðýr bir petrol olduðu, yüksek miktarlarda
asfalten ve kükürt içerdiði, NSO bileþenleri ve
aromatik hidrokarbonlar bakýmýndan oldukça
zengin, doymuþ hidrokarbon ve parafin bakýmýndan zayýf olduðu belirlenmiþtir. TPAO Genel

*Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüðü Maden Etüt ve Arama Dairesi Baþkanlýðý
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MENDERES MASÝFÝ KOLOKYUMU
YAPILDI

Müdürlüðünce MTA Genel Müdürlüðüne
gönderilen raporda, ayrýca bu kompozisyona
sahip olan petrollerin bozunmuþ petroller veya
farklý süreçler (örneðin; hidrotermal süreçler)

Neþat KONAK*

Menderes Masifi'ne yönelik jeolojik
sorunlarýn bilimsel bir platformda tartýþmaya
açýlmasý ve çeþitli konulardaki görüþ ayrýlýklarýnýn

sonucunda oluþmuþ petroller olarak nitelendiði
vurgulanmaktadýr.

en aza indirilmesi amacýyla, MTA Genel Müdür-

Kuyunun 965.45-1150.50 metreleri arasýndan alýnan karot örneklerinden 105 adet
petrografik analiz, 22 adet temel karot analizi

lüðü ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý taraNiðde-Bor-Badak Köyü sondaj sahasýndan bir
görünüm.

gerçekleþtirilmiþtir. Söz konusu seviyenin
miþtir. Gölsel (playa) ortam koþullarýnda çökelmiþ
olan istifte litofasiyesler ve diyajenez, rezervuar
özel-liklerini etkilemiþtir. Ýncelenen örneklerdeki
en önemli diyajenetik özellikler erime,
dolomitleþme, anhidrit, çimentolanma ve çatlaklanmalardýr. Bu diyajenetik özelliklerden erime ve
çatlaklanma, rezervuar özelliklerini olumlu etkilerken, anhidrit, çimentolanma olumsuz yönde
etki yapmýþtýr.

Ýzmir'de gerçekleþtirildi. Kolokyumun ilk üç gününde (5-7 Kasým 2007) çaðrýlý konferanslarýn
sunumuna yer verildi, son üç günü (8-10 Kasým
2007) ise masife yönelik teknik geziye ayrýldý.

NBK-2007/02 No'lu Niðde-Bor-Badak Köyü sondajý karotlarýnda gözlenen sývý petrolden bir
görünüm.

Havza bazýnda yapýlan ön deðerlendirmelere göre, kuyunun 1012 metreye kadar
olan üst seviyelerinin Üst Miyosen-Pliyosen yaþlý

Sayýn Coþar, ülkemizin jeolojisinin aydýnla-

kesiminin ise olasýlý Alt-Orta Miyosen dönemde

týlmasý ve çeþitli yer altý kaynaklarýnýn ortaya

çökelmiþ olabileceði düþünülmektedir.

zalara benzer, birçok gömülü Neojen hav-

Prof. Dr. O. Özcan Dora onuruna atfedilen ve beklenilenin üzerinde ilgi gösterilen etkinlik, 5 Kasým 2007 günü saat 9.30 da Kolokyum
Baþkaný Dr. Neþat Konak'ýn açýlýþ konuþmasýyla
baþladý. DEÜ Jeoloji Mühendisliði Bölüm
Baþkaný Prof. Dr. Özkan Gümüþ ve TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odasý Baþkaný Ýsmet
Cengiz'in konuþmalarýnýn ardýndan MTA Genel
Müdür Yardýmcýsý Sayýn Y. Ziya Coþar kürsüye
davet edildi. Açýlýþ oturumunun son konuþmacýsý

olabileceði, 1144.70 metreye kadar olan

Ülkemizde, projemizin yürütüldüðü hav-

fýndan ortaklaþa düzenlenen Menderes Masifi
Kolokyumu, 5-10 Kasým 2007 tarihleri arasýnda

rezervuar özellikleri ile çökelme ortamý incelen-

çýkarýlmasýnda MTA'nýn rolünü ve son yýllarda
Kuyudan gelen petrolün numune kavanozlarýndaki görünümü

yapýlan atýlýmlarý özetledikten sonra, MTA-Üniversite iþbirliði üzerinde durarak kurum olarak
çeþitli ve çok yönlü ortak projelerin üretilmesinde

zalarýnýn varlýðý bilinmektedir. Bu havzalarýn da
jeolojik ve jeofizik incelemelerden sonra derin
sondajlarla denetlenmesi sonucu, Ereðli-Bor
Neojen havzasýnda olduðu gibi, çeþitli yer altý
kaynaklarýnýn bulunmasý ve ortaya çýkarýlmasý
noktasýnda mesut sürprizlerin yakalanmasý
mümkün olacaktýr.

ve hizmet içi eðitim alanýnda her türlü iþbirliðine
hazýr olduklarýný vurguladý.
Açýlýþ oturumunun ardýndan çaðrýlý
konferanslara geçildi. Batý Anadolu'nun
jeolojisinin aydýnlanmasýnda emeði geçen P. De
Tchýhatcheff A. Philipsson, Hamit Nafiz Pamir,
Orhan Kaya, M.M. Bluemental, Muzaffer Evirgen,
NBK-2007/02 Niðde-Bor-Badak Köyü sondajýnda
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R. Brinkmann ve Tuncay Ercan anýsýna bir kadirþinaslýk örneði olarak düzenlenen 8 oturumda
toplam 17 konferans sunularak tartýþmaya
açýlmýþtýr.
Prof. Dr. O. Özcan Dora'nýn konferansýyla baþlayan oturumlarda Prof. Dr. Osman
Candan ve çalýþma arkadaþlarý (2), Prof. Dr. Aral
Okay (2), Prof. Dr. Burhan Erdoðan (1), Prof. Dr.
M. Cemal Göncüoðlu (1), Prof. Dr. Sacit Özer (1),
Dr. Mustafa Þenel (1), Yrd. Doç. Dr.Veysel Iþýk ve
Prof. Dr. Gürol Seyitoðlu (1), Prof. Dr. Erdin
Bozkurt ve çalýþma arkadaþlarý (1), Doç. Dr. Tahir
Emre ve çalýþma arkadaþlarý (1), Doç.Dr. Hasan
Sözbilir (1), Yrd. Doç. Dr. Mete Çetinkaplan ve
çalýþma arkadaþlarý (1), Yrd. Doç. Dr. O. Ersin
Koralay ve çalýþma arkadaþlarý (1), Dr. Neþat
Konak (1), Dr. Neþat Konak ve Ali Çakmakoðlu
(1) sunumla yer almýþlardýr.
Programýn son gününde MTA bünyesinde faaliyet gösteren ve davetliler arasýnda yer
alan Türkiye Stratigrafi Komitesi Baþkaný Prof. Dr.
Demir Altýner, komitenin faaliyetlerini özetleyerek, formasyon ve/veya ünite adlamalarýna yönelik Menderes Masifi Çalýþtayý'nýn yakýn bir gelecekte programa alýnmasý konusundaki görüþlerini dile getirdi.
Kalabalýk bir izleyici grubu tarafýndan
izlenen kolokyum programýnda her günün
sonunda “Gün Ýçindeki Sunumlarýn Deðerlendirilmesi” adý altýnda, ortalama 45'er dakikalýk bir tartýþma ortamý yaratýlmýþ olup, bu þekilde
arzulanan hedefe ulaþýldýðý düþünülmektedir.
Sunumlarýn ardýndan 8-10 Kasým 2007
tarihleri arasýnda masife yönelik gerçekleþtirilen
3 günlük teknik geziye toplam 39 kiþi katýlmýþtýr.

*Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüðü Jeoloji Etütleri Dairesi Baþkanlýðý
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Ýki midibüsle sürdürülen teknik gezinin tüm
ayrýntýlarý, ileriye yönelik bir belgesel oluþturmak
üzere iki kamerayla kayda alýnmýþtýr. LÝKYA
MÝNELCO tarafýndan desteklenen teknik gezide

Katýlýmcýlar tarafýndan büyük beðeni
kazanan Kolokyumun ve teknik gezinin
gerçekleþmesinde desteklerini esirgemeyen
TÜBÝTAK'a, Mahmut Demirhan nezdinde Likya

1. Gün Ýzmir-Sinancýlar (Turgutlu)- Bayýndýr-

Minelco'ya ve Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkan-

Kiraz güzergahý izlenerek Ödemiþ’te konaklandý.

lýðýna teþekkür ederiz.

MTA'DAN...
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PROF. DR. O.ÖZCAN DORA'NIN MENDERES
MASÝFÝ KOLOKYUMU HAKKINDA GENEL
MÜDÜRÜMÜZ SAYIN MEHMET ÜZER'E
YAZMIÞ OLDUÐU TEÞEKKÜR MEKTUBU

Türkiye Jeolojisi'ne önemli katkýlar saðlayan
“Menderes Masifi Kolokyumu” çalýþmanýzdan
dolayý MTA Genel Müdürlüðünü yeniden kutlar,
derin teþekkürlerimle saygýlar sunarým.

5-10 Kasým 2007 tarihleri arasýnda

O.Özcan DORA

2. Gün Ödemiþ-Köþk-Aydýn-Çine-Kafaca

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü ile

(Yataðan)-Mesken (Kavaklýdere) kesitinde

Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odasý'nca düzen-

yapýlan çeþitli gözlemlerden sonra Akyaka

lenen Menderes Masifi Kolokyumu olaðanüstü

(Muðla) da gecelendi. 3. Gün ise Akyaka-Ula-

bir baþarýyla tamamlanmýþ bulunmaktadýr. Batý

Muðla-Bencik (Yataðan)-Tuzabat (Milas)-

Anadolu'nun jeolojik yapýsýnda çok önemli rolü

Kalýnaðýl Yeniköy (Milas) güzergahýnda arazi

olan Menderes Masifi'nin jeolojisi üzerine böyle

gözlemleri yapýlarak Ýzmir'e dönüldü.

özel bir Kolokyum düzenleyerek, Masif'te çalýþan
tüm araþtýrýcýlarýn jeolojik sorunlarý yoðun bir
biçimde aralarýnda tartýþmalarýna olanak
saðladýðýnýzdan dolayý, baþta siz olmak üzere
tüm MTA çalýþanlarýný yürekten kutlarým. Hele bu
kolokyumun benim onuruma düzenlenmiþ olmasý
beni çok sevindirmiþ ve duygulandýrmýþtýr. Sizin
þahsýnýzda MTA Genel Müdürlüðü'ne en içten
teþekkürlerimi sunarým. Konularýn uzmanlarý
tarafýndan sunulan bildiriler, yeteri kadar
tartýþýlmýþ ve gerek üniversitelerden gerekse
baþta MTA elemanlarýnýz olmak üzere, diðer
kamu ve özel kuruluþlardan katýlan kiþilerce
büyük bir dikkat ve ilgiyle izlenmiþtir. Bildiri
sunucularýna yöneltilen anlamlý sorularla da,
konularýn tüm detaylarýyla tartýþýlmasý olanaðý
doðmuþtur. Kolokyumun son üç gününün arazide
geçmesi, Menderes Masifi'ndeki jeolojik
sorunlarýn yerinde doðrudan gözlemler yaparak
çözüme kavuþturulmasý konusunda çok deðerli
katkýlar saðlamýþtýr. Amacý ve konusu çok iyi
belirlenmiþ, baþta Sayýn Dr. Neþat Konak olmak
üzere Düzenleme Kurulu çok yerinde seçilmiþ
böyle bir Kolokyum, özellikle genç araþtýrmacýlar
ve uygulayýcýlar üzerinde kuþkusuz bir etki
yaratacaktýr. Benzer kolokyumlarýn ülkemizin
diðer tektonik birlikleri (Toroslar, Orta Anadolu
Masifi, Pontitler vb) üzerine de yapýlmasýnýn
sayýlamayacak kadar yararlarý olacaðý açýktýr.
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TRAKYA HAVZASI KÖMÜR ARAMALARI
PROJESÝ
Ýlker ÞENGÜLER*

Trakya Havzasý kömür ve hidrokarbon
potansiyeli bakýmýndan ülkemizin önemli havzalarýndan biridir. Bölgede çeþitli madenlerin de yer
almasý havzada birçok jeolojik çalýþma yapýlmasýna neden olmuþtur. Havzada kömür amaçlý çalýþmalar aðýrlýklý olarak MTA tarafýndan, petrol ve
doðalgaz amaçlý çalýþmalar ise aðýrlýklý olarak
TPAO tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir.
Trakya Tersiyer havzasýnda kömür
oluþumlarý Oligosen yaþlý Daniþmen Formasyonu içerisinde yer alýr. Oligosen çökelleri
tabanda yeþil gri renkli þeyl, marn ve tüflerden
oluþan Mezardere Formasyonu ile baþlar. Üzerinde kumtaþý, þeyl, yer yer çakýltaþý, kireçtaþý ve
ince linyit bantlarý içeren Osmancýk Formasyonu
ile gri yeþil renkli kiltaþý, kumtaþý, çakýltaþý, tüf ve
linyit içeren Daniþmen Formasyonu yer alýr.
Linyit oluþumlarý Trakya Havzasý' nýn
kuzeyinde Istranca Masifi eteklerinde yer almaktadýr. MTA Genel Müdürlüðü havzada 1950-1980
yýllarý arasýnda yoðun çalýþmalar yapmýþ olup
tüm havzada sondajlý aramalar sonucunda 520
milyon tondan fazla rezerv tespit etmiþtir.
Ýstanbul-Silivri-Sinekli sahasýnda, 114 milyon ton
görünür, 76 milyon ton muhtemel olmak üzere
toplam 190 milyon ton rezerv; Tekirdað-SarayKüçük Yoncalý sahasýnda, 42 milyon ton görünür
(açýk iþletme), 32 milyon ton görünür (kapalý
iþletme) olmak üzere toplam 74 milyon ton
görünür rezerv; Tekirdað-Saray-Safaalan sahasýnda, 24 milyon ton görünür (açýk iþletme), 22,5
milyon ton görünür (kapalý iþletme) olmak üzere
toplam 46,5 milyon ton görünür rezerv; TekirdaðSaray-Edirköy sahasýnda, 16 milyon ton görünür

MTA'DAN...
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(açýk iþletme), 5 milyon ton görünür (kapalý

devam edilmesi öngörülmektedir. Enerji eylem

Trakya bölgesinde iþletme ruhsatý TKÝ

iþletme) olmak üzere toplam 21 milyon ton görü-

planý doðrultusunda etüt ve sondajlý kömür ara-

Genel Müdürlüðü' ne ait görünür+muhtemel

nür rezerv tespit edilmiþtir.

malarýna Trakya Bölgesi' nde artan bir ivme ile

rezervi 65 588 929 ton olan sahada, özel sektör

2008 yýlýnda da devam edilecektir.

tarafýndan termik santral yapým süreci baþla-

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý çatýsý

MTA Genel Müdürlüðü' ne ait Çerkezköy
civarýndaki 27 adet ruhsat sahasýnýn toplamý
324.33 km2, Pýnarhisar civarýndaki 19 adet ruhsat sahasýnýn toplamý ise 248.51 km2 dir. Sondajlý aramalar 2005-2006-2007 yýllarýnda Çerkezköy
civarýndaki ruhsatlarda yapýlmýþ olup 2008
yýlýnda Çerkezköy (Tekirdað) ve Pýnarhisar
(Kýrklareli) sahalarýnda sondaj çalýþmalarýna
devam edilecektir. Önümüzdeki yýllarda yapýla-

mýþtýr. Kabul edilen kriterler çerçevesinde
Tekirdað-Saray havzasýnýn iþletilebilir kömür
rezervi 65.588.929 ton olarak belirlenmiþtir. Isýl
deðeri açýsýndan bakýldýðýnda bu rezerv
118.908.520 x 106 kcal'lik bir ýsý potansiyeli sunmaktadýr. Bu büyüklükteki ýsý potansiyeli, 2400
kcal'den 1 KW elektrik enerjisi üretildiði ve santralin 6000 h/yýl x 26 yýl çalýþacaðý öngörüsüyle
yapýlan hesaplamaya göre, yaklaþýk 300 MW
güce sahip bir santralý besleyecek güçtedir. Ku-

altýnda oluþturulan ve MTA Genel Müdürlüðü

cak olan etüt ve sondaj çalýþmalarý ile Trakya

rulmasý öngörülen 2 x 150 MW nominal güçteki

koordinasyonunda yürütülen iþ birliði “Türkiye

Havzasý' nda önemli rezerv artýþlarý beklenmek-

santralýn yakýt yönünden beslenebilmesi için, ilk

Linyit Rezervlerinin Geliþtirilmesi ve Yeni Saha-

tedir.

Trakya havzasýnýn güneyindeki kömür
oluþumlarý Keþan, Malkara, Uzunköprü ve Meriç
sahalarý ile anýlmaktadýr. Havzanýn kuzeyinde ve
güneyinde yüzeyleyen linyitler, havzanýn ortasýna doðru tedrici olarak derin kesimlere dalmakta ve havzanýn orta kesimlerinde 10 000 m ye
ulaþan çökel istif içerisinde, 600 m yi aþan derinliklerde yer almaktadýr.

10 yýl süresince, kömür üretimi Safaalan ve
Edirköy sektörlerinden yapýlacaktýr. Bu iki

larda Linyit Aranmasý” amacýyla baþlamýþ ve
daha sonra kapsamý geniþletilerek maden ve jeo-

Bunlarýn dýþýnda özellikle Ýstanbul ve

sektörden yapýlacak üretimin aðýrlýklý ortalama

termal enerji aramalarý da proje içerisine alýnmýþ-

çevresinde çok iyi bilinen Aðaçlý linyit havzasý,

ýsýl deðeri 1738 kcal/kg'dýr. Son 16 yýl içinde,

týr. MTA, TKÝ, TPAO, DSÝ, EÜAÞ, EÝE, TTK, ETÝ

Ýstanbul Boðazý' nýn kuzeyinde bulunan ve Kilyos'

Safaalan ve Küçükyoncalý sektörlerinden yapýla-

Maden, ve MÝGEM' in katýlýmý ile gerçekleþtirilen

tan baþlayarak batýda Terkos Gölü' ne kadar
uzanan yaklaþýk 25 km2 lik bir alaný kapsamaktadýr. Geç Oligosen-Erken Miyosen yaþlý Aðaçlý
linyitleri 3400 kcal/kg ýsýl deðere sahiptir. Bölgede
Aðaçlý, Aðýldere, Ayazmadere, Ergeneçiftlik ve
Kumtepe dolaylarýnda söz konusu linyitlerin
mostralarý vardýr. Limnik-flüvial çökeller içinde
yer alan linyitin damar kalýnlýðý 3.00 m ye ulaþmakla beraber genellikle 1.70-2.00 m arasýnda
deðiþmekte olup günümüzde rezervin büyük
bölümü tüketilmiþtir.

cak üretimin aðýrlýklý ortalama ýsý deðeri ise 1867

bu iþ birliði, yerli kaynaklarýmýzýn aranmasý, bulunmasý ve deðerlendirilmesi konusunda önemli
bir görev üstlenmiþtir. Bu çerçevede oluþturulan
“Trakya Havzasý Kömür Aramalarý Projesi” ile
2005 yýlýnda bölgede etüt ve sondajlara baþlanmýþtýr. Bu baðlamda Trakya Havzasý' nda 2005
yýlýnda 3549.05m toplam derinlikte 6 adet,2006
yýlýnda 3072,55m toplam derinlikte 6 adet ve
2007 yýlýnda 11547,00m toplam derinlikte 23 adet
sondaj yapýlmýþtýr.
Enerji konusunda hazýrlanan 5 yýllýk
eylem planýna göre; arz güvenliðini saðlamak
amacýyla azami oranda yerli kaynaklarýmýzýn kullanýlmasý temel öncelik olacaktýr. Bu öncelik kapsamýnda dýþa baðýmlýlýðý azaltacak bir anlayýþla
petrol, doðalgaz ve kömür arama çalýþmalarýna

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü, Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Baþkanlýðý

kcal/kg olarak hesaplanmýþtýr. Bu deðerlere göre,
termik santralýn kömür ihtiyacýnýn 2.486.000
ton/yýl olacaðý öngörülmektedir.
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3. ÜLKE EÐÝTÝM PROGRAMI
Zülal DÝKMENLÝ*

Genel Müdürlüðümüz ve Japonya
Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý (JICA) tarafýndan 3.
Ülke Eðitim Programý kapsamýnda organize
edilen “ Filistin'e Yönelik Uzaktan Algýlama ve
Coðrafik Bilgi Sistemlerinde Kapasite Geliþtirme
Yöntemleri ” konulu eðitim programý 19 Kasým-07
Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Dr. Ýsmail Seyhan
Uzaktan Algýlama Merkezinde gerçekleþtirilmiþtir.

Genel Müdürlüðümüz organizasyonunda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü ve
Orman Genel Müdürlüðünün katkýlarý ile
düzenlenen eðitime Filistin'den 14 teknik yönetici
katýlmýþtýr. Kursiyerlere uzaktan algýlama ve
coðrafik bilgi sistemleri konusunda teorik ve
pratik uygulamalar gösterilmiþtir. Eðitim programý
yanýnda katýlýmcýlara ülkemizin tarihi ve kültürel
zenginlikleri de tanýtýlmýþtýr.Bu amaçla 23-25
Kasým 2007 tarihleri arasýnda Ýstanbul'a kýsa bir
seyahat gerçekleþtirilmiþtir.

KARADENÝZ PETROL VE GAZ ZÝRVESÝ
Zülal DÝKMENLÝ*

05-06 Ekim 2007 tarihleri arasýnda
Ýstanbul Polat Rönesans Hotel'de gerçekleþtirilen
Karadeniz Petrol ve Gaz Zirvesi'ne Genel
Müdürlüðümüzü temsilen Genel Müdür
Yardýmcýsý Sayýn Yusuf Ziya Coþar ve
Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði
Koordinatörü Sayýn Hüma Zülal Dikmenli
katýlmýþlardýr.

Türkiye Petrol Jeoloji Derneði'nin
organizasyonu ve baþta Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklýðý'nýn ana sponsorluðunda yerli ve
yabancý firmalarýn katýlýmýyla gerçekleþtirilmiþ
olan zirvenin amacý akademisyenlerin,
bürokratlarýn ve endüstri temsilcilerinin ekonomik
ve bilimsel fýrsatlarý geliþtirmeleridir. Zirveye
konularýnda uzman yaklaþýk 300 kadar yerli ve
yabancý konuþmacý katýlmýþtýr.

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü Jeoloji Etütleri Dairesi Baþkanlýðý
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TÜRKÝYE STRATÝGRAFÝ KOMÝTESÝ 7.
ÇALIÞTAYI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ
Erkan EKMEKCÝ*

Türkiye Stratigrafi Komitesi ülkemizde
stratigrafi çalýþmalarýnda uygulanacak kurallarý
saptamak ve bu çalýþmalarda birlikteliði
saðlamak amacýyla MTA bünyesinde üniversiteler ve kurumlardaki ilgili uzman ve araþtýrýcýlarýn katýlýmý ile 25 Þubat 1965 tarihinde kurulmuþtur. Kurulduðu tarihten, 1986 yýlýna kadar
geçen sürede çeþitli çalýþmalar yapan, bu
tarihten sonra iþlerliði farklý nedenlerle kesikliðe
uðrayan, Türkiye Stratigrafi Komitesi yeniden
yapýlandýrýlarak 2001 tarihinde ilk Genel Kurul
toplantýsýný yapmýþ ve yoðun bir þekilde çalýþmalara baþlamýþtýr. Türkiye'de tanýmlanan formasyonlarda adlama birlikteliðinin saðlanmasý amacý
ile belirlenen bölgelere göre ve stratigrafinin diðer
birimleri ile ilgili Çalýþtaylar düzenlenmesi ve
sonuçlarýn basýlý yayýnlar haline getirilmesi kapsamýnda yürütülen bu çalýþmalarda Yönetim
Kurulu tarafýndan düzenlenen Batý Karadeniz,
Orta ve Doðu Karadeniz, Sakarya Kuþaðý, Trakya
Bölgesi, Batý Anadolu Karasal Tersiyer çökelleri
ve Toros Kuþaðý-Güneydoðu Anadolu Bölgesi
Prekambriyen-Paleozoyik birimleri ile ilgili çalýþtaylar tamamlanmýþtýr. Bu çalýþtaylardan elde
edilen sonuçlarý içeren Batý Karadeniz Bölgesi
Litostratigrafi Adlamalarý kitabý 2004 yýlýnda,
Trakya Bölgesi Litostratigrafi Adlamalarý kitabý
2006 yýlýnda basýlarak yerbilimcilerin hizmetine
sunulmuþtur. Diðer bölgeler ile ilgili çalýþmalar,
her çalýþtay için Yönetim Kurulu tarafýndan belirlenen Çalýþtay Düzenleme Kurulu Üyeleri tarafýndan sürdürülmektedir.
Türkiye Stratigrafi Komitesi Yönetim
Kurulu tarafýndan düzenlenen çalýþtaylar dizisinin yedinci si 22-23 Kasým 2007 tarihlerinde MTA
Genel Müdürlüðünde gerçekleþtirilmiþtir.
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Türkiye'de Kat Sýnýrý Çalýþmalarý baþlýklý bu çalýþtayýn amacý ülkemizde bugüne kadar yapýlan
biyostratigrafik çalýþmalarla belirlenen kat sýnýrlarýný ele almak, bunlarý ayrýntýlarýyla tartýþmak ve
global ölçekte karþýlaþtýrarak konu ile ilgili problemleri içeren bir envanter ortaya çýkarmaktýr.
Bu amaç doðrultusunda, denizel ve
karasal birimlerde biyostratigrafinin bir disiplini
veya farklý disiplinleri kullanýlarak yürütülen kat
sýnýrlarý ile ilgili çalýþmalar veya biyostratigrafik
verilerle ortaya konulan kat sýnýrlarýný irdeleyen
manyetostratigrafi, sekans stratigrafisi gibi yöntemleri içeren çalýþmalarý da kapsayan 35
araþtýrýcý tarafýndan hazýrlanan 17 bildiri sunulmuþ, bildiriler özler kitabý olarak basýlmýþtýr. Çok
yoðun bir katýlýmýn gerçekleþtiði çalýþtayýn açýlýþ
konuþmasý Genel Müdürümüz Sn. Mehmet Üzer
tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir. Bu tip çalýþmalarýn
çok önemli olduðunu ve devam ettirilmesi gerektiðini vurgulamýþ, MTA'nýn bilimsel çalýþmalarda
ve projelerde Üniversiteler ile iþbirliðine açýk olduðunu belirtmiþtir. Sn. Mehmet Üzer, ayrýca
MTA'nýn yapýsý, çalýþmalarý ve hedefleri hakkýnda
da katýlýmcýlara bilgi vermiþtir. Türkiye Stratigrafi
Komitesi Baþkaný Prof Dr. Demir Altýner ise yaptýðý konuþmada kat sýnýrlarýnýn tartýþýldýðý etkinliklerin baþlangýcý niteliðini taþýyan bu çalýþtaydan
elde edilen sonuçlarýn kat sýnýrlarý ile ilgili veri ve
problemleri ortaya koyacaðýný, farklý fosil gruplarýnda çalýþan araþtýrmacýlarýn ortak çözüm yollarý aramalarýný ve yeni projelerin üretilmesini
saðlayacaðýný ve tüm bu sonuçlarý ile bu çalýþtayýn ülkemizde yapýlan jeolojik çalýþmalarda bilgi
birikimi ve kalitenin artmasýna yol açacaðýný
belirtmiþtir. Çalýþtayýn 1,5 günü sunumlara, son
yarým günü tartýþmalara ayrýlmýþtýr.
Çalýþtaydan elde edilen sonuçlar
Stratigrafi Komitesi Yönetim Kurulu tarafýndan
deðerlendirilecek ve gerekli çalýþmalara
baþlanacaktýr.

*Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü Jeoloji Etütleri Dairesi Baþkanlýðý
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JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOÐAL
MÝNERALLÝ SULAR KANUNU
Kanun No. 5686

Kabul Tarihi: 3/6/2007

BÝRÝNCÝ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacý, jeotermal
ve doðal mineralli su kaynaklarýnýn etkin bir
þekilde aranmasý, araþtýrýlmasý, geliþtirilmesi,
üretilmesi, korunmasý, bu kaynaklar üzerinde hak
sahibi olunmasý ve haklarýn devredilmesi, çevre
ile uyumlu olarak ekonomik þekilde deðerlendirilmesi ve terk edilmesi ile ilgili usûl ve esaslarý
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Kanun, belirlenmiþ veya
belirlenecek jeotermal ve doðal mineralli su
kaynaklarý ile jeotermal kökenli gazlarýn arama ve
iþletme dönemlerinde, kaynaklar üzerinde hak
sahibi olunmasý, devredilmesi, terk edilmesi,
kaynak kullanýmýnýn ihale edilmesi, sona erdirilmesi, denetlenmesi, kaynak ve kaptajýn korunmasý ile ilgili usûl ve esaslar ile yaptýrýmlarý kapsar.
Tanýmlar
MADDE 3- (1) Bu Kanunda geçen;
1) Bakanlýk: Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlýðýný,
2) MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüðünü,
3) MÝGEM: Maden Ýþleri Genel Müdürlüðünü,
4) Ýdare: Ýl özel idarelerini,
5) Kaynak: Doðal yolla, sondaj veya kuyularla
jeotermal akýþkan veya doðal mineralli su, gaz
veya bunlarýn birlikte elde edildiði yerleri,
6) Jeotermal kaynak: Jeolojik yapýya baðlý
olarak yer kabuðu ýsýsýnýn etkisiyle sýcaklýðý
sürekli olarak bölgesel atmosferik yýllýk ortalama
sýcaklýðýn üzerinde olan, çevresindeki sulara
göre daha fazla miktarda erimiþ madde ve gaz
içerebilen, doðal olarak çýkan veya çýkarýlan su,
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buhar ve gazlar ile yer altýna insan düzenlemeleri
vasýtasýyla gönderilerek yerkabuðu veya kýzgýn
kuru kayalarýn ýsýsý ile ýsýtýlarak su, buhar ve
gazlarýn elde edildiði yerleri,
7) Doðal mineralli su: Yer kabuðunun farklý
derinliklerinde, uygun jeolojik þartlarda doðal

YÖNETMELÝKLER

kirlenmesinin önlenerek ve korunarak daha
saðlýklý þekilde deðerlendirilebilmesi için kullaným
öncesi özel teknikle yapýlan toplama havuzlarýnda, galeri ve/veya kuyularda biriktirilmesi iþlemini,
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azami akýþkan miktarýný,
21) Ruhsat: Sýnýrlarý belirlenmiþ bir alanda
kaynak tespiti ve iþletilmesi faaliyetlerinin
yapýlabilmesi için verilen izin belgesini,
22) Proje: Kaynaktan yararlanmak amacýyla

14) Koruma alaný: Kaynak ve bunlarýn baðlý

yapýlacak çalýþmalarý düzenleyen, belirlenen

olarak oluþan bir veya daha fazla kaynaktan

olduðu jeotermal sistemin; bozulmasýna,

usûl ve esaslara göre hazýrlanan, arama ve

yeryüzüne kendiliðinden çýkan ya da çýkartýlan,

kirlenmesine ve sürdürülebilir özelliðinin

iþletme dönemindeki faaliyetlerin baþlamasý,

mineral içeriði ve diðer bileþenleri ile tanýmlanan;

yitirilmesine neden olacak dýþ etkenlerden

geliþimi ve bitirilmesi ile ilgili süreleri içeren,

tedavi, þifa amaçlarýyla da kullanýlan içmece

korumak amacýyla sahanýn jeolojik, hidrojeolojik

beyan niteliðindeki metni,

suyu, þifalý su ve benzeri adlarla anýlan soðuk ve

yapýsý, iklim koþullarý, zemin cinsi ve tipleri,

23) Arama: Jeotermal sistemden akýþkan

sýcak doðal sularý,

drenaj sahasý sýnýrý, kaynak ve kuyu çevresindeki

elde etmek amacýyla jeolojik araþtýrmalarla

8) Jeotermal alan: Yapýlan bilimsel ve teknik
çalýþmalarla sýnýrlarý belirlenen ve üzerinde
jeotermal kaynak veya jeotermal kaynakla birlikte
doðal mineralli sularýn bulunduðu alaný,
9) Jeotermal sistem: Jeotermal alan
oluþumunu saðlayan; beslenme alaný, akýþkan,
ýsý kaynaðý, rezervuar ve/veya zonu, örtü kaya ve
boþalým alanýnýn tümünü kapsayan, jeotermal
kaynak ve/veya doðal mineralli sularýn çýktýðý
ve/veya üretildiði, kendine özgü jeolojik yapýsý,

yerleþim birimleri, endüstri tesisleri, çevrenin
topografik yapýsý gibi unsurlara baðlý olarak
belirlenmiþ önlemler alýnmasý gereken, içerisinde
yapýlan faaliyetlerin kontrol ve denetime tâbi
olduðu ve gerektiðinde yapýlaþma ve arazi
kullaným faaliyetleri kýsýtlanabilir alanlarý,
15) Bloke alan: Ýþletme ruhsatý verilmiþ bir
jeotermal kaynaktan yapýlan üretim faaliyetlerinin
etkilenmemesi için iþletme ruhsatý sahibi
dýþýndaki talep sahiplerine kapatýlmýþ ve

baþlatýlan, jeokimyasal ve jeofizik çalýþmalarla
desteklenen, yapýlan tüm çalýþmalara ait verilerin
deðerlendirilmesi sonucu belirlenen lokasyon
veya lokasyonlarda amaç ve tekniðine uygun
olarak jeolojik takiple açýlan sondaj çalýþmalarý ile
üretime yönelik test çalýþmalarýný da içeren
projede belirtilen faaliyetler bütününü,
24) Arama ruhsatý: Sýnýrlarý belirlenmiþ bir
alanda, kaynak arama faaliyetlerinde bulunulabilmesi amacýyla projeye dayalý verilen izin bel-

hidrojeolojik ve kimyasal özellikleri olan sistemi,

iþletmeye açýlmayacak alanlarý,

gesini,

10) Jeotermal rezervuar: Sýcaklýk ve
jeokimyasal açýdan doðal bir denge içinde
bulunup bir bütünlük ifade eden, deðiþik

16) Enjeksiyon: Akýþkanlarýn, yapay yöntemlerle jeolojik formasyonlara gönderilmesini,

25) Ýþletme: Arama faaliyetleri sonucunda
elde edilen kaynaðýn üretim, kullaným, reenjek-

17) Reenjeksiyon: Üretilen jeotermal

siyon, enjeksiyon, deþarj ve bu faaliyetlere

þekillerde dýþardan beslenen yarý açýk veya

akýþkanlarýn yapay yöntemlerle kullanýldýktan

yönelik sondaj çalýþmalarýný içeren projede beli-

kapalý sýcak su ve/veya buhar üretim ortamýný,

sonra tamamýnýn veya kalan kýsmýnýn üretildikleri

rtilen faaliyetler bütününü,

11) Sondaj: Jeotermal akýþkanlarý aramak,
üretmek, kullaným sonrasý reenjekte etmek,

jeolojik formasyonlara geri gönderilmesini
/basýlmasýný,

rezervuarý gözlemlemek veya test etmek için

18) Deþarj: Jeotermal akýþkanýn kullan-

bilimsel yöntemler ve uygun araçlar kullanýlarak,
gereken derinlik ve çapta yeryüzünden kaynaða
doðru jeolojik takip ile delik kazma ve açma iþlemi
ile jeotermal rezervuar oluþturmak için akýþkan
enjekte etmek için kuyu açma iþlemini,
12) Akýþkan: Kaynaklardan elde edilen su,
gaz ve buharý,
13) Kaptaj: Akýþkanýn doðal olarak ve/veya
bilimsel yöntemler ve uygun araçlar kullanýlarak
rezervuardan yeryüzüne ulaþmasýndan itibaren

ýmýndan sonra reenjekte edilemeyen kýsmýnýn
veya tamamýnýn çevre kirliliðine neden olmayacak þekilde baþka alýcý ortamlara gönderilmesini,
19) Test: Rezervuarýn üretimi, yönetimi ve
izleme programýný oluþturmak için fiziksel ve
kimyasal parametreleri belirlemeye yönelik
yürütülen çalýþmalarý,
20) Emniyetli verim: Jeotermal sistemi ve
rezervuar dengesini bozmayacak þekilde ayný
rezervuardan birim zamanda üretilebilecek

26) Ýþletme ruhsatý: Belirli bir alanda
akýþkanýn üretilebilmesi ve deðerlendirilmesi için
projeye dayalý verilen izin belgesini,
27) Faaliyet: Jeotermal kaynaklarýn aranmasý, geliþtirilmesi, iþletilmesi ve terk edilmesi ile
jeotermal ve doðal mineralli sularýn kullanýlmasý
hususundaki iþlemleri,
28) Faaliyet raporu: Ruhsat döneminde
yönetmelikle belirlenen kýstaslara göre yýllýk
olarak hazýrlanan ve faaliyetler ile ilgili
geliþmelerin idare ve MTA'ya bildirilmesini saðlayan raporu,
29) Kira sözleþmeleri: Ýþletme ruhsatýna
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dayalý kullaným alanlarýyla ilgili haklarýn, baþkalarýna kiralanmasýný saðlayan sözleþmeleri,
30) Mücbir sebep: Sel, yangýn, deprem,
çökme, heyelan, savaþ hali ile yönetmelikte belir-

iliþkin haklar gerçek veya tüzel tek kiþi adýna
verilir.
(3) Jeotermal kaynaklar ve doðal mineralli
sulara iliþkin haklar, miras yolu ile intikal eder. Bu

uzatým talebi, ruhsat süresi bitiminden önce idareye yapýlýr.
(4) Arama ruhsatý döneminde idarenin bilgisi
dahilinde, çevrenin kirletilmemesi kaydý ile

tilen diðer halleri,

haklar, bütün mirasçýlarýn vekâletini havi bir

sadece test amaçlý üretim yapýlabilir.

31) Beklenmeyen haller: Jeoloji ve kaynak

vekâletname ile ikinci fýkrada belirtilen niteliklere

(5) Birden fazla ili içine alan arama ve iþletme
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iþletme talepleri de Ýdarece bu Kanun
hükümlerine göre iþletme ruhsatýna baðlanýr ve
MÝGEM'e bildirilir.
Teknik sorumluluk ve faaliyet raporu
MADDE 7- (1) Arama ve iþletme ruhsatý
süresince, faaliyetlerin ilgili mühendislik

þartlarýndaki beklenmeyen fiziksel ve kimyasal

sahip mirasçýlardan birine veya üçüncü bir þahsa

faaliyetlerinde baþvurular alanýn büyük olduðu il

dallarýndan bir mühendisin sorumluluðunda

deðiþiklikler ile ilgili mevzuat gereðince diðer

devredilir. Mirasçýlarýn ittifak edememeleri

idaresine yapýlýr ve iþlemler alanýn küçük olduðu il

sürdürülmesi zorunludur. Teknik sorumlu

kurumlardan alýnmasý gereken izinlerin alýnama-

halinde mirasçýlardan birinin müracaatý ile

idaresine bildirilir.

olmaksýzýn faaliyette bulunulmasý halinde, ruhsat

masý durumlarýný,

mahkeme mirasçýlardan bu hakkýn en ehil olana

Ýþletme ruhsatý

teminatý irat kaydedilerek, faaliyetler durdurulur.

32) Teminat: Kaynaðýn deðerlendirilmesine

tahsisine veya bu da mümkün olmazsa ruhsatýn

MADDE 6- (1) Arama ruhsatý sahibinin,

(2) Teknik sorumlu; kaynaðýn aranmasý,

yönelik faaliyetlerde, kamu can ve mal saðlýðýný

satýlmasýna karar verir. Mahkeme bu hususu

arama ruhsat süresinin son günü akþamýna

araþtýrýlmasý, geliþtirilmesi ve üretiminde bilimsel

etkileyecek durumlarýn oluþmasý ve ruhsat sahibi
tarafýndan gerekli tedbirlerin alýnmamasý halinde
kullanýlmak üzere arama, iþletme ve bloke alanlarý için nakdi para, banka ve özel finans teminat
mektubu, Devlet bono ve tahvili olarak idareye
verilen güvenceyi,
33) Gayrisafi hasýlat: Ýþletmenin toplam yýllýk
cirosu olup, iþletmelere ait tahakkuk eden her
türlü mal ve hizmet satýþ bedelleri, faizler ile
yapýlan kiralamalarýn dahil olduðu miktarý, ifade

basit muhakeme usûlü ile halleder. Eðer dava söz
konusu deðil ise altý ay içerisinde intikal iþlemleri
tamamlanmayan ruhsatlar feshedilir. Devir ve
intikal iþlemlerinin ne þekilde yapýlacaðý
yönetmelikle belirlenir.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Ruhsatlar
Arama ruhsatý
MADDE 5- (1) Arama ruhsatý müracaatlarý,
talep sahibi tarafýndan 1/25000 ölçekli pafta adý

kadar iþletme projesi ile idareye iþletme ruhsatý
baþvurusunda bulunmasý halinde “iþletme
ruhsatý” verilir ve varsa tespit edilen bloke
alanýyla birlikte MÝGEM'e bildirilir.
(2) Ýþletme ruhsatý sahipleri, iþletme
faaliyetine geçmek için ilgili kurumlardan gerekli
izinleri almakla yükümlüdür.
(3) Ýþletme ruhsatý sahibi, projesinde belirtilen
süre içinde iþletmeye geçmez veya herhangi bir
sebeple iþletme ruhsatýnýn iptal edilmesi

ve teknik esaslarý gözeterek görev ve
sorumluluklarýný yerine getirir. Ancak doðal
mineralli su iþletmelerinde ilgili mühendislik
fakültesi mezunu herhangi bir kiþi teknik sorumlu
olarak bulunabilir.
(3) Teknik sorumlu veya sorumlularca
hazýrlanan yýllýk arama ve iþletme faaliyet
raporlarýnýn ruhsat sahibince iki nüsha olarak
takip eden yýlýn Mart ayý sonuna kadar idareye
verilmesi zorunludur. Faaliyet raporlarýnýn bir
nüshasý idare tarafýndan MTA'ya gönderilir.

eder.

ve koordinatlarý belirtilerek beþ bin hektarý

durumunda teminat irat kaydedilir ve saha idare

Mülkiyet ve ruhsat

geçmeyecek þekilde arama projesi ile birlikte

tarafýndan ihaleye çýkarýlýr. Ýþletme projeleri ile

(4) Arama ve iþletme faaliyet raporlarýnýn

MADDE 4- (1) Jeotermal kaynaklar ve doðal

idareye yapýlýr. Müracaatlarda öncelik hakký

ihaleye katýlan isteklilerden idareye en fazla geliri

süresi içerisinde idareye verilmemesi halinde,

mineralli sular, Devletin hüküm ve tasarrufu

esastýr. Ayný yer için ayný anda birden fazla talep

teklif eden istekliye iþletme ruhsatý verilir ve

teminatý irat kaydedilerek iki aylýk ek süre verilir

MÝGEM'e bildirilir.

altýnda olup bulunduklarý arzýn mülkiyetine tâbi

olmasý halinde, projeler incelenerek en hýzlý ve en

deðildir. Kaynaða iliþkin faaliyetlerin yapýla-

fazla yatýrýmý teklif eden proje sahibinin talebi

bilmesi için bu Kanuna göre Ruhsat alýnmasý zo-

tercih edilir.

runludur.

(2) Ýdare, müracaat alaný hakkýnda bilgileri

ve teminat iki ay içerisinde iki katýna

(4) Ýdareden izin alýnmaksýzýn, projede yer

tamamlattýrýlýr. Bu süre sonunda da faaliyet

alan herhangi bir kuyunun yenilenmesi, sayýsýnýn

raporunun verilmemesi halinde arama ruhsatý

ve kapasitesinin artýrýlmasý, enjeksiyon,

iptal edilir ve MÝGEM'e bildirilir.

(2) Jeotermal kaynaklar ve doðal mineralli

MÝGEM'e bildirir. Arama için baþvurulan saha,

reenjeksiyon, üretim amaçlý tüm sondaj

Mücbir sebep ve beklenmeyen hal

sulara iliþkin haklar, medeni haklarý kullanmaya
ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýna, statüsünde jeotermal kaynaklar ve doðal mineralli
sularla ilgili faaliyet yapabileceði hususu yer alan
Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýna göre kurulmuþ
tüzel kiþiliði haiz þirketlere, bu hususta yetkisi
bulunan kamu iktisadi teþebbüsleri ile müesseselerine, baðlý ortaklýklarý ve iþtirakleri ile diðer
kamu kurum, kuruluþ ve idarelerine verilir.
Jeotermal kaynaklar ve doðal mineralli sulara

önceki diðer baþvurular ile çakýþýyorsa, MÝGEM
çakýþan kýsýmlarý çýkararak kalan saha için
“arama ruhsatý” verilebileceðini idareye bildirir.
Ýdare, verilen ruhsatý koordinatlarý ile birlikte
kayýtlara alýnmak üzere MÝGEM'e bildirir.
(3) Arama ruhsat süresi üç yýldýr. Faaliyetlerin
olumlu geliþmesi ve ilave etütlere ihtiyaç
duyulmasý halinde revize proje verildikten sonra
idarece uygun bulunmasý halinde bir yýl uzatýlýr ve
uzatma MÝGEM'e bildirilir. Arama ruhsatý süre

faaliyetleri ile diðer proje deðiþiklikleri ve
revizyonlarý yapýlamaz. Ýdare, gerekli görülen
hallerde, bedelini ödemek kaydýyla, MTA'dan
deðerlendirme isteyebilir.
(5) Ýþletme ruhsatý süresi otuz yýldýr. Süre
sonunda ruhsat sahibinin talep etmesi
durumunda onar yýllýk dönemler halinde uzatýlýr.
Süre uzatýmlarý MÝGEM'e bildirilir.
(6) Doðal çýkýþ halindeki jeotermal ve doðal
mineralli sular için, kaptajý yapýlarak doðrudan

MADDE 8- (1) Ruhsat sahibi, mücbir sebep
veya beklenmeyen halin ortaya çýkmasý
durumunda, gerekçe ve süre belirtilmek kaydýyla
on gün içinde idareye müracaat ederek geçen
sürenin ruhsat süresine eklenmesini ve bu
sürede yükümlülüklerinin askýya alýnmasýný talep
eder. Ruhsat sahibi tarafýndan idareye yapýlan
müracaat tarihi, mücbir sebebin baþlama tarihi
olarak kabul edilir.
(2) Ruhsat sahibi, mücbir sebep veya
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beklenmeyen hallerin ortadan kalkmasýndan
itibaren en geç üç ay içinde faaliyete geçmek
zorundadýr. Bu süre içinde faaliyete geçilmediði
takdirde, teminatý irat kaydedilerek yeniden

haciz, rehin ve ipotek veya sona erme hususlarýný
içeren bir sicil tutmakla yükümlüdür. Ruhsatýn
sýnýrlarý, kuyularýn koordinatlarý, akýþkanýn
parametreleri, devir, ihtiyati haciz, rehin, ihtiyati

teminatlar güncel teminat üzerinden alýnýr.
e) Ýdare payý: Akýþkanýn doðrudan ve/veya
dolaylý kullanýldýðý tesislerin gayrisafi hasýlatýnýn
% 1'i tutarýnda idare payý, her yýl Haziran ayý

yapýlan faaliyetler durdurulur. Kaynaðýn ve rezervuarýn korunmasý ile çevre kirliliðinin önlenmesi
için acil tedbirlerin gerekli olduðu hallerde tedbirler idarece alýnýr. Bu nedenle yapýlan her türlü

teminat vermesi ve faaliyete geçmesi için ruhsat

tedbir, ipoteðe iliþkin bilgiler ve akýþkanýn

sonuna kadar idareye ödenir. Tahsil edilen tutarýn

masraf, sorumlusundan idare tarafýndan

sahibine üç ay ek süre verilir. Bu süre sonunda da

kullanýmýna iliþkin kira ve benzeri sözleþmeler ile

beþte biri, idare tarafýndan, kaynaðýn bulunduðu

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayýlý Amme Alacakla-

teminat yatýrýlmaz ve faaliyete geçilmez ise

haklarýn sona ermesi sicile iþlenir. Haklar, ancak

belediye veya köy tüzel kiþiliðine bir ay içerisinde

rýnýn Tahsil Usulü Hakkýnda Kanun hükümlerine

ruhsat iptal edilir.

sicile iþlendiði takdirde hüküm ve sonuç doðurur.

ödenir.

göre tahsil edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ýlgililer, sicil kayýtlarýnýn idarenin sicil

(2) Hak sahibi, baþvurunun kabul edildiðinin

Ortak Hükümler

memurlarýndan biri huzurunda gösterilmesini

kendisine bildirildiði tarihten itibaren 15 gün

Faaliyetlerin denetlenmesi

Ýrtifak ve kamulaþtýrma
MADDE 12- (1) Arama ruhsatý sahibi, arama

isteyebilir. Sicil alenidir ve kaynak sicilindeki

içerisinde harç ve teminatý yatýrmadýðý takdirde,

faaliyetleri yapýlacak alanda, özel mülkiyete konu

MADDE 9- (1) Faaliyetler her yýl idare

kayýtlarýn bilinmediði iddia edilemez. Haklara

talebinden vazgeçmiþ sayýlýr.

taþýnmazýn sahibi ile anlaþamamasý halinde,

tarafýndan denetlenir. Gerektiðinde idarece talep
edilmesi halinde MTA tarafýndan da denetim
yapýlýr. Denetimler, 14 üncü maddede belirtilen
hususlar ve diðer maddelerde belirtilen ilkeler
dikkate alýnarak yapýlýr. Denetimler için ruhsat
sahibi tarafýndan MTA'ya 1000 Türk Lirasý ödenir.
Bu miktar, MTA tarafýndan yýllýk ÜFE'ye göre
artýrýlýr.
(2) Memuriyet mahalli dýþýnda MTA'ca
görevlendirilen konuyla ilgili ve yardýmcý

iliþkin olarak yapýlan sözleþmeler, idarece sicile
iþlenmedikçe üçüncü kiþilere karþý ileri
sürülemez.
c) Ýhale: Herhangi bir sebeple hükümden
düþmüþ, terk edilmiþ veya taksir edilmiþ
ruhsatlar, Ýdarece ihale yoluyla aramalara ve
iþletmeye açýlýr. Ýhale ilaný Resmî Gazetede
yayýmlanýr. Ýhale süresi içinde müracaat
olmamasý halinde ruhsat alanlarý baþka bir
iþleme gerek kalmaksýzýn idare tarafýndan

Ýdarî yaptýrýmlar
MADDE 11- (1) Faaliyetlerin, projeye göre
yürütülmesi zorunludur. Ruhsat sahibinin
projesinde belirtilmeyen konularda veya izinsiz
olarak faaliyette bulunulduðu tespit edilirse,
teminatý irat kaydedilerek faaliyet durdurulur ve
teminat üç katýna çýkarýlarak bir ay içinde
tamamlattýrýlýr. Ayný fiilin tekrarý halinde teminat
irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir.
(2) Ruhsat sahibince, kaynak koruma alaný

idareye müracaat ederek irtifak hakký talebinde
bulunabilir.
(2) Ýþletme ruhsatý süresince sadece sondaj
yerleri ve isale hattý, kaptaj gibi gerekli olan yerler
için taþýnmazýn sahibi ile anlaþma saðlanamaz
ise ruhsat sahibi, idareye müracaat ederek
kamulaþtýrma veya irtifak hakký talebinde
bulunabilir. Talep, idarece incelenip deðerlendirildikten sonra uygun bulunmasý halinde kamu
yararý kararý alýnýr.

personele, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayýlý

MÝGEM'e bildirilerek arama ve iþletme

etüdü yapýlmadan iþletmeye geçilmesi veya

(3) Ýrtifak ve kamulaþtýrma iþlemleri,

Harcýrah Kanununun 50 nci maddesi ile

müracaatlarýna açýk hale gelir.

koruma alaný etüdünde öngörülen tedbirlere

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayýlý Kamulaþtýrma

iliþkilendirilmeksizin, her yýl Bütçe Kanunu ile

ç) Harç: Jeotermal kaynaklar için 1000 Türk

uyulmamasýnýn tespiti halinde faaliyetler

Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Ýrtifak ve

belirlenen gündelik harcýrah miktarýnýn iki katý

Lirasý, doðal mineralli sular için 500 Türk Lirasý

durdurularak teminat irat kaydedilir. Altý ay

kamulaþtýrma bedelleri ve masraflarý ruhsat

tutarýnda 6245 sayýlý Harcýrah Kanunu genel

arama ruhsat harcý alýnýr. Ýþletme ruhsatlarý için

içerisinde gerekli tedbirlerin alýnmasý ve temina-

sahibince ödenir.

hükümlerine göre harcýrah ödenir. Bu madde

bu harç miktarlarý dört kat olarak uygulanýr.

týn tamamlattýrýlmasý istenir. Altý ay sonunda

(4) Kamulaþtýrýlan taþýnmaz, tapuya idare

teminat verilmez ve tedbirler alýnmaz ise faaliyet-

adýna tescil edilip, faaliyetler devam ettiði sürece

ler durdurulur.

ruhsat sahibi adýna tahsis edilir.

kapsamýnda ödenen gündelik tutarýndan
herhangi bir ad altýnda kesinti yapýlmaz.

d) Teminat: Ruhsat aþamasýna baðlý olarak,
hektar baþýna, ruhsat harcýnýn % 1'i tutarýnda

(3) MTA, yapacaðý denetim ve incelemeler

ruhsat teminatý alýnýr. Bu oraný, % 50 oranýnda

(3) Ýdare payýnýn süresi içerisinde ödenme-

(5) Kamulaþtýrýlan taþýnmazýn, faaliyetler için

için gerekli görmesi halinde, diðer ilgili bakanlýk,
kamu kurum ve kuruluþlarýnýn da katýlýmýný
isteyebilir.
Devir, sicil, ihale, harç, teminat ve idare payý
MADDE 10- (1) Devir, sicil, ihale, harç,
teminat ve idare payýna iliþkin esaslar aþaðýdaki
þekildedir:
a) Devir: Arama ve iþletme ruhsatlarý
devredilebilir.
b) Sicil: Ýdare, kaynaða iliþkin haklarýn devir,

artýrmaya veya eksiltmeye Bakanlar Kurulu
yetkilidir. Ancak teminat 15.000 Türk Lirasýndan
az olamaz. Teminatýn asgarî miktarý ve harçlar,
her yýl Maliye Bakanlýðýnca belirlenen yeniden
deðerleme oranlarýna göre artýrýlýr. Bu madde
uyarýnca önceden alýnan iþletme ruhsatý
teminatlarý, beþ yýlda bir Maliye Bakanlýðýnca
belirlenen yeniden deðerleme oranlarýna göre
artýrýlarak güncelleþtirilir. Bu Kanuna göre
tamamlanmasý veya yenilenmesi gereken

mesi halinde, teminat irat kaydedilerek iki aylýk
süre verilir. Bu süre zarfýnda idare payý yatýrýlmaz
ve teminat tamamlanmaz ise faaliyetler durdurulur.
(4) Ruhsat olmadan faaliyette bulunulduðunun tespiti halinde, faaliyetler idarece durdurulur.
22/2/2005 tarihli ve 5302 sayýlý Ýl Özel Ýdaresi
Kanununa göre 50.000 Türk Lirasý idare tarafýndan idarî para cezasý tahakkuk ettirilir.
(5) Ruhsat ve/veya gerekli izinler alýnmadan

lüzum kalmadýðýnýn idarece tespiti halinde,
Kamulaþtýrma Kanununda öngörülen usûl ve
esaslara göre belirlenecek rayiç bedeli ödenmek
kaydýyla kamulaþtýrýlan yerin eski sahibine iade
edileceði hususu, ruhsat sahibi ve taþýnmazýn
eski sahibine teblið edilir. Eski sahibinin
taþýnmazý altý ay içerisinde almak istememesi
durumunda taþýnmaz idareye kalýr.
(6) Tapu siciline konulan þerhler idarenin
müracaatý üzerine ayrýca mahkeme kararýna
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gerek kalmadan silinir.
(7) Hazinenin özel mülkiyetinde veya
Devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde
yapýlan faaliyetler için bu Kanunun yürürlük

korunmasý esas olup iþletme faaliyeti öncesinde
kaynaðýn koruma alanlarý etüdünün ruhsat sahibi
tarafýndan yaptýrýlmasý zorunludur. Aksi takdirde
faaliyetler durdurularak koruma alanlarýnýn

terk talebinde bulunabilir. Ýdare, faaliyetle ilgili
gerekli emniyet tedbirlerinin yerine getirilmiþ ve
çevre düzenlenmesi yapýldýðýnýn tespitini
müteakip terk talebini kabul eder.

tarihinden sonra kira, ecri misil alýnmaz.
(8) Jeotermal kaynak daðýtýmý ve üretimini

belirlenmesi için ruhsat sahibine uygun süre

(2) Arama ve iþletme ruhsatlarýnýn fesih, iptal,

verilir. Bu süre sonunda da koruma alanýnýn

terk veya sürenin bitmesi nedeniyle sona ermesi

iþletmelerin kapasitelerinin gerektirdiði kaynak
miktarý saðlandýktan sonra diðer kullanýmlara
yönelik talepler karþýlanabilir. Termal turizme
yönelik kullaným alanlarýnda imar planý olmadan
faaliyet izni verilemez.
b) Turizm belgeli tesislerin jeotermal su

yapan þirketler sanayi kuruluþu ve atýk arýtma

belirlenmemesi halinde 11 inci madde hükümleri

halinde, hak sahibine tazminat verilmeksizin

kullaným bedeli, kullanýlan jeotermal su miktarýna

kuruluþu olarak deðerlendirilirler. Bu deðerlen-

uygulanýr.

kuyular ve bunlarýn korunmasý için yapýlmýþ

göre belirlenir.

dirilmeye göre baþta elektrik tarifeleri olmak

(2) Koruma alaný etüt raporlarý, MTA'nýn

tesisler, gerekli kuyu baþý emniyet tedbirleri

üzere sanayi kuruluþlarý ve atýk arýtma

görüþü alýnarak, idare tarafýndan onaylanýr. Arazi

alýnmýþ olmak kaydýyla idareye intikal eder. Diðer

c) Faaliyetler için idarece önceden Kültür ve
Turizm Bakanlýðýnýn görüþü alýnýr.

d) Enerji üretimi ve ýsýtma uygulamalarýna

kuruluþlarýna tanýnan tüm teþvik ve haklardan

kullanýmý ve yapýlaþma ile ilgili kaynak koruma

tesis, vasýta, alet ve malzeme ruhsat sahibine

yararlanýrlar.

alanlarý etüdünde öngörülen kýsýtlama ve

aittir.

uygun olan akýþkanlar hariç diðer akýþkanlarýn

Rehin, haciz, ihtiyati tedbir ve ipotek tesisi
MADDE 13- (1) Ruhsat alanýnýn iþletilmesinde gerekli olan kuyular, her türlü tesisler,
ekipman, su taþýma hat ve sistemleri, aletleri ile
bir yýllýk diðer iþletme malzemesi gibi kaynaðýn
üretimine yönelik ayrýlmaz parçalar, münferiden
haczedilemez veya üzerlerine ihtiyati tedbir
konulamaz ancak bir kül halinde haczi ve ihtiyati
tedbir konulmasý mümkündür. Bunlarýn tamamý
üzerine ihtiyati tedbir konulmasý veya icraen

koþullar, imar planlarýnda esas alýnýr. Kaynak
koruma alanlarýnda alýnacak tedbirlere iliþkin
genel ilkeler yönetmelikle belirlenir.
(3) MTA tarafýndan yapýlan denetlemelerde
faaliyetlerin öngörülen tedbirlere uygun
yürütülmediðinin tespiti halinde, faaliyetler
idarece durdurulur. Alýnacak tedbirler, MTA
tarafýndan belirlenir ve idareye bildirilir. Gerekli
tedbirleri almak ve/veya aldýrmakla idare
yükümlüdür. Gerekli tedbirlerin alýnmasý için en

Bu þekilde idareye intikal eden varlýklar ihale
ile satýþý yapýlarak gerekli ruhsatlandýrma yapýlýr.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeþitli Hükümler
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü
hizmetleri ile ilgili haklar
MADDE 16- (1) MTA, jeotermal ve doðal
mineralli su kaynak aramalarýný ruhsat harcýndan
ve teminatýndan muaf olarak bu Kanun
hükümlerine göre ruhsat alarak yapar. MTA'nýn

bulunduðu alanlarda termal turizm amaçlý
kullanýma öncelik tanýnýr.
e) Bu madde kapsamýnda belediyelerce
kurulacak þirketler için 4046 sayýlý Özelleþtirme
Uygulamalarý Hakkýnda Kanunun 27 nci maddesi
uygulanmaz, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn görüþü alýnýr.
e) Bu maddenin uygulanmasý ile ilgili tüm
usûl ve esaslar, Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn
uygun görüþü alýnarak Bakanlýkça çýkarýlacak
yönetmelikle belirlenir.

satýþlarýna karar verilmesi halinde, iþletmenin

fazla bir yýl süre verilir. Öngörülen tedbirlerin

arama ruhsatý aldýðý sahalarda kaynak varlýðý

faaliyetlerine müdahale edilemez.

yerine getirilmemesi halinde ruhsat iptal edilir.

tespit etmesi halinde, bu alan MTA tarafýndan

sayýlý Maden Kanununun 47 nci maddesinin
üçüncü fýkrasý aþaðýdaki þekilde deðiþtirilmiþtir.

(2) Ýþletme ruhsatý üzerine 22/11/2001 tarihli

(4) Ruhsat sahibi, kullaným sonrasý açýða

ihale edilir ve ihale üzerinde kalan istekliye bu

ve 4721 sayýlý Türk Medeni Kanunu ilgili hüküm-

çýkacak akýþkaný çevre limitlerini dikkate alarak

alanda idarece iþletme ruhsatý verilir. MTA'nýn

MADDE 18- (1)

4/6/1985 tarihli ve 3213

“Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüðü bu

leri uyarýnca, ruhsat süresini geçmemek kaydýy-

deþarj edebilir. Akýþkan içeriði çevre limitlerine

yaptýðý masraflar ihale bedeli üzerinden

Kanun hükümlerine göre arama ruhsatý alarak

la, ipotek tesisi mümkündür. Üzerine ipotek tesis

göre deþarja izin vermiyorsa reenjekte etmekle

alýndýktan sonra kalan miktar MTA ve idarece eþit

bulduðu madenler için 15 inci maddeye göre

edilmiþ iþletme ruhsatýnýn alanlarýnda deðiþiklik

yükümlüdür. Ancak formasyonun fiziksel ve

paylaþýlýr.

buluculuk hakkýný kazanýr. Arama ruhsat süresi

olduðu takdirde, mevcut ipotek, hiçbir iþleme

kimyasal özellikleri nedeniyle reenjeksiyonun

(2) MTA, yürüyen ruhsat alanlarý dahil her

sonuna kadar Genel Müdürlüðe devredilen bu

gerek kalmaksýzýn yeniden verilen ruhsat

gerçekleþmediðinin MTA tarafýndan onaylanmasý

yerde ruhsat þartý olmaksýzýn her türlü bilimsel ve

ruhsatlar 30 uncu madde hükümlerine göre ihale

üzerinde de ayný þartlarla devam eder.
(3) Ýþletme ruhsatýnýn sona ermesi halinde
ipotek, kuyular ve bunlarýn korunmasý için
yapýlmýþ tesisler dýþýnda kalan ruhsat sahibine ait
tesis, vasýta, alet ve malzeme üzerinde devam
eder.
Kaynak rezervuarýnýn korunmasý
MADDE 14- (1) Bu Kanuna tâbi faaliyetlerde
kaynaðý oluþturan jeotermal sistemin korunmasý,
kaynaðýn israf edilmemesi ve çevrenin

halinde, çevre kirlenmesini önleyecek tedbirler
alýnarak deþarj yapýlýr.
(5) Entegre jeotermal kaynak kullaným alaný
dýþýndaki müstakil kaplýca ve doðal mineralli su
iþletmelerinde reenjeksiyon ve enjeksiyon þartý
aranmayabilir. Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn
görüþü doðrultusunda idarece karar verilir.
Terk ve tesislerin intikali
MADDE 15- (1) Arama veya iþletme ruhsatý
sahibi, ruhsat alanýnýn tamamýný veya bir kýsmýný

teknik çalýþmayý yapabilir.
Kültür ve turizm koruma ve geliþim bölgeleri
ile turizm merkezlerine iliþkin hususlar
MADDE 17- (1) 12/3/1982 tarihli ve 2634
sayýlý Turizmi Teþvik Kanunu uyarýnca ilan edilen
kültür ve turizm koruma ve geliþim bölgeleri ile
turizm merkezlerinde;
a) Bu Kanun kapsamýnda verilecek termal
turizm amaçlý iþletme faaliyet izinlerinde, imar
planlarý ile belirlenen yatýrým alanlarý ve

edilir. Ýhale sonucu elde edilen gelirin %50'si
MTA'ya kaynak geliri olarak aktarýlýr.”
MADDE 19- (1) MTA yurt içi ve yurt dýþýnda
yerli ve yabancý kamu veya özel tüzel kiþilerle
jeotermal kaynak ve doðal mineralli sulara
yönelik olarak arama, araþtýrma, geliþtirme ve
bilimsel ve teknik çalýþma yapabilir. Asgarî % 20
olmak kaydýyla, ilgili þirket ile varýlan anlaþma
çerçevesinde belirlenecek oranda iþletme
gelirinden pay alýr. Bu maddenin uygulama usûl

YÖNETMELÝKLER

30

YÖNETMELÝKLER

31

ve esaslarý Bakanlýkça çýkarýlacak yönetmelikle
belirlenir.
Yönetmelik
MADDE 20- (1) Bu Kanunun uygulanmasýna

b) Ýl Özel Ýdarelerinin iþletme ruhsatý verdiði
kaynaklar ruhsat sahiplerine,
c) Vilayetçe rüsum ve temettü hisseleri
devredilen kaynaklar devir alan belediye veya

intibaký yapýlýr.
GEÇÝCÝ MADDE 2- (1) Bu Kanunun
yürürlüðe girmesinden önce kazanýlmýþ haklarýn
sahipleri, bu haklarýna konu olan kaynaða ait

MÝGEM'e bildirilir. Bu ruhsat alanlarý, MTA
tarafýndan ihale edilir. Ýhale gelirinden MTA'nýn
yaptýðý arama masraflarý düþüldükten sonra
kalan miktar MTA ile Ýdare arasýnda eþit olarak

dair usûl ve esaslar, bu Kanunun yürürlük

köy tüzel kiþiliði adýna,

mevcut bilgi ve belgeler ile sahadaki mevcut

paylaþýlýr.

tarihinden itibaren altý ay içerisinde, Bakanlýk
tarafýndan çýkarýlacak yönetmelikler ile
düzenlenir.

d)

verdiði kaynaklar belediye tüzel kiþiliði adýna,
e)

Yürürlükten kaldýrýlan hükümler
MADDE 21- (1) Bu Kanunla, 10/6/1926 tarihli

Belediyelerin iþlettiði ve/veya kiraya
Belediye ve il özel idarelerinin ortaðý

olduðu þirketlerin iþlettiði kaynaklar þirket adýna,
f)

MTA tarafýndan bu Kanunun yayýmý

tesislere ait bilgi ve projeleri, hak sahibi olduðunu

(2) MTA adýna tescil edilen ve tescil edilecek

gösterir ruhsat, izin, imtiyaz, sözleþme, sicil ve

bu sahalardan herhangi bir nedenle ihale

benzeri belgeleri varsa iþletme projesi ve teminat

edilemeyenlerden idare payýnýn yarýsý MTA'ya

makbuzlarý ile birlikte altý ay içerisinde idareye

ödenir.

müracaat ederek intibak yaptýrmakla

ve 927 sayýlý Sýcak ve Soðuk Maden Sularýnýn

tarihinden önce kamu veya özel tüzel kiþiler,

Ýstismarý ile Kaplýcalar Tesisatý Hakkýnda Kanun,

belediye ve özel idare ile yapýlan sözleþme ve

(2) Altý ay içinde intibak talebinde

28/1/2004 tarihli ve 5083 sayýlý Türkiye

12/3/1982 tarihli ve 2634 sayýlý Turizmi Teþvik
Kanununun ek 1 inci maddesi ile birlikte 26 Mart
1322 tarihli Mülga Maadin Nizamnamesinin,
26/3/1931 tarihli ve 1794 sayýlý 26 Mart 1322
tarihli Maadin Nizamnamesinin 50 nci Maddesinin Tadiline Dair Kanunun ve 17/6/1942 tarihli ve
4268 sayýlý Mülga Madenlerin Aranma ve
Ýþletilmesi Hakkýnda Kanunun içmeye ve yýkanmaya mahsus þifalý sýcak ve soðuk maden sularýyla kaplýcalar hakkýndaki hükümleri yürürlükten

protokollerle verilen iþletme haklarý, alaný MTA
tarafýndan belirlenerek ilgili hak sahibi adýna,
g) 5177 sayýlý Kanunun geçici 5 inci
maddesine göre temdit talebinde bulunulan ve
süresi uzatýlan içmece, maden sularý, ýlýca ve
kaplýcalar ilgili hak sahibi adýna,
h) Elektrik Üretim A.Þ. tarafýndan iþletilen
kaynak, alaný MTA tarafýndan belirlenerek
Elektrik Üretim A.Þ. adýna, idare tarafýndan alan
bazýnda intibak ettirilir. Elektrik Üretim A.Þ. veya

bulunulmayan haklar için teminat iki katýna
çýkarýlarak altý ay ek süre verilir. Bu süre
içerisinde de intibak talebinde bulunulmayan
haklara iliþkin faaliyetler durdurulur.
(3) Kanunun yürürlük tarihi itibariyle bir yýl
boyunca müracaat kabul edilmez. Bu süre
sonunda ilk hafta yapýlan müracaatlar ayný anda
yapýlmýþ kabul edilir ve öncelik sýrasý kura ile
belirlenir. Ýlk hafta içinde yapýlan müracaatlardan
asgarî teminat miktarý kadar müracaat bedeli

Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkýnda
Kanun hükümlerine göre ülkede tedavülde
bulunan para “Yeni Türk Lirasý” olarak
adlandýrýldýðý sürece bu ibare kullanýlýr.
GEÇÝCÝ MADDE 5- (1) Elektrik Üretim
Anonim Þirketi tarafýndan yapýlan kömür tahsis
(rödövans) ihalesi sonucunda kömür kullaným
hakký elde edecek þirketler tarafýndan yapýlacak
1000 MW üzeri güçte yerli kömür yakýtlý elektrik
santrallarýndan 2014 yýlý sonuna kadar iþletmeye

Özelleþtirme Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan bu

alýnýr.

kaldýrýlmýþtýr.

yükümlüdür.

GEÇÝCÝ MADDE 4- (1) Bu Kanunda geçen
Türk Lirasý ibaresi karþýlýðýnda, uygulamada

girenlerin ürettiði elektrik, perakende ve toptan

BEÞÝNCÝ BÖLÜM

sahanýn üçüncü kiþilere ihale edilmesi halinde,

(4) Ýdare, il sýnýrlarý içerisindeki kaynak

satýþ lisansý sahibi þirketler tarafýndan onbeþ yýl

Geçici ve Son Hükümler

ihale bedelinin % 50'si MTA'ya öz kaynak olarak

ruhsatlarýný ve ruhsat verilmesi MÝGEM'ce uygun

süreli ikili anlaþmalar ile satýn alýnýr ve

aktarýlýr. Ýntibaklarda sözleþme ve iþletme þartlarý

bulunan müracaatlarý, bu Kanunun yürürlüðe

üstlenilecek elektrik enerjisi alýmýna iliþkin

girdiði tarihten itibaren üç ay içerisinde; hak

hükümler bu þirketlerin lisanslarýna dercedilir.

GEÇÝCÝ MADDE 1- (1) Bu Kanunun yürürlük
tarihinden önce, 26/3/1322 tarihli Mülga Maadin

ile üçüncü kiþilerin müktesep haklarý sicile iþlenir.

Nizamnamesi, 17/6/1942 tarihli ve 4268 sayýlý

(2) Ýþletme imtiyazlý ruhsatlarda ise hak

sahibi, kaynak ve alan sýnýr koordinatlarý,

(2) Toptan ve perakende satýþ þirketlerine

Mülga Madenlerin Aranma ve Ýþletilmesi

sahibinin geçmiþte kullandýðý süre dikkate

kaynaðýn cinsi, süresi, mülkiyet durumu ve diðer

satýþý yapýlacak miktarla santralýn üreteceði yýllýk

Hakkýnda Kanun, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayýlý

alýnarak toplam süre doksandokuz yýlý geçemez.

gerekli olan tüm bilgileri MÝGEM'e bildirmek

elektrik miktarý arasýnda ikili anlaþmaya

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlýðýnýn Teþkilat ve

(3) Ýntibaký yapýlan ruhsatlar MÝGEM'e

Görevleri Hakkýnda Kanun, 26/5/2004 tarihli ve
5177 sayýlý Maden Kanununda ve Bazý
Kanunlarda Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanun,
927 ve 2634 sayýlý kanunlar ile 83/6568 sayýlý
Bakanlar Kurulu Kararý uyarýnca 3/3/1954 tarihli
ve 6309 sayýlý Mülga Maden Kanunu
kapsamýnda verilmiþ ruhsat ve haklar aþaðýdaki
þekilde intibak ettirilir.
a) Ýl Özel Ýdarelerinin iþlettiði veya kiraya
verdiði kaynaklar il özel idarelerine,

bildirilir.
(4) Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarih
itibariyle 927 sayýlý Kanuna göre süresi içinde
temdit talebinde bulunulmuþ ruhsatlar ile 5177
sayýlý Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre
ruhsat almak üzere yapýlan yeni müracaatlar, il
özel idarelerince müracaat tarihinde yürürlükte
olan 5177 sayýlý Kanunun geçici 4 üncü maddesi
ve 927 sayýlý Kanuna göre sonuçlandýrýlarak
uygun görülenler ruhsatlandýrýlarak bu Kanuna

zorundadýr.

baðlanamayan bir üretim bakiyesi oluþursa, bu

GEÇÝCÝ MADDE 3- (1) Bu Kanunun yürürlük
tarihinden önce MTA tarafýndan, kamu veya özel
tüzel kiþilere, belediyelere, özel idarelere
sözleþme ile devredilen, kiraya verilen veya
kullaným hakký verilen ve bu Kanunun yürürlük
tarihi itibarý ile sona eren kaynak veya kaynak
alanlarý ile MTA'nýn yaptýðý çalýþmalarla
belirlediði ve MTA adýna tescil edilen ve tescil
edilecek kaynak ve/veya kaynak alanlarý için
MTA'ya idare tarafýndan arama ruhsatý verilerek

miktar için Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt
Anonim Þirketi alým anlaþmasý yapar.
(3 )Elektrik Üretim Anonim Þirketi tarafýndan
1000 MW üzeri güçte yerli kömür yakýtlý elektrik
santralý yapýlmasý amacýyla yapýlacak kömür
tahsis (rödövans) ihalelerinde isteklilerce; yýllara
sâri olarak rödövans bedeli, onbeþ yýllýk süre için
yýllara sarî olarak elektrik enerjisi üretim
miktarlarý ve yýllýk birim elektrik enerjisi satýþ
fiyatlarý teklif edilecektir. Bu ihalede seçim,

YÖNETMELÝKLER

þartnamede belirlenecek esaslar dahilinde, teklif
edilecek yýllýk üretim miktarlarý ile yýllýk birim
elektrik enerjisi satýþ fiyatlarýnýn çarpýmý sonucu
oluþacak elektrik alým bedellerinin önceden
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saptanmýþ belirli bir iskonto haddi üzerinden

Yürürlük
MADDE 22- (1) Bu Kanun yayýmý tarihinde
yürürlüðe girer.
Yürütme
MADDE 23- (1) Bu Kanun hükümlerini

ihalenin yapýldýðý tarihe indirgenmiþ deðerleri

Bakanlar Kurulu yürütür.

toplamý ile rödövans bedelinin deðerlendirilmesi
sonucunda yapýlýr.
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JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOÐAL
MÝNERALLÝ SULAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELÝÐÝ
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baþlatýlan, jeokimyasal ve jeofizik çalýþmalarla
desteklenen, yapýlan tüm çalýþmalara ait verilerin
deðerlendirilmesi sonucu belirlenen lokasyon
veya lokasyonlarda amaç ve tekniðine uygun

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar

olarak jeolojik takiple açýlan sondaj çalýþmalarý ile

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliðin amacý,
3/6/2007 tarihli ve 5686 sayýlý Jeotermal
Kaynaklar ve Doðal Mineralli Sular Kanununun
uygulanmasý ile ilgili usul ve esaslarý
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, belirlenmiþ
ve belirlenecek jeotermal kaynaklar ve doðal
mineralli sular ile jeotermal kökenli gazlarýn aran-

üretime yönelik test çalýþmalarýný da içeren

masý ve iþletilmesi için ruhsat verilmesi, ruhsatýn
devredilmesi, faaliyetlerin, kaynaðýn ve çevrenin
denetlenmesi, ruhsatýn sona erdirilmesi, kaynak
ve kaptajýn korunmasý, ruhsat alanýnýn terk edilmesi ile ilgili usul, esas ve yaptýrýmlarý kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2007

projede belirtilen faaliyetler bütününü,
d) Bakanlýk: Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlýðýný,
e) Beklenmeyen haller: Jeoloji ve kaynak
þartlarýndaki beklenmeyen fiziksel ve kimyasal
deðiþiklikler ile ilgili mevzuat gereðince diðer
kurumlardan alýnmasý gereken izinlerin alýnamamasý durumlarýný,
f) Bloke alan: Ýþletme ruhsatý verilmiþ bir
jeotermal kaynaktan yapýlan üretim faaliyetlerinin
etkilenmemesi için iþletme ruhsatý sahibi
dýþýndaki talep sahiplerine kapatýlmýþ ve iþletmeye açýlmayacak alanlarý,
g)
Deþarj: Jeotermal akýþkanýn
kullanýmýndan sonra reenjekte edilemeyen
kýsmýnýn veya tamamýnýn çevre kirliliðine neden

tarihli ve 5686 sayýlý Jeotermal Kaynaklar ve

olmayacak þekilde baþka alýcý ortamlara gönde-

Doðal Mineralli Sular Kanununun 20 nci madde-

rilmesini,

sine dayanýlarak hazýrlanmýþtýr.
Tanýmlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Akýþkan: Kaynaklardan elde edilen su,
gaz ve buharý,
b) Arama Faaliyet Raporu: Arama ruhsat
döneminde hak sahipleri tarafýndan, her yýl
arama projesine göre yapýlmýþ olan faaliyetlere
iliþkin ilgili mühendis tarafýndan hazýrlanmýþ bilgi
ve belgeleri içeren Ýdare ve MTA'ya verilmesi
gereken raporu,
c) Arama ruhsatý: Sýnýrlarý belirlenmiþ bir
alanda, kaynak arama faaliyetlerinde
bulunulabilmesi amacýyla projeye dayalý verilen
izin belgesini,
ç) Arama: Jeotermal sistemden akýþkan
elde etmek amacýyla jeolojik araþtýrmalarla

ð) Doðal mineralli su: Yerkabuðunun farklý
derinliklerinde, uygun jeolojik þartlarda doðal
olarak oluþan bir veya daha fazla kaynaktan
yeryüzüne kendiliðinden çýkan ya da çýkartýlan,
mineral içeriði ve diðer bileþenleri ile tanýmlanan;
tedavi, þifa amaçlarýyla da kullanýlan içmece
suyu, þifalý su ve benzeri adlarla anýlan soðuk ve
sýcak doðal sularý,
h) Emniyetli verim: Jeotermal sistemi ve
rezervuar dengesini bozmayacak þekilde ayný
rezervuardan birim zamanda üretilebilecek
azami akýþkan miktarýný,
ý) Enjeksiyon:Akýþkanlarýn, yapay
yöntemlerle jeolojik formasyonlara gönderilmesini,
i) Faaliyet dönemi: Arama ve iþletme
ruhsat dönemlerinde bir yýlda yapýlan faaliyetleri,

YÖNETMELÝKLER
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j) Faaliyet: Jeotermal kaynaklarýn
aranmasý, geliþtirilmesi, iþletilmesi ve terk
edilmesi ile jeotermal ve doðal mineralli sularýn
kullanýlmasý hususundaki iþlemleri,

gazlarýn elde edildiði yerleri,
s) Jeotermal rezervuar: Sýcaklýk ve
jeokimyasal açýdan doðal bir denge içinde
bulunup bir bütünlük ifade eden, deðiþik

içerisinde yapýlan faaliyetlerin kontrol ve
denetime tâbi olduðu ve gerektiðinde yapýlaþma
ve arazi kullaným faaliyetleri kýsýtlanabilir alanlarý,
z) Koruma alanlarý etüt raporu: Kaynaðýn

/basýlmasýný,
gg) Ruhsat: Sýnýrlarý belirlenmiþ bir alanda
kaynak tespiti ve iþletilmesi faaliyetlerinin
yapýlabilmesi için verilen izin belgesini,

k) Gayrisafi hâsýlat: Ýþletmenin toplam yýllýk

þekillerde dýþardan beslenen yarý açýk veya

iþletmeye alýnmasýndan önce bu yönetmelikte

ðð) Ruhsat Dönemi: Alan, kuyu ve/veya

kapalý sýcak su ve/veya buhar üretim ortamýný,

belirtilen ilgili format ve kriterlere göre ilgili

doðal çýkýþa baðlý olarak ruhsat süresince yapýlan
faaliyetleri,

cirosu olup, iþletmelere ait tahakkuk eden her
türlü mal ve hizmet satýþ bedelleri, faizler ile

þ) Jeotermal sistem: Jeotermal alan

mühendisler tarafýndan yapýlan çalýþmalar

oluþumunu saðlayan; beslenme alaný, akýþkan,

sonucunda hazýrlanan ve MTA'nýn görüþü

l) Ýdare: Ýl özel idarelerini,

ýsý kaynaðý, rezervuar ve/veya zonu, örtü kaya ve

alýnarak Ýdare tarafýndan onaylanan raporu,

m) Ýdare payý: Akýþkanýn doðrudan

boþalým alanýnýn tümünü kapsayan, jeotermal

yapýlan kiralamalarýn dahil olduðu miktarý,

aa) Kuyu baþý donanýmý: Üretim ve

hh) Sicil: Ýdare tarafýndan kaynaða iliþkin
hak verilmesi, haklarýn devredilmesi, haciz, rehin,
ipotek, sona ermesi ve terk edilmesi gibi

ve/veya dolaylý kullanýldýðý tesislerin gayrisafi

kaynak ve/veya doðal mineralli sularýn çýktýðý

reenjeksiyon kuyularýnda akýþkanýn saðlýklý ve

hâsýlatýnýn % 1'i tutarýnda her yýl Haziran ayý

ve/veya üretildiði, kendine özgü jeolojik yapýsý,

çevreyi kirletmeyecek bir þekilde üretimini ve

hususlarý içeren kayýtlarý,
ýý) Sondaj: Jeotermal akýþkanlarý aramak,

sonuna kadar Ýdareye ödenen payý,
n) Ýþletme: Arama faaliyetleri sonucunda
elde edilen kaynaðýn üretim, kullaným,
reenjeksiyon, enjeksiyon, deþarj ve bu
faaliyetlere yönelik sondaj çalýþmalarýný içeren
projede belirtilen faaliyetler bütününü,
o) Ýþletme faaliyet raporu: Ýþletme faaliyeti
döneminde ruhsat sahipleri tarafýndan yýlda bir
kez iþletme projesine göre yapýlmýþ olan
faaliyetlere iliþkin, ilgili mühendis tarafýndan

hidrojeolojik ve kimyasal özellikleri olan sistemi,
t) Kanun: 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayýlý
Jeotermal Kaynaklar ve Doðal Mineralli Sular
Kanununu,
u) Kaptaj: Akýþkanýn doðal olarak ve/veya
bilimsel yöntemler ve uygun araçlar kullanýlarak
rezervuardan yeryüzüne ulaþmasýndan itibaren
kirlenmesinin önlenerek ve korunarak daha
saðlýklý þekilde deðerlendirilebilmesi için kullaným
öncesi özel teknikle yapýlan toplama

reenjeksiyonunu saðlamak ve gerektiðinde
kuyuyu uygun þekilde kapatabilmek maksadýyla
kullanýlan borular, vanalar, adaptör ve spul hattý
malzemeleri gibi ekipmanlarý,
bb) Kuyu içi loglarý: Kuyunun derinliði
boyunca gözlemlenen litolojik deðiþimler, kayaç
yoðunluðu, tabaka kalýnlýklarý, çatlaklý zonlar ve
rezervuar zonlarda sýcaklýk, gözeneklilik ve
geçirgenlik, akýþkana doygunluk, tuzluluk
parametreleri, boru arkasý çimento homojenliði

üretmek, kullaným sonrasý reenjekte etmek,
rezervuarý gözlemlemek veya test etmek için
bilimsel yöntemler ve uygun araçlar kullanýlarak,
gereken derinlik ve çapta yeryüzünden kaynaða
doðru jeolojik takip ile delik kazma ve açma iþlemi
ile jeotermal rezervuar oluþturmak için akýþkan
enjekte etmek için kuyu açma iþlemini,
ii) Teminat: Kaynaðýn deðerlendirilmesine
yönelik faaliyetlerde, kamu can ve mal saðlýðýný
etkileyecek durumlarýn oluþmasý ve ruhsat sahibi

hazýrlanmýþ bilgi ve belgeleri içeren Ýdare ve

havuzlarýnda, galeri ve/veya kuyularda biriktiril-

ile kalýnlýðýný ve kuyu çapýndaki deðiþimler gibi

tarafýndan gerekli tedbirlerin alýnmamasý halinde

MTA'ya verilmesi gereken raporu,

mesi iþlemini,

özellikleri belirlemeye yönelik ölçümleri,

kullanýlmak üzere arama, iþletme ve bloke

ö) Ýþletme ruhsatý: Belirli bir alanda

ü) Kaynak: Doðal yolla, sondaj veya

akýþkanýn üretilebilmesi ve deðerlendirilmesi için

kuyularla jeotermal akýþkan veya doðal mineralli

projeye dayalý verilen izin belgesini,

su, gaz veya bunlarýn birlikte elde edildiði yerleri,

cc) MTA: Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüðünü,
çç) MÝGEM: Maden Ýþleri Genel
Müdürlüðünü,

alanlarý için nakdi para, banka ve özel finans
teminat mektubu, Devlet bono ve tahvili olarak
Ýdareye verilen güvenceyi,

p) Jeotermal alan: Yapýlan bilimsel ve

v) Kira sözleþmeleri: Ýþletme ruhsatýna

jj) Test: Rezervuarýn üretimi, yönetimi ve

teknik çalýþmalarla sýnýrlarý belirlenen ve

dayalý kullaným alanlarýyla ilgili haklarýn,

dd) Mücbir sebep: Sel, yangýn, deprem,

izleme programýný oluþturmak için fiziksel ve

üzerinde jeotermal kaynak veya jeotermal

baþkalarýna kiralanmasýný saðlayan sözleþme-

çökme, heyelan, savaþ hali ile yönetmelikte

kimyasal parametreleri belirlemeye yönelik

kaynakla birlikte doðal mineralli sularýn

leri,

belirtilen diðer halleri,

yürütülen çalýþmalarý,

bulunduðu alaný,
r) Jeotermal kaynak: Jeolojik yapýya baðlý
olarak yerkabuðu ýsýsýnýn etkisiyle sýcaklýðý
sürekli olarak bölgesel atmosferik yýllýk ortalama
sýcaklýðýn üzerinde olan, çevresindeki sulara
göre daha fazla miktarda erimiþ madde ve gaz
içerebilen, doðal olarak çýkan veya çýkarýlan su,
buhar ve gazlar ile yer altýna insan düzenlemeleri
vasýtasýyla gönderilerek yerkabuðu veya kýzgýn
kuru kayalarýn ýsýsý ile ýsýtýlarak su, buhar ve

y) Koruma alaný: Kaynak ve bunlarýn baðlý
olduðu jeotermal sistemin; bozulmasýna,
kirlenmesine ve sürdürülebilir özelliðinin
yitirilmesine neden olacak dýþ etkenlerden
korumak amacýyla sahanýn jeolojik, hidrojeolojik
yapýsý, iklim koþullarý, zemin cinsi ve tipleri,
drenaj sahasý sýnýrý, kaynak ve kuyu çevresindeki
yerleþim birimleri, endüstri tesisleri, çevrenin
topografik yapýsý gibi unsurlara baðlý olarak
belirlenmiþ, önlemler alýnmasý gereken,

ee) Proje: Kaynaktan yararlanmak
amacýyla yapýlacak çalýþmalarý düzenleyen,
belirlenen usûl ve esaslara göre hazýrlanan,
arama ve iþletme dönemindeki faaliyetlerin
baþlamasý, geliþimi ve bitirilmesi ile ilgili süreleri
içeren, beyan niteliðindeki metni,
ff) Reenjeksiyon: Üretilen jeotermal
akýþkanlarýn kullanýldýktan sonra tamamýnýn veya
kalan kýsmýnýn yapay yöntemlerle üretildikleri
jeolojik formasyonlara geri gönderilmesini

kk)
Üretim Deðerleri: Üretim testleri
sonucunda belirlenen kuyu dibi, kuyu baþý, statik
ve dinamik sýcaklýk, basýnç, debi gibi
parametreler ifade eder.
ÝKÝNCÝ BÖLÜM
Ruhsatlar ve Ýlgili Hükümler
Mülkiyet ve ruhsat
MADDE 5 – (1) Jeotermal kaynaklar ve
doðal mineralli sular devletin hüküm ve
tassarrufu altýnda olup bulunduklarý arzýn

YÖNETMELÝKLER

36

YÖNETMELÝKLER

37

mülkiyetine tabi deðildir. Kaynaða iliþkin herhangi
bir faaliyetin yapýlabilmesi için Kanuna göre
ruhsat alýnmasý zorunludur.
(2) Jeotermal kaynaklar ve doðal mineralli

Ýdare tarafýndan bilgi verilerek o bölgeye baþvuru
kabul edilmemesi saðlanýr. Arama ve mevcut
iþletme ruhsatlý faaliyet alanlarýnda da ayný iþlem
yapýlýr. Müracaat edilen alanýn koordinatlarý saat

düzenlenmiþ arama ruhsatý verilir.
(2) Arama ruhsatý Ýdarece sicile iþlendiði
tarihte yürürlüðe girer ve bu tarihten itibaren
arama ruhsat süresi üç yýldýr. Arama ruhsatý

b) Jeolojik prospeksiyon,
c) 1/25 000 ölçekli jeoloji haritasý yapýmý
veya temini ile birlikte gerek duyulmasý halinde
daha büyük uygun ölçekli jeoloji haritasý,

sulara iliþkin haklar, medeni haklarý kullanmaya

ibresi yönünde saða (y), yukarý (x) olarak belirtilir.

verilen alan koordinatlarý ile birlikte MÝGEM'e en

ç) Jeotermal jeolojisi çalýþmasý, jeolojik

ehil Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýna,

Müracaatlar tek poligon üzerinden yapýlýr. Bu

geç onbeþ gün içinde bildirilir. Ruhsat verilen alan

kesitler, jeofizik araþtýrmalar, hidrojeokimyasal

statüsünde jeotermal kaynaklar ve doðal

esaslara uygun þekilde yapýlmayan müracaatlar

MÝGEM tarafýndan kayýtlara alýnýr. Arama ruhsatý

çalýþmalar; jeoloji mühendisinin nezaretinde

mineralli sularla ilgili faaliyet yapabileceði hususu

kabul edilmez.

sürecinde ilave etütlere ve süre uzatýmýna ihtiyaç

açýlan sondajlý arama çalýþmalarý,

yer alan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýna göre

(3) Müracaatlarda öncelik hakký esastýr.

duyulmasý halinde, ruhsat sahibi tarafýndan

yapýlabilir.

kurulmuþ tüzel kiþiliði haiz þirketlere, kamu

Talep sahibinin Ýdareye müracaatý esnasýnda

ruhsat süresi bitiminden önce revize proje ile

(2) Bu çalýþmalar sonucu,

iktisadi teþebbüsleri ile müesseselerine, baðlý

müracaat tarihi, numarasý, saati, dakikasý, arama

arama ruhsatý süre uzatýmý için Ýdareye baþvuru

a) Kuyu içi loglarý; sýcaklýk, elektrik-SP,

ortaklýk ve iþtiraklerine, diðer kamu kurum

ruhsat müracaat formu Ek-1 üzerine kaydedilir.

yapýlýr. Verilen revize projenin Ýdarece uygun

sonik, gama-ray, nötron, yoðunluk, kaliper,

kuruluþ ve idarelerine, gerçek veya tüzel kiþi
adýna verilir.
(3) Jeotermal kaynaklar ve doðal mineralli
sulara iliþkin haklar, miras yolu ile intikal eder. Bu
haklar, bütün mirasçýlarýn vekâletini havi bir
vekâletname ile ikinci fýkrada belirtilen niteliklere
sahip mirasçýlardan birine veya üçüncü bir þahsa
devredilir. Mirasçýlarýn ittifak edememeleri
halinde mirasçýlardan birinin müracaatý ile
mahkeme mirasçýlardan bu hakkýn en ehil olana

Müracaata esas olan bilgileri içeren belge,
müracaat sahibine müracaat bitiminde verilir.
(4) Ancak ayný yer için ayný anda birden
fazla talep olmasý durumunda projeler Ýdarece
incelenerek, en hýzlý ve en fazla yatýrýmý öngören
arama projesi tercih edilir ve ruhsatlandýrma
iþlemi yapýlýr.
(5) Ýdare müracaat alaný hakkýnda bilgileri
en geç onbeþ gün içinde MÝGEM'e bildirir.
MÝGEM tarafýndan arama ruhsatý talep edilen

bulunmasý halinde en geç bir ay içinde süre
uzatým talebi sonuçlandýrýlarak, arama ruhsat
süresi bir yýl uzatýlýr ve en geç onbeþ gün içinde
MÝGEM'e bildirilir.
(3) Arama ruhsatý döneminde Ýdareye bilgi
verilmek koþuluyla sadece test amaçlý üretim
yapýlabilir. Bu testler sýrasýnda üretilecek
akýþkanýn çevre mevzuatýndaki kapasite ve
limitleri aþmamasý gerekir. Test amaçlý üretim,
dinamik sýcaklýk, statik sýcaklýk, dinamik basýnç,

çimento logu,
b) Kesinleþmiþ litolojik log ve kuyu
donanýmý, iþletmeye esas olacak kuyu debisi ile
rezervuara iliþkin; dinamik sýcaklýk, statik
sýcaklýk, dinamik basýnç, statik basýnç, su kaybý,
basýnç düþüm, basýnç yükselim, injektivite v.b.
bilgileri içeren raporlar,
düzenlenir.
(3) Arama faaliyet raporu, ruhsatýn verildiði
yýlý takip eden yýlýn Mart ayýnda baþlamak üzere

tahsisine veya bu da mümkün olmazsa ruhsatýn

alan, mevcut haklar dikkate alýnarak

statik basýnç, su kaybý, basýnç düþümü, basýnç

her yýl Mart ayý içerisinde jeoloji mühendisi ile

satýlmasýna karar verir. Mahkeme bu hususu

deðerlendirilir, önceden ruhsata baðlanmýþ

yükselimi, injektivite testleri ile su kimyasý, izotop

birlikte faaliyetin niteliðine göre diðer ilgili

basit muhakeme usûlü ile halleder. Eðer dava söz

kýsýmlar varsa, bloke alaný kýsmý ile birlikte

hidrolojisi, inhibitör testleri, korozyon ve

mühendis veya mühendisler tarafýndan

konusu deðil ise altý ay içerisinde intikal iþlemleri

çýkarýlarak geride kalan ve uygun olan alan için

kabuklaþma parametrelerinin belirlenmesi ve

hazýrlanarak Ýdareye verilir ve Ýdare tarafýndan bir

tamamlanmayan ruhsatlar feshedilir.

arama ruhsatý verilebileceði en geç onbeþ gün

doygunluk indisi gibi hidrojeokimyasal çalýþmalar

nüshasý MTA'ya gönderilir. Faaliyet raporu,

Arama ruhsatý almak için müracaat esaslarý

içinde Ýdareye bildirilir. Ýdare MÝGEM tarafýndan

yapýlabilir.

hazýrlayan jeoloji mühendisi ve ilgili mühendisler

MADDE 6 – (1) Arama ruhsatý

aramalara açýk olduðu belirlenen alan için arama

(4) Bu çalýþmalarýn sonucuna göre ruhsat

müracaatlarý, talep sahibi tarafýndan 1/25000

ruhsatý verilmesine iliþkin kararýný en geç onbeþ

sahibi tarafýndan bloke alan talep edilmesi

ile ruhsat sahibi veya kanunî vekili tarafýndan
imzalanýr.

ölçekli pafta adý ve altý derecelik dilim esas

gün içinde verir ve sonuç ile ilgili olarak müracaat

halinde Ýdare'ye baþvuruda bulunulur. Bu alan,

(4) Arama faaliyet raporlarýnda; yukarýda

alýnarak yedi basamaklý koordinat sistemine göre
yirmi noktayý ve beþ bin hektarý geçmeyecek
þekilde koordinatlarý belirtilerek hazýrlanan,
ekinde arama projesini içeren müracaat formu
Ek-1 ile Ýdareye yapýlýr.
(2) Arama ruhsatý almak için yapýlan
baþvuru alanýnýn birden fazla il sýnýrlarý içine
tekabül etmesi durumunda, talep alanýnýn daha
büyük olduðu il idaresine baþvuru yapýlýr ve diðer
il veya iller idarelerine baþvuruyu kabul eden

sahibine yazýlý tebligat yapýlýr.
Arama ruhsatýna iliþkin belgeler ve ruhsatýnýn
verilmesi
MADDE 7 – (1) Müracaat sahibi, Ýdarenin
tebligat tarihinden itibaren on beþ gün içinde,
gerçek kiþiler için Ek-2, tüzel kiþiler için Ek-3'de
yer alan taahhütnameyi belgeleriyle birlikte
Ýdareye teslim etmek zorundadýr. Belgelerin
eksiksiz olarak Ýdareye verilmesinden sonra
Ýdarece en geç onbeþ gün içinde Ek-4'e göre

gerekli tüm masraflarý ruhsat sahibi tarafýndan
karþýlanmak üzere MTA tarafýndan belirlenerek
ruhsat sahibine ve Ýdareye bildirilir. Belirlenen
bloke alan diðer talep sahiplerine kapatýlýr.
Arama faaliyetleri ve faaliyet raporlarý
MADDE 8 – (1) Arama ruhsat sahibince
arama faaliyet döneminde ruhsat alanýnda;
a) Ruhsat alaný ve mücaviri ile ilgili
önceden yapýlmýþ çalýþmalara yönelik literatür
çalýþmasý,

sayýlan faaliyetlerden o döneme ait yapýlmýþ
çalýþmalardan elde edilen bulgular ve bunlarýn
sonuçlarý yer alýr.
Ýþletme ruhsatý
MADDE 9 – (1) Ýþletme faaliyetleri;
akýþkanýn üretimi, kullaným alanlarý, enjeksiyon,
reenjeksiyon, deþarj ve bu faaliyetlere yönelik
sondaj çalýþmalarý, testler ve kullaným alanlarý ile
bunlarla ilgili tesisleri kapsar.
(2) Ýþletme ruhsatý için arama ruhsat
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sahibi, arama ruhsat süresi son günü akþamýna
kadar Ek-5 de yer alan formata uygun olarak
hazýrlanmýþ baþvuru formu, konusu ile ilgili bir
mühendis tarafýndan imzalanmýþ iþletme projesi,

akþamýna kadar ruhsat sahibinin projesi ile
birlikte süre uzatma talebinde bulunmasý halinde;
iþletme ruhsatý en geç bir ay içinde on yýl süre ile
uzatýlýr. Süre uzatýmlarý Ýdare tarafýndan en geç

kaynaklar, doðal mineralli sular ve jeotermal
kökenli gazlar için, gerekli kaptajý yapýlarak
Ýdareye doðrudan iþletme ruhsatý talebinde
bulunulabilir. Bu taleplerde, MÝGEM' in kaynaðýn

baðlý kalarak görev ve sorumluluklarýný yerine
getirir.
(3) Doðal mineralli su iþletme tesislerinde
ilgili mühendislik fakültesi mezunu olan kiþiler

varsa koordinatlarý belirtilmiþ bloke alan ve

onbeþ gün içinde MÝGEM'e bildirilir.

bulunduðu saha ile ilgili ruhsat ve haklarýn

teknik sorumlu olarak atanabilir.

iþletme ruhsatý harcý ile birlikte Ýdareye baþvurur.

(5) Ýþletme ruhsat sahibi, projesinde

çakýþmasý açýsýndan deðerlendirmesi bir ay

(4) Teknik sorumlu veya sorumlularca

Varsa eksiklikler, Ýdarece en geç bir ay içerisinde

belirtilen termin planýna göre akýþkaný iþletmeye

içinde tamamlandýktan sonra bu Kanun

hazýrlanarak imzalanan yýllýk arama ve iþletme

ruhsat sahibine bildirilir ve bildirim tarihinden

almak zorundadýr. Termin planýnda belirtilen süre

hükümlerine göre Ýdarece doðrudan iþletme

faaliyet raporlarýnýn ruhsat sahibi tarafýndan iki

itibaren en geç üç ay içinde ruhsat harcý ve

içinde akýþkan iþletmeye alýnamaz ise sebepleri

ruhsatý en geç bir ay içinde verilerek MÝGEM' e

nüsha halinde takip eden yýlýn en geç Mart ayý

teminatý dahil eksikler tamamlanýr. Ýþletme ruhsat

ile birlikte Ýdareye ek süre talebinde bulunulur.

onbeþ gün içerisinde bildirilir.

sonuna kadar Ýdareye verilmesi zorunludur. Bu

müracaatlarý ile eksiklikleri tamamlattýrýlan

Ýdarece, ek süre talebi incelenerek en fazla üç ay

(8) Ýþletme ruhsat sahibi iþletme ruhsatý

müracaatlar Ýdare tarafýndan en geç bir ay

ek süre verilir. Bu sürede de iþletme baþlatýlamaz

alýndýktan sonra akýþkaný üretime almadan önce

gönderilir.

raporlarýn bir nüshasý Ýdare tarafýndan MTA' ya

içerisinde sonuçlandýrýlarak Ek-6 daki forma göre
düzenlenmiþ iþletme ruhsatý verilir. Eksiklerini
verilen süre içinde tamamlamayanlarýn iþletme
ruhsatý talepleri reddedilerek mevcut teminatlarý
irat kaydedilir. Ýdarece verilen iþletme ruhsatlarý,
koordinatlarý ile birlikte onbeþ gün içinde
MÝGEM'e bildirilir.
(3) Ýþletme ruhsatý alýndýktan sonra, ruhsat
sahibince Çevresel Etki Deðerlendirmesi olumlu
kararý veya Çevresel Etki Deðerlendirilmesi

ise teminat irat kaydedilerek ruhsat iptal edilir.
(6) Ýþletme ruhsat sahibi, iþletme
projesinde belirtmiþ olduðu faaliyetler dýþýnda
Ýdareden izin almadan proje deðiþiklikleri ve
revizyonlar yapamaz, projede yer alan her hangi
bir kuyu lokasyonunun deðiþtirilmesi, kuyu
sayýsýnýn ve kapasitesinin artýrýlmasý, gradyan,
enjeksiyon, reenjeksiyon, üretim ve diðer
amaçlara yönelik sondaj faaliyetlerinde
bulunamaz. Ancak, kuyu tamir, bakým ve

(5) Arama ve iþletme faaliyet raporlarýnýn
süresi içerisinde Ýdareye verilmemesi halinde
teminatý irat kaydedilerek iki aylýk ek süre verilir
ve teminat iki ay içerisinde iki katýna
tamamlattýrýlýr. Bu süre sonunda arama faaliyet
raporunun verilmemesi halinde arama ruhsatý
iptal edilir ve MÝGEM'e bildirilir.
Mücbir sebeplerle geçici tatil
MADDE 11 – (1) Sel baskýný, deprem,
çökme, heyelan, çýð, yangýn, grizu patlamasý gibi
doðal afetler ile savaþ hali gibi olumsuz hallerin

Gerekli Deðildir karar belgesi alýnarak, ruhsat

temizleme iþlemleri yapýldýktan sonra Ýdareye

kaynak koruma alaný etüdünü yaptýrýr. Ruhsat
sahibi tarafýndan kaynak koruma alaný etüdü
yaptýrýlmadan kaynaðýn iþletmeye alýnmasý
durumunda faaliyetler durdurularak teminat irat
kaydedilir ve altý ay içinde kaynak koruma alaný
etüdünün yaptýrýlmasý ve eski teminatýn üç
katýnýn yatýrýlmasý saðlanýr. Yeni teminatýn
yatýrýlmadýðý ve koruma alaný etüdü
yaptýrýlmadýðý sürece faaliyeti durdurma kararý
kaldýrýlmaz.
Teknik sorumluluk ve faaliyet raporlarý

alaný ve faaliyete iliþkin diðer meri mevzuattan

bildirilir. Ýdareden izin alýnmadan yapýlan iþlem ve

MADDE 10 – (1) Arama ve iþletme ruhsatý

ortaya çýkmasý durumunda, ruhsat sahibi Ýdareye

kaynaklanan gerekli izinlerin alýnmasý için ilgili

faaliyetlerin tespiti halinde, teminat irat

süresince projede belirtilen faaliyetlerin tümü

müracaat ederek, gerekçe ve süre belirtmek

bakanlýklar, kamu kurum ve kuruluþlarý nezdinde

kaydedilerek faaliyetler durdurulur. Ýrat

jeoloji mühendisi veya faaliyetin niteliðine göre

þartýyla on gün içerisinde mücbir sebepten dolayý

en geç üç ay içinde giriþimde bulunulmasý

kaydedilen teminatýn üç katý tutarýndaki yeni

diðer ilgili mühendislerden bir mühendisin teknik

geçecek sürenin ruhsat süresine eklenmesini ve

zorunludur. Çevresel Etki Deðerlendirmesi

teminat üç ay içinde yatýrýlmaz ise ruhsat iptal

sorumluluðunda yürütülür. Teknik sorumlu

bu sürede yükümlülüklerinin askýya alýnmasýný

iþlemleri tamamlanmadan ve gerekli izinler

edilir. Yeni teminatýn belirtilen süre içerisinde

olmaksýzýn hiç bir faaliyette bulunulamaz.

talep eder. Yapýlan inceleme ve/veya

alýnmadan iþletme faaliyetlerine baþlanmaz.

yatýrýlmasý ve yapýlmýþ olan faaliyetlerin uygun

Bulunulmasý halinde ruhsat teminatý irat

deðerlendirme neticesinde taleple ilgili karar,

Gerekli olan iþlem ve izinler için; Ýdare, ilgili

bulunmasý ve revize proje ile kayýtlara alýnmasý

kaydedilir ve faaliyetler durdurulur. Durdurulan

ruhsat sahibine en geç onbeþ iþ günü içinde

bakanlýklar, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn
yapacaðý mahallindeki tetkiklere yönelik maddi
yükümlülükler ruhsat sahibi tarafýndan karþýlanýr.
Gerekli izinlerin iki yýlda alýnamamasý durumunda
ruhsat iptal edilerek teminatý iade edilir.
(4) Ýþletme ruhsatý Ýdare tarafýndan sicile
iþlendiði tarihte yürürlüðe girer. Bu tarihten
itibaren ruhsat süresi otuz yýldýr. Süre uzatýmlarý
talep edilmesi halinde onar yýllýk dönemler
halinde yapýlýr. Ýþletme ruhsat süresinin son günü

veya yapýlmýþ iþlemlerin düzeltilmesi ve oluþan
zararýn tazmin edilmesi halinde faaliyetlere izin
verilir. Ýzinsiz yapýlan iþlemlerin uygunluðu veya
düzeltilmesi konularýnda Ýdarece gerek görülen
hallerede, bedeli idare tarafýndan ödenmek kaydý
ile Ýdare konu hakkýnda MTA'dan deðerlendirme
isteyebilir ve deðerlendirme sonucuna göre Ýdare
kararýný verir. Ayný fiilin tekrarý halinde teminat irat
kaydedilerek ruhsat iptal edilir.
(7) Doðal çýkýþ halindeki jeotermal

faaliyetler teknik sorumlu atanmadýðý sürece
devam ettirilemez.
(2) Teknik sorumlu; jeotermal sistem,
jeotermal rezervuar ile kaynaðýn aranmasý,
araþtýrýlmasý, geliþtirilmesi, korunmasý,
sürdürülebilirliðinin saðlanmasý ve buna yönelik
testlerin yapýlmasý, akýþkanýn emniyetli verimi
göz önüne alýnarak üretimi, enjeksiyonu,
reenjeksiyonu, deþarjý gibi faaliyetlerin
gerçekleþtirilmesinde bilimsel ve teknik esaslara

bildirilir. Ýdare taleple ilgili kararýný, onbeþ iþ günü
içinde ruhsat sahibine bildirmediði takdirde geçici
tatil talebi olumlu olarak nitelendirilir. Talebin
kabul edilmesi durumunda Ýdareye yapýlan
müracaat tarihi geçici tatilin baþlama tarihi olarak
kabul edilir.
(2) Jeotermal rezervuar, jeotermal alan,
mücaviri ve civarýnda yürütülen patlatma, ulaþým,
alt yapý, enerji güzergâh faaliyeti, sondaj,
madencilik gibi faaliyetler sonucunda meydana
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gelen; çökme, kayma, kaynaðýn kesilmesi, üretim
ve/veya sýcaklýkta azalma, üretimde ve sýcaklýkta
sistemin kapasitesini geçen artýþ gibi fiziksel
olumsuzluklar ile insan saðlýðýný ve sistemi

(3) Denetimler aþaðýda belirtilen ilkeler
dikkate alýnarak yürütülür.
a) Denetimlerde;
ý) Proje termin planýnda belirtilen ve

(2) MTA tarafýndan yapýlacak inceleme ve
denetimler için gerekli görülmesi halinde, diðer
ilgili bakanlýk, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn da
katýlýmý istenebilir. Bu þekilde yapýlan

ve ruhsat ile ilgili konunun yargýya intikal ettiðini
gösterir bir belge ve veraset ilamý ile birlikte
Ýdareye müracaat etmesi durumunda mahkeme
sonucu beklenir.

olumsuz etkileyen organik ve inorganik kirlilik gibi

gerçekleþtirilen faaliyetlerin projeye uygunluðu,

görevlendirmelerde de personelin günlük

(3) Mahkeme sonucunda ruhsatýn satýþýna

harcýrah miktarý yukarýdaki hükümlere göre

karar verilmesi halinde ruhsat, Ýdare tarafýndan

kimyasal olumsuzluklar beklenmeyen hal olarak
kabul edilir. Bu gibi durumlarda da mücbir

ýý) Jeotermal sistemin ve çevrenin
korunmasý ile ilgili tedbirlerin alýnýp alýnmadýðý,

sebeple ilgili hükümler uygulanýr.
(3) Ruhsat sahibi, mücbir sebep ve/veya

ýýý) Reenjeksiyon ve deþarjýn teknik
kurallarýna ve çevre mevzuatýna uygunluðu,

beklenmeyen hallerin ortadan kalkmasýndan

ýv) Faaliyet için alýnmasý gereken izinlerin;

belirlenir.

ihale edilir. Bu ihale sonucu elde edilen gelirden

Devir

yapýlan masraflar düþüldükten sonra kalan miktar
MADDE 14 – (1) Arama ve iþletme

mirasçýlara verilir.

ruhsatlarý, hukuki bir sakýnca olmadýðýnýn

(4) Davanýn verilen altý aylýk yasal süreden

itibaren en geç üç ay içinde faaliyete geçmek

ilgili bakanlýk, kurum ve kuruluþlardan süresi

belirlenmesi durumunda 5 inci maddede belirtilen

sonra kesinleþmesi halinde, mahkemenin ruhsat

zorundadýr. Bu süre içinde faaliyete geçilmemesi

içinde alýnýp alýnmadýðý,

þartlarý haiz gerçek veya tüzel kiþilere

hakkýný verdiði kiþinin mahkeme kararý ile birlikte

durumunda, teminatý irat kaydedilerek teminatýn
tamamlatýlmasý istenir ve faaliyete geçilmesi için
üç ay ek süre verilir. Bu ek süre sonunda da
teminat tamamlanmaz ve faaliyete geçilmez ise
Ýdare tarafýndan ruhsat iptal edilerek onbeþ gün
içinde MÝGEM'e bildirilir ve bu Yönetmeliðin 17
nci maddesi hükümleri uygulanýr.
Faaliyetlerin denetlenmesi
MADDE 12 – (1) Faaliyetlere yönelik
denetimler her yýl Ýdare tarafýndan yapýlýr. Ýdarece

v) Ýþletme faaliyetlerinin koruma alaný etüt
raporuna uygunluðu,
vý) Üretim faaliyetlerinin, üretim
deðerlerine yaptýðý etkilerin sürekli olarak izlenip
izlenmediði,
konularýna yer verilir.
(4) Denetim esnasýnda, çevrenin
kirlenmesi, kaynaðýn israf edilmesi ile can ve mal
emniyeti gibi aciliyet gerektiren durumlarýn tespiti
halinde ara rapor verilerek Ýdareden ruhsat sahibi

devredilebilir.
(2) Ruhsat sahibi, ruhsatýný devretmek
istediði gerçek veya tüzel kiþiye ait bilgi ve
belgeleri Ýdareye yazýlý olarak bildirir. Ýdare
bildirim tarihinden itibaren onbeþ gün içerisinde
devir iþlemlerinin 5 inci maddeye uygunluðu
açýsýndan deðerlendirerek sonucunu ruhsat
sahibine bildirir. Ek-7'de belirtilen ruhsat devir
formuna göre hazýrlanmýþ belge, Ýdarede görevli
yetkilinin huzurunda karþýlýklý olarak imzalanarak

iki ay içinde intikal için gerekli belgelerle Ýdareye
müracaat etmesi zorunludur. Aksi halde ruhsat
iptal edilerek mirasçýnýn Kanundan doðan tüm
haklarý sona erer.
(5) Ruhsat sahibinin ölüm tarihinden
itibaren altý ay içerisinde Ýdareye intikal iþlemleri
için müracaat edilmediði takdirde, ruhsat iptal
edilir. Ýntikal talebinin ruhsat süresi içinde
yapýlmasý zorunludur. Ancak ölüm tarihinin ruhsat
süresinin son iki ayý içinde olmasý durumunda,

devir iþlemi tamamlanmýþ olur.

talep edilmesi halinde MTA tarafýndan da denetim

nezdinde gerekli tedbirlerin alýnmasýný saðlamasý

yapýlýr. Yapýlan denetimlerde, faaliyetlerin

istenir. Raporun bir nüshasý ruhsat sahibine

onaylanmýþ Koruma Alanlarý Etüt Raporunda

verilir.

öngörülen tedbirlere uygun yürütülmediðinin

(3) Ýdare tarafýndan kaynaða iliþkin hak
verilmesi, haklarýn devredilmesi, haciz, rehin,

(5) Faaliyetlere yönelik Ýdarenin talebi

ipotek ve sona erme hususlarýný içeren sicil

Kanun ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi
için ruhsat süresi sonundan itibaren iki ay ek süre
verilir.
(6) Ruhsat sahibinin vefatý ile intikal iþlemi

tespiti halinde, faaliyetler Ýdarece durdurulur ve

doðrultusunda MTA' ya yaptýrýlacak denetim için

tutulur. Haklar, sicile iþlendiði tarihte yürürlüðe

tamamlanýncaya kadar geçen sürede ruhsattan

ruhsat sahibi tarafýndan alýnmasý gereken

ruhsat sahibi tarafýndan MTA' ya bin Türk Lirasý

girerek hüküm ve sonuç doðurur.

doðan hak ve yükümlülüklerden mirasçýlar

tedbirler ve yapýlmasý gerekenler gerekçeleri ile

ödenir. Bu miktar, MTA tarafýndan her yýl üretici

Ýntikal

sorumludur.

birlikte Ýdare tarafýndan ruhsat sahibine bir ay

fiyat endeksine göre arttýrýlýr.

içinde bildirilir. Bu tedbirlerin alýnmasý için ruhsat

Görevlendirme giderlerinin karþýlanmasý

doðal mineralli sulara iliþkin hak ve yükümlülükler

ve teminat makbuzlarýnýn Ýdareye verilmesini

sahibine uygun süre verilir. Alýnacak tedbirin
mahiyetine göre bu süre en fazla bir yýl olabilir.
Verilen sürenin sonunda öngörülen tedbirlerin
yerine getirilmemesi halinde ruhsat iptal edilerek,
en geç onbeþ gün içinde MÝGEM'e bildirilir.
(2) Denetimler, denetlenen faaliyetin
mahiyeti ve özelliðine göre ilgili mühendis veya
mühendisler, mali uzman ile hukukçudan
oluþturulacak en az üç kiþilik bir heyet tarafýndan
yapýlýr.

MADDE 13 – (1) Memuriyet mahalli
dýþýnda MTA tarafýndan görevlendirilen konu ile
ilgili personel ve yardýmcý personele 10/2/1954
tarihli ve 6245 sayýlý Harcýrah Kanununun 50 nci
maddesi ile iliþkilendirilmeksizin, her yýl Bütçe
Kanunu ile belirlenen gündelik harcýrah
miktarýnýn iki katý tutarýnda 6245 sayýlý Harcýrah
Kanunu genel hükümlerine göre harcýrah ödenir
bu madde kapsamýnda ödenen gündelik
tutarýnda herhangi bir ad altýnda kesinti yapýlmaz.

miras yolu ile bir bütün olarak intikal eder, bu
haklar mirasçýlarýn rýzasý olsa da bölünemez.
Mirasçýlarýn ilk altý ay içinde, intikal eden haklarýný
bir bütün olarak kullanmalarý ve bu hakký 5 inci
maddesinde tanýmlanan haklara haiz gerçek ya
da tüzel kiþiye devir etmek üzere Ýdareye
müracaat etmeleri zorunludur. Aksi takdirde
ruhsat iptal edilir.
(2) Mirasçýlarýn anlaþamamalarý halinde
içlerinden birinin mahkemeye müracaat etmesi

takiben intikal iþlemleri yürütülür.
Sicil
MADDE 16 – (1) Sicile, altý derecelik dilim
esasýna göre belirlenmiþ ruhsatýn koordinatlarý,
doðal çýkýþ ve kuyularýn koordinatlarý, üretim
deðerleri, devir, ihtiyati haciz, rehin, ihtiyati tedbir,
ipoteðe iliþkin bilgiler, akýþkanýn kullanýmýna
iliþkin kira, devir, verilmiþ kullaným hakký vb.
bilgiler ile ilgili sözleþme ve protokoller, rüsum ve
temettü hisse devirleri, iþletme imtiyazý ile

MADDE 15 – (1) Jeotermal kaynaklar ve

(7) Devir ve intikal belgeleri ile gerekli harç
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haklarýn sona ermesi iþlenir.
(2) Ýlgililer, sicil kayýtlarý ile ilgili bilgileri
Ýdarenin sicil memurlarýndan biri huzurunda
gösterilmesini isteyebilir. Sicil alenidir ve kaynak

c) Ruhsatýn yürürlük tarihi,
ç) Ruhsat sahibi gerçek kiþi ise; adý, soyadý
ve TC kimlik numarasý,
d) Tüzel kiþiler için ruhsat sahibinin adý,

MADDE 18 – (1) Ruhsatlarýn verilmesi için
harç ve teminatýn yatýrýlmasý zorunludur. Harç ve
teminat ödenmediði takdirde ruhsat talebi ve

yenilenmesi gereken teminatlar, güncel teminat
üzerinden alýnýr.
(4) Ruhsat alanýnýn küçültülmesi halinde
hektar baþýna teminat yeniden hesaplanarak

sicilindeki kayýtlar herkese açýk olup bilinmediði

vergi dairesi ve numarasý,

projeler uygun olsa bile ruhsat verilmez.

fazla olan teminat miktarý ile ruhsatýn sona ermesi

iddia edilemez.
(3) Haklara iliþkin olarak yapýlan
sözleþmeler, Ýdarece sicile iþlenmedikçe üçüncü

e) Ýþletme ruhsatýnýn cinsi; jeotermal

(2) Jeotermal kaynaklar için 1000 Türk

halinde mevcut olan teminat

ruhsat sahibine

kaynak, doðal mineralli su ve jeotermal kökenli

lirasý, doðal mineralli sular için 500 Türk lirasý

Ýdare tarafýndan en geç bir ay içerisinde iade

gaz,

arama ruhsat harcý alýnýr.

edilir.

kiþilere karþý ileri sürülemez.
(4) Kaynak sicilini; ruhsat sahibi, ruhsat

Harç
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f) Ruhsatýn 6 derecelik dilim esasýna göre
koordinat deðerleri,

(3) Jeotermal kaynaklar için 4000 Türk

(5) Ýrat kaydedilen teminatlarýn her

lirasý, doðal mineralli sular için 2000 Türk lirasý

defasýnda güncel teminat üzerinden yatýrýlmasý

sahibinin vekili ve devir talebi söz konusu

g) Akýþkanýn çýkýþ þekli; sondaj veya doðal

iþletme ruhsat harcý alýnýr. Bu miktarlar

zorunludur.

olduðunda devir alacak gerçek ve tüzel kiþiler

ve bunlarýn 6 derecelik dilim esasýna göre

Yönetmeliðin yürürlüðe girdiði yýl için geçerli olup,

Ýdare payý

ilgili memurun nezaretinde görebilir.
(5) Ruhsatýn devri halinde sicil kayýtlarý,
ruhsatý yeni devir alan gerçek veya tüzel kiþi
adýna yeniden düzenlenir.
(6) Arama ruhsatý için aþaðýdaki hususlar
sicile iþlenir;
a) Ruhsat numarasý,
b) Ruhsatýn yürürlük tarihi,
c) Ruhsat sahibi gerçek kiþi ise; adý, soyadý
ve TC kimlik numarasý,

koordinatý,
ð) Sondaj ve/veya doðal çýkýþýn adý,
h) Jeotermal kaynaðýn/doðal mineralli
suyun sýcaklýðý, debisi,
ý) Jeotermal kökenli gaz ise adý ve
metreküpü/tonu,
i) Devir ve intikal bilgileri,
j) Haciz, rehin, ihtiyati tedbir ve ipotek
bilgileri,
k) Ruhsat birleþtirme veya sýnýr deðiþtirme

her takvim yýlý baþýndan geçerli olmak üzere o yýl
için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayýlý Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri
uyarýnca tespit ve ilan edilen yeniden deðerleme
oranýnda artýrýlarak uygulanýr.
Teminat
MADDE 19 – (1) Arama ve iþletme
ruhsatlarýnýn alanlarýna baðlý olarak hektar
baþýna ruhsat harcýnýn yüzde biri tutarýnda
teminatý Ýdarece alýnýr. Teminat miktarý 15000

MADDE 20 – (1) Jeotermal kaynaklarýn
konut, iþ yeri, balýkçýlýk, sera, kaplýca, termal kür
merkezi gibi, ýsýtma ve diðer amaçlý doðrudan
kullanýldýðý alanlar ve/veya dolaylý olarak
yararlanýldýðý elektrik enerjisi üretimi, kuru buz,
mineral tuz eldesi, kurutma, soðutma gibi
durumlarda tesisin gayrisafi hâsýlatýnýn % 1'i
tutarýnda idare payý alýnýr. Bu pay, her yýl Haziran
ayý sonuna kadar Ýdareye ödenir. Tahsil edilen
tutarýn beþte biri, kaynaðýn sýnýrlarý içinde

iþlemleri ve koordinat deðerleriyle ilgili bilgiler,

Türk Lirasýndan az olamaz.

ç) Tüzel kiþiler için ruhsat sahibinin adý,
vergi dairesi ve numarasý,
d) Ruhsatýn bulunduðu 1/25.000 lik pafta,

l) Ruhsatýn kanunen sona erme durumlarý

bir ay içinde Ýdare tarafýndan ödenir. Doðal

baðlanan jeotermal alanlarýn içerisinde; gerçek

mineralli sular ile Kanuna tabi gazlarýn da

m) Ruhsat alanýna ve ruhsatýn konumuna

veya tüzel kiþiler adýna Kanuna göre intibaký

doðrudan ve/veya dolaylý olarak kullanýldýðý

ve sebepleri,

alan ve/veya doðal çýkýþ, kuyu koordinatlarý,

bulunduðu belediye veya ilgili köy tüzel kiþiliðine

(2) MTA adýna tescilli olup arama ruhsatýna

e) Kaynaðýn cinsi; jeotermal kaynak, doðal

özel yukarýda belirtilen bilgilerin dýþýnda varsa

yapýlmýþ haklarýn bulunmasýndan dolayý hukuki

tesislerden elde edilen gayrisafi hâsýlatýn % 1'i

mineralli su, jeotermal kökenli gaz/doðal

diðer mevzuata göre ruhsatlarla olan durumu ile

ve teknik nedenlerle MTA tarafýndan Kanunun

tutarýnda idare payý alýnýr.

karbondioksit gibi,

ilgili bilgiler.

Geçici 3 üncü Maddesi kapsamýnda ihale

(2) Kanunun yürürlük tarihine kadar MTA

Ýhale

edilememesi durumunda, bu alana ait teminatlar

adýna tescil edilmiþ jeotermal alanlar ile

f) Devir ve intikal bilgileri,
g) Haciz, rehin, ihtiyati tedbir ve ipotek

MADDE 17 – (1) Herhangi bir sebeple

MTA adýna intibak yapýlan alanýn hektarý bazýnda

müracaatlarýn baþlama tarihine kadar MÝGEM

bilgileri,
ð) Ruhsatla ilgili uygulanmýþ hak düþürücü
madde cezalarý,
h) Ruhsatýn kanunen sona erme durumlarý
ve sebepleri,
(7) Ýþletme ruhsatlarý sicil kayýtlarýnda
aþaðýdaki hususlar iþlenir.
a) Ruhsat numarasý,
b) Ruhsatýn bulunduðu 1/25.000 lik pafta
ve alanýnýn hektar olarak miktarý,

hükümden düþmüþ, terk edilmiþ veya taksir
edilmiþ, arama ve iþletme ruhsatlarý, Ýdare
tarafýndan en geç altý ay içinde ihale yoluyla
arama ve iþletmeye açýlýr. Ýdare tarafýndan
gerçekleþtirilecek ihalelere iliþkin ilanlar Resmî
Gazete'de yayýnlanýr. Ýhale ilan süresi içerisinde
ihaleye müracaat olmamasý halinde arama ve
iþletme ruhsat alanlarý baþka bir iþleme gerek
kalmaksýzýn aramalara açýk hale gelir. Bu durum
MÝGEM' e onbeþ gün içerisinde bildirilir.

hesaplanýr ve hesaplanan bu miktar alanda
faaliyette bulunan kuyu ve doðal çýkýþ sayýsýna
bölünerek iþletme sahiplerinden alýnýr. Teminat
miktarýnýn süresi içerisinde ödenmemesi halinde
Kanunun 11inci madde hükümleri uygulanýr.
(3) Önceden alýnan iþletme ruhsatý
teminatlarý beþ yýlda bir Maliye Bakanlýðý
tarafýndan belirlenen yeniden deðerleme oranýna
göre arttýrýlarak güncelleþtirilir. Kanuna göre
önceden yatýrýlmamýþ, tamamlanmasý veya

tarafýndan buluculuk belgesi verilerek MTA adýna
tescil edilen ve ilgili Ýdarece MTA adýna arama
ruhsatýna baðlanan jeotermal alanlarýn içerisinde
gerçek veya tüzel kiþiler adýna doðal çýkýþ
ve/veya kuyu bazýnda faaliyet yapýlabileceðine
dair haklarýn bulunmasýndan dolayý hukuki ve
teknik nedenlerle MTA tarafýndan ihale
edilememesi durumunda, bu alanlarda iþletme
yapan iþletme ruhsatý sahipleri tarafýndan iþletme
süresince ödenen Ýdare payýnýn yarýsý Ýdare
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tarafýndan MTA'ya ödenir.
(3) Ýdare payýnýn belirtilen süre içerisinde
ödenmemesi halinde teminat irat kaydedilerek iki
aylýk süre verilir. Bu süre sonuna kadar idare payý

talebinde bulunabilir. Talep Ýdare tarafýndan
incelenir ve en geç üç ay içinde karara baðlanýr.
Ýdarece talebin uygun bulunmasý halinde kamu
yararý kararý alýnýr.

yatýrýlmaz ve teminat tamamlanmaz ise

(3) Ýrtifak ve kamulaþtýrma iþlemleri,

faaliyetler durdurulur. Ýdare payýnýn yatýrýlmadýðý

4/11/1983 tarihli ve 2942 sayýlý Kamulaþtýrma
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çevreye uyumlu hale getirilmemesi durumunda,
bu alacaklar Amme Alacaklarýnýn Tahsil Usulü
Hakkýnda Kanuna göre tahsil edilir. Tapu siciline
konulan þerhler Ýdarenin müracaatý üzerine

Ýdare tarafýndan MTA' ya gönderilir. MTA en geç
iki ay içerisinde masraflar ruhsat sahibi
tarafýndan karþýlanmak kaydýyla nazari ve/veya
mahallinde inceleme yaparak rapor hakkýnda

ayrýca mahkeme kararýna gerek kalmadan silinir.

görüþünü Ýdareye bildirir. Ýdare, raporu MTA' nýn

Kaynak rezervuarýnýn korunmasý

görüþünü aldýktan sonra onaylar. Koruma

ve teminat tamamlanmadýðý sürece faaliyet

Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Ýrtifak ve

MADDE 23 – (1) Kaynak koruma alaný

Alanlarý Etüt Raporunda belirtilen arazi kullanýmý

durdurma kararý kaldýrýlmaz.

kamulaþtýrma bedelleri ile masraflarý ruhsat

etüdü; jeoloji ve hidrojeoloji çalýþmalarý, çevre

ve yapýlaþmaya yönelik koþul ve kýsýtlamalar,

Ýdarî yaptýrýmlar

sahibince ödenir.

mevzuatýnda yer alan kriterlere göre yüzeysel

yörenin imar planý hazýrlanýrken esas alýnýr.

(4) Kamulaþtýrýlmasý talep edilen alan,

kirletici unsurlarýn belirlenmesi, jeotermal

Jeotermal alaný tamamen veya kýsmen

MADDE 21 – (1) Arama ve/veya iþletme
ruhsatý olmadan Kanuna tabi kaynaða yönelik

kamulaþtýrma kararý alýnmasýndan sonra tapuya

sistemin unsurlarýný oluþturan beslenme alaný,

kapsayacak þekilde daha önce onaylanmýþ imar

hiçbir faaliyette bulunulamaz. Ruhsat olmadan

Ýdare adýna tescil ettirilir ve bu alanda iþletme

rezervuar, örtü kaya, ýsýtýcý kaya, kaynak çýkýþ

planý mevcut ise Kanunun yürürlüðe girmesinden

faaliyette bulunulduðunun tespit edilmesi halinde
faaliyetler Ýdarece durdurulur ve 22/2/ 2005 tarihli
ve 5302 sayýlý Ýl Özel Ýdare Kanununa göre
50.000 Türk Lirasý Ýdare tarafýndan idari para
cezasý tahakkuk ettirilir. Ýdari para cezalarý her
takvim yýlý baþýndan geçerli olmak üzere o yýl için
4/1/1961 tarihli ve 213 sayýlý Vergi Usul
Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri
uyarýnca tespit ve ilan edilen yeniden deðerleme
oranýnda artýrýlarak uygulanýr.

faaliyetleri devam ettiði sürece ruhsat sahibi
adýna tahsis edilir.
(5) Ruhsat sahibi ile akýþkandan
yararlananlar tarafýndan kamulaþtýrýlan taþýnmaza faaliyetler için ihtiyaç kalmadýðýnýn Ýdareye
bildirilmesi ve Ýdare tarafýndan da bu hususun
tespit edilmesi veya doðrudan Ýdare tarafýndan
belirlenmesi halinde, Kamulaþtýrma Kanununda
öngörülen usul ve esaslara göre rayiç bedeli
ödenmek kaydý ile kamulaþtýrýlan alanýn eski

alaný belirlenmesi, kaynaðýn kirletici unsurlardan
korunmasý amacýyla, koruma alaný zonlarý ve bu
zonlarda alýnmasý gereken tedbirleri içerir.
(2) Koruma alaný etüdünde rezervuarýn
korunmasýna yönelik tedbirler; kaynaðýn
iþletmeye alýnmasýndan önce yapýlmýþ olan
üretim testleri sonucunda belirlenen rezervuar
parametrelerine göre kuyu bazýnda ve bu
kuyulardan alýnabilecek toplam üretim miktarýný,
kullanýmdan dönen akýþkanýn miktarý ve bu

sonra yapýlmýþ koruma alanlarý etüt raporunda
öngörülen arazi kullanýmý ile yapýlaþmaya
yönelik, kýsýtlama ve koþullar gözönüne alýnarak
iþlem yapýlýr.
(5) Koruma Alanlarý Etüt Raporunda
belirlenmiþ olan koruma alan sýnýrlarýnýn, mevcut
imar planý içerisine düþen kýsýmlarý plan üzerine
iþlenir.
Deþarj ve reenjeksiyon
MADDE 24 – (1) Ruhsat sahibi,

Ýrtifak ve kamulaþtýrma

sahibine iade edileceði hususu ruhsat sahibi ve

akýþkanýn yeraltýna reenjeksiyonu için uygun

kullanýmdan dönen akýþkanýn kimyasal analizini

MADDE 22 – (1) Arama ruhsat sahibi,

taþýnmazýn eski sahibine teblið edilir. Eski

lokasyonlar ve uygun kapasitede kuyu sayýlarýný,

akredite olmuþ bir laboratuvara yaptýrýr. Þayet

arama faaliyetlerini, özel mülkiyete konu tarla,

sahibinin taþýnmazý altý ay içerisinde almak

üretim testleri sýrasýnda yapýlmýþ ve yapýlacak

akýþkanýn kimyasal bileþimi çevre limitlerini

bað, bahçe gibi alanlarda taþýnmazýn sahibinden

istememesi durumunda taþýnmaz Ýdareye kalýr.

kimyasal testlerle çatlaklý zonlarýn ve üretim

aþýyor ise öncelikle uygun yöntemlerle arýtýlarak

izin alýnarak sürdürür. Taþýnmazýn sahibinden

(6) Ruhsat sahibi, irtifak veya kamulaþ-

kuyularýnýn kýsmen veya tamamen týkanmasýna

ilgili çevre mevzuatý limitleri altýna düþürülür.

izin alýnamamasý halinde, Ýdareye müracaat

týrýlan alaný amacý dýþýnda kullanamaz. Kullan-

yol açacak bileþiklerin tespit edilmesi durumunda

Daha sonra uygun alýcý ortam belirlenir.

edilerek irtifak hakký talebinde bulunulabilir. Talep

dýðýnýn belirlenmesi durumunda yapýlan tasarruf

sürdürülebilir üretimin saðlanmasý için gerekli

Kullanýmdan dönen akýþkan, belirlenen alýcý

Ýdare tarafýndan incelenir ve en geç üç ay içinde

ruhsat sahibi tarafýndan kaldýrýlýr ve çevreye, kay-

uygulamalarý içerir.

ortama usulüne uygun þekilde deþarj edilir.

karara baðlanýr. Ýdarece talebin uygun bulunmasý

naða ve rezervuara verilen zararlar giderilerek

(3) Jeotermal sistemi olumsuz etkileyecek

Arýtma sonrasý elde edilen akýþkanýn üç ayda bir

halinde kamu yararý kararý alýnýr.
(2) Ýþletme ruhsatý sahibi, ruhsat süresince
iþletme faaliyetlerini varsa özel mülkiyete konu
taþýnmaz sahibinden izin alarak yürütür. Ruhsat
sahibi, iþletme için gerekli sondaj yerleri, isale
hatlarý, kaptaj, akýþkanýn kullanýmýna yönelik
tesis, vb. için gerekli yer ve güzergâha yönelik
taþýnmaza olan ihtiyacýný taþýnmazýn sahibi ile
anlaþma yoluyla saðlayamamasý halinde Ýdareye
baþvurarak irtifak hakký veya kamulaþtýrma

ruhsat sahibinden tahsil edilir.
(7) Ruhsat sahibi bu alaný, projesinde
belirtilen süre içinde çevreyle uyumlu olacak
þekilde doðaya yeniden kazandýrarak terk etmek
zorundadýr. Aksi takdirde, irtifak veya kamulaþtýrma alanýndaki zararlarý tazmin etmekle
yükümlüdür.
(8) Üç ay içinde belirlenen zararlarýn
ruhsat sahibinden tahsil edilememesi ve
projesinde belirtilen süre içerisinde alanýn

maden iþletmesi, kanal, yol yapýmý gibi
faaliyetlere, kaynak koruma etüt raporuna göre
Ýdarece deðerlendirme yapýlarak gerekli
tedbirlerin alýnmasý halinde izin verilir veya
verilmez. Kaynak koruma alaný zonlara ayýrma
esaslarý ve bu zonlarda alýnmasý gereken
tedbirler Ek-8'de yer almaktadýr.
(4) Ýþletme ruhsat sahibi tarafýndan
iþletmeye geçilmeden önce ilgili jeotermal alan
için yaptýrýlmýþ olan koruma alanlarý etüt raporu,

kimyasal analizi yaptýrýlarak çevre limitlerini aþýp
aþmadýðý kontrol edilir.
(2) Ruhsat sahibi, kullanýmdan dönen
akýþkanýn içeriði Çevre mevzuatýnda belirtilen
çevre limitlerine göre deþarja uygun deðil ise
reenjekte etmekle yükümlüdür. Reenjeksiyon
amaçlý belirlenen alanda önceden açýlmýþ ve
reenjeksiyon þartlarýný saðlayan mevcut kuyu
varsa deðerlendirilir. Akýþkanýn reenjekte
edileceði rezervuara olumsuz etkilerinin olup
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olmayacaðý bir ön deðerlendirme yapýlarak
belirlenir. Olumsuz etki söz konusu deðil ise
reenjeksiyon yapýlabilir. Olumsuz etkisi var ise bu
etki ortadan kaldýrýldýktan sonra reenjeksiyon

türlü jeotermal faaliyetlerde veya ilgili Ýdare
tarafýndan resen yapýlacak iþlemlerde Ýdare
tarafýndan Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn görüþü
alýnýr.

sahalarda, enerji ve ýsýtma amaçlý kullanýmýn
veya talebin olmadýðý veya kullaným potansiyelinin bulunmadýðý durumlarda bu akýþkanýn saðlýk
ve termal turizm amaçlý kullanýmýna izin verilir.

tesislerde de kullanýlmasý halinde bu madde
hükümleri uygulanýr.
Teþvik ve diðer haklar
MADDE 26 – (1) Jeotermal kaynak

yapýlýr. Reenjeksiyon yapýldýðý sürece gözlemler

2) Jeotermal alanlarýn etkin, verimli ve

5) Ruhsat sahiplerince açýlacak yeni ve

daðýtýmý ve üretimi yapan þirketler sanayi

sürdürülür. Reenjeksiyonun rezervuar ve üretim

sürdürülebilir kullanýmýna yönelik öncelikli olarak

mevcut sondajlardan üretilen akýþkanýn turizm

kuruluþu ve atýk arýtma kuruluþu olarak

deðerleri üzerinde olumsuz etkilerinin

imar planlarýnýn ve bu planlara baðlý olarak

belgeli tesislerin ihtiyacýndan sonra artan kýsmý

deðerlendirilir. Ýþletme ruhsatýna sahip ilgili

gözlenmesi durumunda, reenjeksiyon iþlemi

jeotermal su daðýtým projesinin hazýrlanmasý

ilgili Ýdare tarafýndan su daðýtým projesinde

þirketlerin müracaatý halinde, Ýdare tarafýndan

durdurulur ve yeni bir lokasyon tespiti için

esastýr.

deðerlendirilir. Ýþletme ruhsatý sahibi tarafýndan

gerektiðinde MTA' nýn görüþü de alýnmak sureti

talep edilmesi ve ilgili Ýdarece de uygun görülmesi

ile yapýlan deðerlendirmeler sonucunda bu

araþtýrma yapýlýr.

3) Saðlýk ve termal turizmine yönelik

(3) Gerçekleþtirilen çalýþmalar reenjeksi-

kullaným alanlarýnda imar planý olmadan Kanuna

halinde mevcut sondajlarýn iþletilmesi ilgili Ýdare

þirketlere "jeotermal kaynak daðýtým þirketi",

yonun mümkün olmadýðý sonucunu veriyorsa, bu

tabi faaliyetlere izin verilmez. Saðlýk ve termal

tarafýndan yapýlabilir.

"jeotermal kaynak üretim þirketi" veya "jeotermal

durum tüm bilgi ve belgeler ile birlikte Ýdare
tarafýndan MTA' ya iletilerek incelettirilir ve gerekli
ise masrafý ruhsat sahibi tarafýndan karþýlanmak
kaydýyla MTA tarafýndan yerinde tetkik yapýlýr.
Formasyonun fiziksel ve kimyasal özellikleri
nedeniyle iþletme ruhsat sahasýnda reenjeksiyonun yapýlamayacaðýnýn MTA tarafýndan onaylanmasý halinde, çevre kirlenmesini önleyecek
tedbirler alýnarak deþarj yapýlýr.
(4) Entegre jeotermal kaynak kullaným

turizm amaçlý iþletme faaliyet izinlerinin verilmesi
ve bu tesislerin termal su ihtiyacýnýn belirlenmesi,
onaylý imar planlarý ile getirilen yatýrým alanlarý ve
plan hükümlerine göre yapýlýr. Diðer kullanýmlara
yönelik talepler saðlýk ve termal turizmin ihtiyacý
olan akýþkan ihtiyacý saðlandýktan sonra
karþýlanýr. Ýmar planlarýnýn onaylanmasýndan
sonra öncelikli olarak jeotermal su ana daðýtým
projesi ilgili Ýdarece hazýrlanýr. Ayrýca mevcut
tesislere ve imar planý kararlarýna göre bu

6) Turizm belgeli tesislerde jeotermal su
miktarý, metreküp birim cinsinden hesaplanmak
suretiyle debi ölçer, sayaç ve benzeri teknik
aletlerle yýlda en az dört kez olmak üzere belirli
periyotlarda ölçülür ve ölçümü takiben iki ay
içerisinde jeotermal su kullaným bedeli tahsil
edilir. Turizm belgeli tesislerin kullandýðý
jeotermal su miktarý belirlendikten sonra her bir
Kültür ve Turizm Koruma ve Geliþim Bölgesi ile
Turizm Merkezi için; jeotermal kaynak üretim ve

kaynak daðýtým ve üretim þirketi" belgesi verilir.
(2) Bu belgelerle þirketler; sanayi
kuruluþlarý ya da atýk arýtma kuruluþlarýnýn
yararlandýðý baþta elektrik tarifeleri olmak üzere
avantajlý olan diðer tüm teþvik ve haklardan
yararlanmak konusunda ilgili diðer kurumlara
müracaat edebilirler.
(3) Verilen bu belgeler sicile iþlenerek
Ýdarece MÝGEM'e bildirilir. Herhangi bir nedenle
iþletme ruhsatý iptal edilen þirketin bu belgesi de

alaný dýþýndaki müstakil kaplýca ve doðal mineralli

alandaki, saðlýk ve termal turizm potansiyeli dahil

daðýlým yöntemi, maliyeti ve Jeotermal kaynaðýn

iptal edilir ve MÝGEM'e ve bu belge ile herhangi bir

su iþletmelerinde, reenjeksiyon ve enjeksiyon

tüm entegre kullanýmlarýn akýþkan ihtiyacý ilgili

özelliklerine göre ilgili Ýdare tarafýndan ayrý ayrý

teþvik ve haktan yararlandýrýlan kuruma bildirilir.

þartý aranmayabilir. Bu tip durumlarda akýþkan

Ýdarece belirlenir.

belirlenen birim fiyat üzerinden jeotermal su

(4) Entegre kullanýma uygun jeotermal

kullaným bedeli alýnýr. Debi ölçme iþlemi için

akýþkan iþletme ruhsatýna sahip, gerçek veya

çevre mevzuatý açýsýndan ilgili Bakanlýðýn görüþü

4) Enerji üretimi ve ýsýtma uygulamalarýna

alýnarak, belirlenen uygun alýcý ortama usulüne

uygun jeotermal akýþkanlar hariç, diðer

kullanýlacak teknik aletler sondaj çýkýþ

tüzel kiþiler reenjeksiyon þartlarýnýn müsaade

uygun þekilde deþarj edilebilir.

akýþkanlarýn bulunduðu alanlarda akýþkan

noktalarýna veya akýþkanýn bir daðýtým

ettiði aralýktaki sýcaklýk ve debideki kendi

Kültür ve turizm koruma ve geliþim bölgeleri

öncelikli olarak saðlýk ve termal turizm amaçlý

þebekesiyle daðýtýlmasý halinde tesislere giriþ

ihtiyacýndan fazla jeotermal akýþkaný özellikle

ile turizm merkezlerine iliþkin hususlar

kullanýlýr. Bunun için akýþkanla ilgili arama,

noktasýndaki baðlantý noktasýna takýlýr. Jeotermal

sera ve organik tarým yapma amacýnda bulunan

MADDE 25 – (1) 12/3/1982 tarihli ve 2634

araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarý yapýldýktan

akýþkanýn doðal cazibesi ile çýktýðý yerlerde

müteþebbislerin teþvik edilmesi bakýmýndan

sayýlý Turizmi Teþvik Kanunu uyarýnca ilan edilen
Kültür ve Turizm Koruma ve Geliþim Bölgeleri ile
Turizm Merkezlerinde Kanuna tabi faaliyetlerin
yürütülebilmesi için aþaðýdaki esaslar uygulanýr.
a) Kültür ve turizm koruma ve geliþim
bölgeleri ile turizm merkezlerinde;
1) Jeotermal kaynaðýn aranmasý,
geliþtirilmesi, iþletilmesi ve terk edilmesi ile
jeotermal akýþkanýn kullanýlmasý hususundaki
iþlemlere iliþkin baþvurular dâhil olmak üzere her

sonra saðlýk ve termal turizm amaçlý kullanýma
uygun olup olmadýðýna iliþkin deðerlendirme
fiziksel, kimyasal veya endikasyon özelliðine
göre ilgili Ýdarece yapýlýr. Bu alanlarda enerji
üretimi ve ýsýtma uygulamalarýna konu jeotermal
akýþkanýn, bu kullanýmlardan sonra reenjeksiyon
þartlarýnýn müsaade ettiði aralýktaki sýcaklýk ve
debideki kýsmýnýn entegre olarak saðlýk ve termal
turizm amaçlý kullanýlmasý saðlanýr. Enerji ve
ýsýtmaya uygun jeotermal akýþkanýn bulunduðu

debimetre ile ölçümün mümkün olmamasý
halinde akýþkanýn kullaným miktarý, turizm belgeli
tesise ait proje ve mevcut kullaným miktarý dikkate
alýnarak yapýlýr. Jeotermal akýþkan birim fiyatý her
takvim yýlý baþýnda Ýlgili Ýdarece yeniden
belirlenir. Jeotermal akýþkanýn ilk kullanýmý ile
entegre kullanýmlar sonrasýndaki kullanýmlarýnda
ayrý birim fiyat uygulamasý yapýlabilir.
7) Bu alanlarda üretilen jeotermal
akýþkanýn bu alanlar dýþýndaki turizm belgeli

kiralanmasý esastýr.
(5) Hazinenin özel mülkiyetinde veya
Devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde,
jeotermal kaynaklarýn aranmasý, geliþtirilmesi,
iþletilmesine yönelik tesisler ile jeotermal ve
doðal mineralli sularýn kullanýlmasý için gerekli
alanlardan Kanunun yürürlük tarihinden sonra
kira, ecri misil alýnmaz.
Bilimsel ve teknik çalýþmalar
MADDE 27 – (1) MTA, jeotermal kaynak ve
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doðal mineralli sulara yönelik olarak, yurtiçi ve
yurt dýþýnda yerli ve yabancý kamu veya özel tüzel
kiþilere ait ruhsat sahasýnda birlikte yapacaðý
arama, araþtýrma, geliþtirmeye yönelik bilimsel

olduðunu gösterir statü, ünvan ve sicil v.b bilgi ve
onaylý belgeler ile çalýþýlacak alanýn hukuki
durumu, çalýþmaya iliþkin teknik ve mali bilgilerin
bulunmasý gerekir.

Maden Kanununda ve Bazý Kanunlarda
Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Kanunun geçici 4
ve 5 inci maddesine göre verilmiþ haklar, 927
sayýlý Sýcak ve Soðuk Maden Sularýnýn istismarý

kiraya verdiði doðal çýkýþ ve/veya kuyular, doðal
çýkýþ veya kuyu adý, koordinatý, sýcaklýðý, debisi,
akýþkanýn cinsi gibi bilgiler belirtilerek belediye
tüzel kiþiliði adýna intibak ettirilir. Ýntibaký yapýlan

ve teknik çalýþmalarýný bir sözleþme çerçeve-

(6) MTA, Kanun kapsamýnda ortak çalýþma

ile kaplýcalar tesisatý hakkýnda Kanun ve 2634

doðal çýkýþ ve/veya kuyular, MTA adýna tescilli

sayýlý Kanunun ek 1inci maddesine göre verilmiþ

jeotermal alan içinde kalýyorsa alan bazýnda MTA

sinde kendi usul ve esaslarýna göre gerçekleþtirir.
Uluslararasý çalýþmalara iliþkin sözleþme, uluslararasý hukuk kurallarý gözetilerek hazýrlanýr.
(2) MTA, yapýlacak bu çalýþmalar sýrasýnda
gerek duymasý halinde, yerli ve/veya yabancý
üniversitelerden, kurum ve kuruluþlar ile

yapacaðý þirketi,
a) Þirketin onaylý teknik ve idari kapasitesi,
mali imkânlarý ile donaným ve ekipmanlar,
b) Son beþ yýlda gerçekleþtirmiþ olduðu
projeler,
c) Teklif edilen projenin mali ve teknik

haklar ile 83/6568 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý

adýna intibaký yapýlýr. Ancak alan MTA adýna

uyarýnca 3/3/1954 tarihli ve 6309 sayýlý Mülga

tescilli deðil ise alaný belirlenerek ilgili hak sahibi

Maden Kanunu kapsamýnda verilmiþ ruhsat ve

adýna alan bazýnda intibak ettirilir.

haklar aþaðýdaki þekilde intibak ettirilir.

d) Belediye ve Ýl Özel Ýdarelerinin ortaðý

a) Ýl Özel Ýdarelerinin doðrudan iþlettiði

olduðu þirketlerin iþlettiði doðal çýkýþ ve/veya

uzmanlardan danýþmanlýk hizmeti alabilir.

boyutu ile MTA'ya teklif edilen þartlar,

veya Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan kiraya verilmiþ

kuyular, doðal çýkýþ ve/veya kuyu adý, koordinatý,

(3) Bu çalýþmalar sonucu elde edilen
kaynaða dayalý kamu veya özel tüzel kiþinin
iþletme faaliyetine geçmesi halinde, MTA asgarî
% 20 oranýnda olmak kaydýyla, ilgili þirket ile
varýlan anlaþmada belirtilen oran çerçevesinde
iþletme gelirinden pay alýr. Ýþletmeye geçmek için
gerekli tüm izinlerle ilgili prosedür ruhsat sahibi
tarafýndan yerine getirilir.
(4) Ortak çalýþmalarýn yürütüleceði alana
ait ruhsatta, sözleþme süresince, iþletme gelirinin

ç) Ortak çalýþma yapýlmasý istenen alanýn
coðrafi konumu, ulaþým durumu ile ilgili bilgiler ve
varsa bu alanda daha önceden yapýlmýþ çalýþma
sonuçlarý, gibi ana kriterlere göre seçer.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Haklarýn intibaký
GEÇÝCÝ MADDE 1 – (1) Kanun yürürlüðe
girmeden önce kazanýlmýþ bütün haklarýn
sahipleri, bu haklara ait mevcut bilgi ve belgeler

doðal çýkýþ ve kuyularýn bulunduðu jeotermal
alan, MTA adýna tescilli ise MTA' nýn ilgili Ýdareye
gönderdiði MÝGEM tarafýndan verilmiþ buluculuk
tescil belgesindeki koordinatlar ile varsa MTA' nýn
bildireceði bloke alan dikkate alýnarak jeotermal
alan bloke alaný ile birlikte MTA adýna alan
bazýnda intibak ettirilir. Ýntibak ettirilen bu alan
üzerinde bulunan doðal çýkýþ ve/veya kuyular ise
nokta bazýnda kuyu veya doðal çýkýþ adý,
koordinatý, sýcaklýðý, debisi, akýþkanýn cinsi gibi

sýcaklýðý, debisi, akýþkanýn cinsi gibi bilgiler
belirtilerek ilgili þirket adýna intibaký yapýlýr.
Ýntibaký yapýlan doðal çýkýþ ve/veya kuyular, MTA
adýna tescilli jeotermal alan içinde kalýyorsa
MTA'nýn ilgili Ýdareye gönderdiði MÝGEM
tarafýndan verilmiþ buluculuk tescil belgesindeki
koordinatlar ile varsa MTA'nýn bildireceði bloke
alan dikkate alýnarak jeotermal alan bloke alaný
ile birlikte alan bazýnda MTA adýna intibaký ettirilir.
Ancak alan MTA adýna tescilli deðil ise alaný

%20 sinden az olmamak kaydýyla sözleþmede

ile ruhsat sahasýndaki mevcut tesislere ait bilgi,

bilgiler belirtilerek hak sahibi adýna doðal çýkýþ

belirlenerek ilgili þirket adýna

belirlenecek oranýn ödenmesine teminen MTA

belge ve projeleri, hak sahibi olduðunu gösterir

ve/veya kuyu bazýnda intibak ettirilir.

intibak ettirilir.

lehine ipotek veya rehin edilir ve durum ruhsat

ruhsat, izin, imtiyaz, sözleþme, sicil ve benzeri

b) Ýl Özel Ýdareleri tarafýndan alan ve/veya

e) Kanunun yürürlük tarihinden önce MTA

siciline iþlenir.

belgeleri Ýdareye vererek Kanunun yürürlüðe

kuyu bazýnda verilen iþletme ruhsatlarý, ruhsat

tarafýndan kamu veya özel tüzel kiþiler, belediye

(5) MTA ile Kanun kapsamýnda bilimsel ve
teknik ortak çalýþma yürütülebilmesi için, kamu
veya özel tüzel kiþi tarafýndan MTA' ya bir proje ile
müracaat edilir.
a) Müracaat dosyasýnda;
1) Çalýþma yapýlmak istenilen alanýn
ruhsatý, ruhsat alanýyla ilgili iþlem, izin vb. bilgi ve
onaylý belgeler,
2) Projenin teknik ve mali boyutu ile ilgili
bilgi ve onaylý belgeler,
3) Þirketin, TC Kanunlarýna göre kurulmuþ
olduðunu gösterir statü, ünvan ve sicil v.b bilgi ve
onaylý belgeler,
4) Çalýþma, yurtdýþýnda yapýlacak ise
þirketin o ülkenin ilgili kanunlarýna göre kurulmuþ

alan bazýnda

girmesinden sonra altý ay içinde intibak

sahibi adýna intibak ettirilir. Ýntibaklarda ruhsatýn

ve Ýl Özel Ýdare ile yapýlan sözleþme ve

yaptýrmakla yükümlüdür.

ilk verilmiþ olduðu tarih baz alýnýr. Ancak yapýlan

protokollerle verilen kuyu bazlý kullaným haklarý,

(2) Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten

intibak, doðal çýkýþ ve/veya kuyu bazýnda olup

kuyu bazýnda hak sahibi adýna intibak ettirilerek

itibaren altý ay içinde intibak talebinde

MTA adýna tescilli jeotermal alan içinde kalýyor

MTA'nýn sözleþme ve protokollerdeki haklarý

bulunulmayan haklar için teminat iki katýna

ise, alan bazýnda MTA adýna intibaký yapýlýr.

sicile iþlenir. Bu haklarýn bulunduðu jeotermal

çýkarýlarak altý ay ek süre verilir. Bu ek süre
içerisinde de intibak talebinde bulunulmayan
haklara iliþkin faaliyetler durdurulur.
(3) Kanunun yürürlük tarihinden önce,
26/3/1322 tarihli Mülga Maadin Nizamnamesi,
17/6/1942 tarihli ve 4268 sayýlý Mülga Madenlerin
Aranma ve Ýþletilmesi Hakkýnda Kanun,
19/2/1985 tarihli ve 3154 sayýlý Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri
Hakkýnda Kanun, 26/5/2004 tarihli ve 5177 sayýlý

c) Vilayet tarafýndan rüsum ve temettü
hisseleri devredilen kaynaklara ait doðal çýkýþ
ve/veya kuyulara ait haklar, devrediliþ þekli baz
alýnarak ilgili belediye veya köy tüzel kiþiliði adýna
intibaký yapýlýr. Bu haklarýn bulunduðu jeotermal
alan, MTA adýna tescilli ise alan bazýnda MTA
adýna intibaký yapýlýr. Ancak alan MTA adýna
tescilli deðil ise alaný belirlenerek ilgili hak sahibi
adýna alan bazýnda intibak ettirilir.
ç) Belediyelerin doðrudan iþlettiði ve/veya

alan MTA'nýn ilgili Ýdareye gönderdiði MÝGEM
tarafýndan verilmiþ buluculuk tescil belgesindeki
koordinatlar ile varsa MTA'nýn bildireceði bloke
alan dikkate alýnarak jeotermal alan bloke alaný
ile birlikte alan bazýnda MTA adýna intibaký yapýlýr.
f) 5177 sayýlý Kanunun geçici 5 inci
maddesine göre temdit talebinde bulunulmuþ ve
süresi içinde proje verilerek MÝGEM tarafýndan
iþletme imtiyazý uzatýlmýþ olan jeotermal kaynak,
doðal mineralli su, ýlýca, kaplýca ve içmece ile ilgili
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haklar, iþletme ruhsatlarýndaki koordinatlar ve
diðer ilgili bilgiler dikkate alýnarak hak sahibi
adýna intibak ettirilir.
g) Elektrik Üretim Anonim Þirketi

veya kuyular bazýnda Kanuna göre intibaký
yapýlmýþ haklarýn bulunmasý halinde bu jeotermal
alanlar MTA tarafýndan alan bazýnda ihale
edilmez ve ilgili Ýl Özel Ýdaresine bildirilir. Bu

tarafýndan iþletilen kaynak alaný, alan

jeotermal alanlarda Kanunun geçici 3 üncü

koordinatlarý MTA tarafýndan belirlendikten sonra

maddesinin ikinci fýkrasýnýn hükmü gereði idare

Elektrik Üretim Anonim Þirketi adýna, Ýdare

payýnýn yarýsý her yýl Temmuz ayý sonuna kadar

tarafýndan intibak ettirilir.

Ýdare tarafýndan MTA' ya ödenir.

(4) Ýdare tarafýndan intibaký yapýlan
haklara ait ruhsatlar MÝGEM' e bildirilir.

(a) Ýhale edilmeyen bu jeotermal alanlarda,
1) Kuyu veya kuyular bazýnda Kanuna

(5) Ýdare, il sýnýrlarý içerisindeki intibaký

göre intibaký yapýlmýþ birden fazla hak sahibinin

yapýlan Kanuna tabi ruhsatlarý, hak sahibi, doðal

bulunmasý halinde bu sahalardaki haklara iliþkin

çýkýþ, kuyu ve alan koordinatlarý, kaynaðýn cinsi,
hakkýn süresi, ruhsat ve/veya talep alaný ile ilgili
mülkiyet durumu ve diðer gerekli tüm bilgi ve
belgeleri MÝGEM' e bildirmek zorundadýr.
(6) Kanunun yürürlük tarihinden önce
MTA'nýn yaptýðý çalýþmalarla belirlediði ve
MÝGEM tarafýndan MTA adýna tescili yapýlarak
buluculuk belgesi verilmiþ jeotermal alanlar ile iþ
programýnda yer alan ve projeler kapsamýnda,
MTA tarafýndan yapýlmakta olan çalýþmalarla

faaliyetler bu hak sahipleri tarafýndan münferiden
veya müþtereken yapýlabilir.
2) Gerçek veya tüzel kiþilerin Kanuna göre
intibaka baðlanmýþ faaliyet haklarýnýn bulunmasý
halinde; MTA' ya ait kuyu veya kuyular mevcut
üretim deðerlerinde MTA tarafýndan ihale edilir.
3) Belediye, Özel Ýdare veya bunlarýn
ortaklýðýndan oluþan tüzel kiþiliklerin Kanuna
göre intibaka baðlanmýþ faaliyet haklarýnýn
bulunmasý halinde; MTA'ya ait kuyu veya kuyular

müracaatlarýn baþlama tarihine kadar geçen

bunlara maliyet bedeli üzerinden devredilir.

dönemde belirlenecek kaynak ve kaynak alanlarý

(9) Kanunun yürürlük tarihinden önce MTA

için de MÝGEM tarafýndan MTA adýna buluculuk

tarafýndan gerçek veya tüzel kiþilere sözleþme

tescil belgesi düzenlenir. MTA adýna düzenlenen

veya protokollerle alan bazýnda kullaným hakký

bu buluculuk tescil belgeleri MTA tarafýndan

verilmiþ jeotermal alanlar için ilgili sözleþme veya

Ýdareye bildirilir ve ilgili Ýdare tarafýndan MTA'ya

protokol koþullarýnda ve süresince ilgili hak sahibi

arama ruhsatý verilir. Verilen arama ruhsatý ile

adýna iþletme ruhsatý düzenlenir ve MTA' nýn

ilgili bilgi ve belgeler en geç onbeþ gün içinde

haklarý sicile iþlenir. Bu alanlarda ilgili hak

Ýdare tarafýndan MÝGEM' e bildirilir.

sahibine kullaným hakký verilmemiþ MTA'ya ait

(7) Ýdare tarafýndan MTA'ya verilen ruhsat
alanlarý içerisindeki kuyularla birlikte MTA
tarafýndan ihale edilir. MTA tarafýndan yapýlan
tüm arama, araþtýrma ve geliþtirme çalýþmalarý
için yapýlan masraflar düþüldükten sonra geriye
kalan miktar, MTA ile ilgili Ýdare arasýnda eþit
olarak paylaþýlýr.
(8) Ancak MTA adýna tescilli olup arama
ruhsatýna baðlanan bu jeotermal alanlarýn
içerisinde; gerçek veya tüzel kiþiler adýna kuyu

kuyu veya kuyularýn bulunmasý halinde, bu kuyu
veya kuyular, MTA tarafýndan ihale edilir ve ihale
sonucunda teklif edilen en yüksek bedel
üzerinden bu alanlarda faaliyet hakkýna sahip
gerçek veya tüzel kiþilere öncelik hakký verilir.
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Yürürlük
MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayýmý
tarihinde yürürlüðe girer.
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Yürütme
MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik
hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný
yürütür.
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EK-1
ARAMA RUHSAT MÜRACAAT FORMU

EK-2
ÝLK MÜRACAAT TAAHHÜTNAMESÝ VE BELGELERÝ
(GERÇEK KÝÞÝLER ÝÇÝN)

ÝL ÖZEL ÝDARE GENEL SEKRETERLÝÐÝNE
Ýl
:
Ýlçe
:
Köy
:
Kaynaðýn cinsi(*)
:
Alaný (hektar)
:
Pafta Adý ve No'su
:
(*)
(jeotermal kaynak/doðal mineralli su /jeotermal kökenli gaz)

ÝL ÖZEL ÝDARE GENEL SEKRETERLÝÐÝNE

5686 sayýlý Kanun kapsamýnda yaptýðým ruhsat müracaatý sonucunun, Ýl Özel Ýdare Genel
Sekreterliðince müracaat tarihinden itibaren 45 (kýrkbeþ) gün içerisinde adresime tebligat yapýlacaðýný ve
müracaat sonucunu buradan öðreneceðimi, tebligat dýþýnda tarafýma baþka bir bildirim yapýlmayacaðýný,
Yapmýþ olduðum müracaatýmýn hak kazanmasý durumunda, adresime yapýlan tebligat tarihinden
itibaren 15 (onbeþ) gün içinde ruhsat harç ve teminatýný yatýrarak aþaðýdaki belgelerimin asýllarýný Ýdareye
vermemin zorunlu olduðunu, aksi takdirde 5686 sayýlý Kanun gereði hakkýmýn sona erdiðini bildiðimi,

KOORDÝNATLAR
(Koordinatlar yedi basamak olarak verilecektir)

Saða (Y)
Yukarý (X)

1.Nokta
.............
.............

2. Nokta
.............
.............

3. Nokta
.............
.............

4. Nokta
.............
.............

5. Nokta
.............
.............

Saða (Y)
Yukarý (X)

6. Nokta
.............
.............

7. Nokta
.............
.............

8.Nokta
.............
.............

9.Nokta
.............
.............

10. Nokta
.............
.............

Yukarýda koordinatlarý belirtilen alan için 5686 sayýlý Kanunun 4 üncü maddesi uyarýnca; ARAMA
RUHSATI almak istiyorum.
Gereðini arz ederim.
Tarih: ....../....../.............
Adý Soyadý
Ýmza

a) T.C. kimlik numarasýný içeren onaylý nüfus cüzdaný sureti
b) Baðlý olduðu vergi dairesi, ili ve vergi numarasýný gösterir levha
c) Onaylý Ýmza Sirküleri
d) Ruhsat harcý
e) Ruhsat teminat
Yukarýda sayýlan belgeleri verdiðim tarihten itibaren 15 (onbeþ) gün içerisinde ruhsatýmýn
hazýrlanarak sicile iþlenip yürürlüðe gireceðini, yürürlülük tarihinin 5686 sayýlý Kanun gereði mali ve teknik
yükümlülüklerin yerine getirilmesi için baþlangýç tarihi olduðunu bildiðimi,
Ruhsatýmý aldýktan sonra 5686 sayýlý Kanunun uygulanmasý ile ilgili bütün tebligatlarýn yapýlacaðý
yazýþma adresim aþaðýda verilmiþ olup, adres deðiþikliðimi bildirmediðim takdirde bu adresime yapýlan
tebligatlarýn tarafýma tebellüð edilmiþ sayýlacaðýný,
kabul ve taahhüt ederim.

EK
EK-1 Arama Projesi

Müracaat Tarihi
Müracaat Saati ve Dakikasý

:
:

ADRES

:

T.C. Kimlik No
Vergi Daire ve No
Banka Adý ve Hesap No
Tel
Faks
e-posta

:
:
:
:
:
:
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Adres :
Telefon :
Faks :
e-posta :

......../........../.........
Adý, Soyadý, Ýmzasý
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EK-3
ÝLK MÜRACAAT TAAHHÜTNAMESÝ VE BELGELERÝ
(TÜZEL KÝÞÝLER ÝÇÝN)

EK-4
ARAMA RUHSATI

ÝL ÖZEL ÝDARE GENEL SEKRETERLÝÐÝ

ÝL ÖZEL ÝDARE GENEL SEKRETERLÝÐÝNE

5686 sayýlý Kanun kapsamýnda yaptýðým ruhsat müracaatý sonucunun, Ýl Özel Ýdare Genel
Sekreterliðince müracaat tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde adresime tebligat yapýlacaðýný ve
müracaat sonucunu buradan öðreneceðimi, tebligat dýþýnda tarafýma baþka bir bildirim yapýlmayacaðýný,
Yapmýþ olduðum müracaatýmýn hak kazanmasý durumunda, adresime yapýlan tebligat tarihinden
itibaren 15 (onbeþ) gün içinde ruhsat harç ve teminatýný yatýrarak aþaðýdaki belgelerimin asýllarýný Ýdareye
vermemin zorunlu olduðunu, aksi takdirde 5686 sayýlý Kanun gereði hakkýmýn sona erdiðini bildiðimi,

a) Þirketin Kuruluþ Statüsü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
b) Þirketin baðlý olduðu vergi dairesi, ili ve vergi numarasýný gösterir levha
c) Þirket yönetimin Onaylý Ýmza Sirküleri Aslý
d) Ruhsat harcý
e) Ruhsat teminatý
Yukarýda sayýlan belgeleri verdiðim tarihten itibaren 15 (onbeþ) gün içerisinde ruhsatýmýn
hazýrlanarak sicile iþlenip yürürlüðe gireceðini, yürürlülük tarihinin 5686 sayýlý Kanun gereði mali ve
teknik yükümlülüklerin yerine getirilmesi için baþlangýç tarihi olduðunu bildiðimi,
Ruhsatýmý aldýktan sonra 5686 sayýlý Kanunun uygulanmasý ile ilgili bütün tebligatlarýn yapýlacaðý
yazýþma adresim aþaðýda verilmiþ olup, adres deðiþikliðimi bildirmediðim takdirde bu adresime yapýlan
tebligatlarýn tarafýma tebellüð edilmiþ sayýlacaðýný,
kabul ve taahhüt ederim.
......../........../.........
Adres :
Telefon :
Faks :
e-posta :
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Ýli
Ýlçesi
Belde
Köyü
Kaynaðýn cinsi(*)
Ruhsat Numarasý
Ruhsatýn Yürürlüðe Giriþ Tarihi
Ruhsat Süresi Bitim Tarihi
Ruhsat Alaný (hektar)
Ruhsat Sahibi
T.C. Kimlik No
Vergi Daire No
Ruhsatýn Ait Olduðu paftalar

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

(*)

(jeotermal kaynak/doðal mineralli su /jeotermal kökenli gaz)

Ruhsat koordinatlarý:

Saða (Y)
Yukarý (X)

1.Nokta
.............
.............

2. Nokta
.............
.............

3. Nokta
.............
.............

4. Nokta
.............
.............

5. Nokta
.............
.............

Saða (Y)
Yukarý (X)

6. Nokta
.............
.............

7. Nokta
.............
.............

8.Nokta
.............
.............

9.Nokta
.............
.............

10. Nokta
.............
.............

Adý, Soyadý, Ýmzasý
Not: Ruhsat doðal çýkýþ ve/veya kuyu bazýnda ise alan verilmeyecek, doðal çýkýþ ve/veya kuyu adý ile
koordinatlarý tek nokta ve/veya noktalar bazýnda belirtilecektir.
Ruhsat Sahibinin Adresi

:

ÝL ÖZEL ÝDARE GENEL SEKRERÝ
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EK-5
ÝÞLETME RUHSAT MÜRACAAT FORMU

EK-6
ÝÞLETME RUHSATI

ÝL ÖZEL ÝDARE GENEL SEKRETERLÝÐÝNE

ÝL ÖZEL ÝDARE GENEL SEKRETERLÝÐÝ

Ýl
:
Ýlçe
:
Köy
:
Kaynaðýn cinsi(*)
:
Alaný (hektar)
:
Pafta Adý ve No'su
:
(*)
(jeotermal kaynak/doðal mineralli su /jeotermal kökenli gaz)
KOORDÝNATLAR
(Koordinatlar yedi basamak olarak verilecektir)
Ýþletme Ruhsatý Koordinatlarý:
1.Nokta
2. Nokta
Saða (Y)
.............
.............
Yukarý (X)
.............
.............

3. Nokta
.............
.............

4. Nokta
.............
.............

5. Nokta
.............
.............

6. Nokta
.............
.............

8.Nokta
.............
.............

9.Nokta
.............
.............

10. Nokta
.............
.............

Saða (Y)
Yukarý (X)

7. Nokta
.............
.............

Varsa Bloke Alan Koordinatlarý:
1.Nokta
2. Nokta
Saða (Y)
.............
.............
Yukarý (X)
.............
.............
Saða (Y)
Yukarý (X)
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6. Nokta
.............
.............

7. Nokta
.............
.............

3. Nokta
.............
.............
8.Nokta
.............
.............

4. Nokta
.............
.............
9.Nokta
.............
.............

5. Nokta
.............
.............
10. Nokta
.............
.............

Yukarýda “iþletme ruhsatý koordinatlarý” olarak belirtilen alan için 5686 sayýlý Kanunun 4 üncü
maddesi uyarýnca, ÝÞLETME RUHSATI almak istiyorum.
Gereðini arz ederim.
Tarih: ....../....../.............
Adý Soyadý
Ýmza
EK
EK- Ýþletme Projesi
Müracaat Tarihi
ADRES

:
:

T.C. Kimlik No
Vergi Daire ve No
Banka Adý ve Hesap No
Tel
Faks
e-posta

:
:
:
:
:
:

Ýli
:
Ýlçesi
:
Belde
:
Köyü
:
Kaynaðýn Cinsi(*)
:
Ruhsat Numarasý
:
Ruhsatýn Yürürlüðe Giriþ Tarihi
:
Ruhsat Süresi Bitim Tarihi
:
Ruhsat Alaný (hektar)
:
Ruhsat Sahibi
:
T.C. Kimlik No
:
Vergi Daire No
:
Ruhsatýn Ait Olduðu paftalar
:
(*)
(jeotermal kaynak/doðal mineralli su /jeotermal kökenli gaz)
Ýþletme Ruhsatý Koordinatlarý:
Saða (Y)
Yukarý (X)

1.Nokta
.............
.............

2. Nokta
.............
.............

3. Nokta
.............
.............

4. Nokta
.............
.............

5. Nokta
.............
.............

Saða (Y)
Yukarý (X)

6. Nokta
.............
.............

7. Nokta
.............
.............

8.Nokta
.............
.............

9.Nokta
.............
.............

10. Nokta
.............
.............

Varsa Bloke Alan Koordinatlarý:
1.Nokta
2. Nokta
Saða (Y)
.............
.............
Yukarý (X)
.............
.............

3. Nokta
.............
.............

4. Nokta
.............
.............

5. Nokta
.............
.............

6. Nokta
.............
.............

8.Nokta
.............
.............

9.Nokta
.............
.............

10. Nokta
.............
.............

Saða (Y)
Yukarý (X)

7. Nokta
.............
.............

Not: Ruhsat doðal çýkýþ ve/veya kuyu bazýnda ise alan verilmeyecek, doðal çýkýþ ve/veya kuyu adý ile
koordinatlarý tek nokta ve/veya noktalar bazýnda belirtilecektir.
Ruhsat Sahibinin Adresi :
ÝL ÖZEL ÝDARE GENEL SEKRETERÝ
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EK-7
RUHSAT DEVRÝ
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EK-8
KAYNAK KORUMA ALANINI ZONLARA AYIRMA VE BU ZONLARDA ALINMASI
GEREKEN TEDBÝRLER

ÝL ÖZEL ÝDARE GENEL SEKRETERLÝÐÝNE
Zonlara Ayýrma Esaslarý
Ýli
:
Ýlçesi
:
Belde
:
Köyü
:
Kaynaðýn Cinsi(*)
:
Ruhsat Numarasý
:
Ruhsatýn Yürürlüðe Giriþ Tarihi
:
Ruhsat Süresi Bitim Tarihi
:
Ruhsat Alaný (hektar)
:
Ruhsat Sahibi
:
T.C. Kimlik No
:
Vergi Daire No
:
Ruhsatýn Ait Olduðu paftalar
:
(*)
(jeotermal kaynak/doðal mineralli su /jeotermal kökenli gaz)

Kaynak koruma alaný etütlerinde kaynak alaný, içerisinde alýnacak tedbirlerin derecesine göre 1.,
2. ve 3. olmak üzere zonlara ayrýlýr:
1. zon: Kaynak alanýnda yer alan jeolojik formasyonlarýn litolojik ve hidrojeolojik özellikleri,
akýþkan taþýyan aktif kýrýklarýn konumu, jeotermal sistemin açýk veya kapalý sistem olup olmadýðý, örtü
kayacýn varlýðý ve kalýnlýðý, doðal çýkýþ ve kuyular ile yeni kuyu açýlabilecek alanlar dikkate alýnarak çizilir.
2. zon: Tali kýrýk hatlarý, hidrojeolojik faktörler, biyolojik kirletici unsurlarýn kaynak alana ulaþýmýnýn
önleneceði mesafe de dikkate alýnarak çizilir.
3. zon: Drenaj yapýsý ve su bölüm çizgileri dikkate alýnarak çizilir.
ÝTedbirler
1.zon

Yukarýda belirtilen ruhsat 5686 sayýlý Kanundan doðan tüm hak ve yükümlülükleri ile birlikte aynen
ve tamamen Kanunun 4.maddesi uyarýnca devir edilmesini onayýnýza arz ederiz.
DEVÝR EDEN

DEVÝR ALAN

Tarih
Adý Soyadý
Ýmza

:
:
:

Tarih
Adý Soyadý
Ýmza

:
:
:

Adres

:

Adres

:

Ruhsatýmý devir aldýktan sonra 5686 sayýlý
Kanunun uygulanmasý ile ilgili bütün tebligatlarýn
yapýlacaðý yazýþma adresim aþaðýda verilmiþ
olup, adres deðiþikliðini bildirmediðim takdirde
bu adresime yapýlan tebligatlarýn tarafýmdan
tebellüð edilmiþ sayýlacaðýný kabul ve taahhüt
ederim.
EK BELGELER
Devir alanla ilgili ekler;
1-Baðlý olduðu vergi dairesi, ili ve vergi numarasýný gösterir levha
2-Teminat makbuzu
3-Onaylý Ýmza Sirküleri
4-Devir alan tüzel kiþi ise ''Þirketin Kuruluþ Statüsü ve Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil
Gazetesi ve Þirketin devir ile ilgili kararý''
5-Devir alan gerçek kiþi ise ''T.C. kimlik numarasýný içeren onaylý nüfus cüzdaný sureti ve Ýmza
Sirküleri Aslý'

1-Yapýlaþmaya iliþkin kýsýtlama ve yasaklar yer alabilir ve bunlar imar planlarýnda esas alýnýr. Ancak
jeotermal suyun alýnmasý ve depolanmasý amacýna yönelik yapý ve tesislerle, umumi amaçlara yönelik
termal turizm ve saðlýk tesislerinin yapýlmasýna doðal çýkýþlardan elli metre, kuyulardan ise otuz metre
çapýnda dairesel alan hariç olmak üzere, en fazla iki kata kadar atýklarýný hijyenik þekilde 3. zon dýþýna
taþýmalarý koþuluyla sýnýrlý þekilde izin verilebilir.
2-Her türlü kirlenme ihtimalini ortadan kaldýracak öneriler ve rezervuarýn kirlenmesine yol açabilecek
tedbirler önerilir.
3-Rezervuarýn korunmasýna yönelik tedbirler bu yönetmeliðin 23üncü madde 2nci fýkra hükümlerine göre
önerilir.
4- Etüdü yapan mühendis veya mühendislerin önereceði alanýn özelliðine baðlý diðer hususlar.
2.zon
1- Alanda kirliliðe neden olabilecek çöp, gübre ve moloz yýðýný gibi atýk maddelerin bulunmasý ve
depolanmasý önlenmelidir.
2- Atýk sular tecrit edilmiþ kapalý borularla alan dýþýna taþýnmalýdýr..
3- Etüdü yapan mühendis veya mühendislerin önereceði alanýn özelliðine baðlý diðer hususlar.
3.zon
1. ve 2. zonlarý öngörülen tedbirleri tehlikeye sokabilecek faaliyetlere izin verilmemelidir.
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Müdürlüðü Redaksiyon Kurulu,
d- Baþkan : Redaksiyon Kurulu Baþkaný,
e- Üyeler: Redaksiyon Kurulu Üyeleri,

b-Kuruluþumuz olanaklarý ile yayýmlanmasý
istenen tüm bilimsel ve teknik araþtýrma
yayýnlarýný, ilgili kural ve yönergelere uygunluðu

Madde 8-Üyelerin görev ve yetkileri;
a-Baþkan tarafýndan kendilerine verilen görevleri
zamanýnda yapmak,

f- Editör: Maden Tetkik ve Arama Genel

açýsýndan incelemek, dergi, monografi, özel

b-Ýncelenmek üzere verilen makale ve eserleri

Amaç ve Kapsam

Müdürlüðü Dergisi Editörü,

yayýn, eðitim serisi ve benzeri eserleri incelemek,

þekil ve içerik bakýmýndan yayým kurallarýna

Madde 1-Bu Yönetmelik, Maden Tetkik ve Arama

g- Daire: Bilimsel Dokümantasyon ve Tanýtma

yayýmlanmalarý için yayýn sýra ve önceliðini

uygunluðunu incelemek, inceleme sonuçlarýný ve

Genel Müdürlüðü Yayým ve Redaksiyon

Dairesi Baþkanlýðý,

makama önermek,

önerilerini ''Yazý Ýnceleme Formu'' na aktarmak

Kurulunun çalýþma esaslarý, görevleri ve

h- Dergi: Maden Tetkik ve Arama Dergisi,

c-Kuruluþumuzun görev alanýna giren konularda

ve gereðinin yapýlmasý için Baþkaný

yetkilerinin belirlenmesini, Bakanlar Kurulu'nun

i- Eser: Yayýn, kitap.

2007/26412 sayýlý Yönetmelik kapsamýndaki
eserlerin seçilmesi ve yayýnlanmasýný,

BÝRÝNCÝ BÖLÜM:
YON KURULU

personelin bilgi eksikliðini giderici, bilimsel ve

bilgilendirmek,

teknik alanda yeni geliþmeleri ve uygulamalarý

c-Gerektiðinde yazarý tarafýndan düzeltilmiþ

yansýtýcý yayýn, çeviri, konferans, çalýþtay, bildiri

metinleri tekrar gözden geçirmek, basým tekniði

yayýmlanacak eserlerin sahiplerine ödenecek
telif ve iþlenme ücretlerinin saptanmasýný
amaçlamaktadýr. Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüðünün ilgi alaný ve çalýþma konularý
doðrultusunda yayýmlanacak her türlü kitap,
dergi, bülten, gazete, makale, harita, envanter
gibi basýlý ve görsel yayýnlara uygulanacak genel
yayým kurallarý ile basýlmýþ eserlerin basýmý ve
yayýmý hakkýndaki 5187 sayýlý kanun
hükümlerine göre yapýlan iþleri kapsar. Daire

Madde 4-Yayým ve Redaksiyon Kurulu; Baþkan,
Üyeler, Editör, Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü-Yayým
Yönetmeni ve Yazý Ýnceleme Kurulu'ndan oluþur.
Görevlendirme ve Aranan Nitelikler
Madde 5-Baþkan; Makam tarafýndan
görevlendirilir. Üyeler; Kurulun görev kapsamýna
giren konularda deneyim kazanmýþ ve
konusunda uzmanlaþmýþ Kuruluþumuz teknik
elemanlarý arasýndan, Baþkanýn önerisi ve
Makamýn onayý ile görevlendirilirler ve asli

ve yayýn dizilerinin hazýrlanmasý konusunda
Makama önerilerde bulunmak,
d-Yayýnlarýn basým adedini belirlemek, ilgili yasa
gereði telif ve iþlenme ücretlerinin ödenebilmesi
için Makamdan olur almak ve ilgili Daire'ye
bildirmek,
e-Kuruluþumuz kütüphanesini geliþtirmek,
Kuruluþumuz birim ve bireylerinden gelen kitap,
süreli yayýnlar ve elektronik veri tabaný alýnmasý
(veri tabaný alýnmasýyla ilgili olmayan eðitici CD

ve yazým kurallarýna uygunluðunun saðlanmasý
için gerekli düzeltmeleri yapmak,
d-Türkçe yazýlarýn Ýngilizceye veya Ýngilizce
yazýlarýn Türkçeye çevrilmesi hakkýnda görüþ
bildirmek, hazýrlanan çevirileri inceleyerek
yayýmlanmasýna uygunluðuna karar vermek;
Madde 9-Editörün görev ve yetkileri;
a- Derginin bilimsel ve teknik yönden yayýma
hazýrlanmasýndan sorumludur.
b-Dergide yayýmlanmak istemi
ile gelen

Baþkanlýklarý ile Bölge Müdürlüklerinin sýnýrlý

görevlerinin yaný sýra üyeliklerini de yürütürler.

vd.) hususunda Makama öneride bulunmak,

makaleleri konusuna göre tasnif ederek üç

sayýda ve basým dýþý yöntemlerle çoðalttýklarý ve

Üyeler aralarýnda görev ünvaný, kadro derecesi

f-Kuruluþumuzun proje uygulamalarýnýn ve

hakeme göndermek ve hakem önerilerini

iç daðýtým ile kýsýtlý tuttuklarý rapor ve belgeler bu

vb. farklýlýklardan dolayý, yetki ve sorumluluklarý

bilimsel araþtýrma sonuçlarýnýn yer alacaðý

deðerlendirerek makalenin yayýmý konusundaki

YAYIM VE REDAKSÝ-

yönetmelik kapsamýna girmez.

açýsýndan ayrýcalýk yoktur. Kurul, Baþkanla

yayýnlarýn ilgili birim ve uzmanlarca

görüþünü Kurula bildirmek,

Dayanak

birlikte 7 kiþiden oluþur. Editör; Kuruluþumuz

hazýrlanmasýný özendirmek.

c-Hakem incelemelerinin zamanýnda

Madde 2-Bu Yönetmelik Maden Tetkik ve Arama

içinden veya dýþýndan, Kuruluþumuzun çalýþma

Madde 7-Baþkanýn görev ve yetkileri;

yapýlmasýný saðlamak,

Genel Müdürlüðü 2804 sayýlý kuruluþ kanunu, 23

esaslarý, ilke ve yasal konumuna uygun

a-Kurula verilen görevlerin yürütülmesi, gözetim

d-Derginin periyodik olarak yayýmlanmasýnýn

ocak 2007 tarih ve 26412 sayýlý Resmi Gazetede

kiþilerden seçilir; Baþkanýn önerisi ve Makamýn

ve denetiminden Makama karþý birinci derecede

saðlanmasý amacýyla Baþkan ve ilgili Kurul Üyesi

yayýmlanan, Kamu Kurum ve Kuruluþlarýnce
Ödenecek Telif ve Ýþlenme Ücretleri Hakkýndaki
Yönetmelik ile 26.06 2004 tarih ve 7187 sayýlý
Resmi Gazetede yayýmlanan Basýn Kanununa
dayandýrýlarak hazýrlanmýþtýr.
Kýsaltmalar
Madde 3-Bu Yönetmelikte kullanýlan kýsaltmalar
aþaðýda gösterilmiþtir:
a- Kuruluþumuz : Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlüðü,
b- Makam: Genel Müdürlük,

onayý ile görevlendirilir. Gerekli görüldüðünde
Kuruluþumuz içinden Editör Yardýmcýsý
görevlendirilebilir. Sorumlu Yazý Ýþleri MüdürüYayým Yönetmeni ise Dairenin Neþriyat Birim
Yöneticisi ve/veya Makamýn görevlendireceði
Kuruluþumuz bünyesinden yetkin kiþi veya kiþiler
tarafýndan yürütülür.
Görev ve Yetkiler
Madde 6-Kurulun görev ve yetkileri;
a-Kuruluþumuzun yayým ilke ve kurallarýný

sorumlu olup, Kurulun toplantýlarýna baþkanlýk
etmek,
b-Kurula gelen yazý ve eserleri incelenmek ve
basýma hazýrlamak üzere Üyelere vermek veya
Editöre iletmek,
c-Derginin ve eserlerin zamanýnda baskýya
verilmesi için Editör ile Sorumlu Yazý Ýþleri
Müdürü-Yayým Yönetmeni arasýnda koordinasyonu saðlamak,
d- Geçici olarak baþka görevle veya herhangibir

ve/veya Kurul Üyeleri, Sorumlu Yazý Ýþleri
Müdürü-Yayým Yönetmeni ile koordineli
çalýþmak,
Madde 10-Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü-Yayým
Yönetmeninin görev ve yetkileri;
a-Basýlmasýna karar verilen yayýnlarýn
zamanýnda basýmýný saðlamak,
b-Basým iþlemlerinin gecikmesi ve aksamasýna
neden olabilecek sorunlarý ve çözüm önerilerini
baðlý bulunduðu birime zamanýnda duyurmak,

hazýrlamak ve gerektiðinde bunlarda deðiþiklik

sebeple ayrýldýðý sürelerde, yerine vekalet

c-Basýma hazýr duruma getirilmiþ olan taslaklarýn

c-Kurul: Maden Tetkik ve Arama Genel

yapmak,

edecek Üyeyi gerektiðinde Makama önermek;

basýmý sýrasýnda doðacak teknik sorunlarý ve
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KURULUNUN ÇALIÞMA YÖNTEMLERÝ

Baþkaný bilgilendirir.
Madde 13-Basým iþlemine, elektronik ortamda
hazýrlanan eserin orijinalinin Baþkan tarafýndan

BEÞÝNCÝ BÖLÜM: TELÝF VE ÝÞLENME
ÜCRETLERÝ
Madde 19-Her türlü yayým hakký Kuruluþumuza

Madde 25-Bu Yönetmelik esaslarýna göre
yeniden hazýrlanarak Makam onayýna sunulacak
''MTA Dergisi Yayým Kurallarý'' ve ''MTA Genel

Madde 11-Yayým ve Redaksiyon Kurulu

bir yazý ekinde Daireye gönderilmesinden sonra

devredilmiþ olan ve bu yönetmelikte yer alan

Müdürlüðü Monografi, Eðitim Serileri, Envanter

çözüm önerilerini Kurula zamanýnda bildirmek.

çalýþmalarýný aþaðýda belirtilen yöntemler

baþlanýr. Bu durumda eser sahibinden / sahip-

esaslar çerçevesinde yayýmlanan eserlerin telif

ile Özel Yayýn Serileri Yayým Kurallarý'' ile

doðrultusunda yürütür:

lerinden eser üzerindeki birinci baský miktarý ile

ve iþlenme ücretleri hakkýnda 23 Ocak 2007 tarih

hazýrlanacak diðer yayým kurallarý Kuruluþumuz

a-Baþkan, Yayýn istemiyle gelen yazýlarýn

ilgili her türlü hakkýný / haklarýný 5846 sayýlý yasa-

ve 26412 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan

içindeki ve dýþýndaki ilgililere uygun yayýn araçlarý

incelenmesi için konusu ile ilgili en az iki üyeye

ya dayalý olarak Kuruluþumuza devrettiðini /

Bakanlar Kurulunun ''Kamu Kurum ve

ile duyurulur. Mevcut yayým kurallarýnýn

veya Kurul dýþýndan görevlendirilen hakemlere

devrettiklerini belirtecek þekilde düzenlenmiþ

Kuruluþlarýnca Ödenecek Telif ve Ýþlenme

yürürlükten kaldýrýlmasý ve yeni kurallarýn

gönderilmesini saðlar. Ýnceleme iþlemi; ilgili

noter senedi alýnýr. Yazar veya yazarlarýn makale

Ücretleri Hakkýnda Yönetmelik” hükümleri

duyurulmasý arasýndaki geçiþ döneminde yayýn

formda belirtilen hususlara uygun olarak

kapsamýndaki yayýnlarý için noter senedi

uygulanýr. Yönetmelik deðiþikliði halinde son

faaliyetlerinin aksamamasý için izlenecek yol

yürütülür. Görevlendirilen Kurul Üyelerinden
birincisi yazýya iliþkin inceleme sonuçlarýný
birleþtirerek Kurula sunar. Hakemlerin tümü
Kurul dýþýndan seçilmesi durumunda, Üyelerden
biri Baþkan tarafýndan birleþtirme iþiyle görevlendirilir. Görevlendirilen üye gerektiðinde yazarlar ile iletiþim kurarak uygun görülen düzeltmeleri
yaptýrabilir.
b-Yayým istemi ile gelen Türkçe veya Yabancý
dildeki her türlü makale ve eserin basýlmasý ve

gerekmez, yerine Kurulca taahhütname alýnýr.
Madde 14- Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü-Yayým
Yönetmeni basýlmak üzere gelen her türlü
makale ve eserin orijinal okumasýný yapar, Türk
Dil Kurumu ile kullanýmý kabul görmüþ Teknik
Terimler yayým ve yazým kurallarýna uygunluðu
yönünden inceler ve Kurula önerilerde bulunur.
Madde 15-Daire, basým iþleminin bir kýsmýný
veya tamamýný elindeki iþ hacmini ve yapýlacak
iþin maliyetini dikkate alarak Makamýn izni ile

yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Madde 20- Kurul kararý ve Makam onayý
ardýndan esere/eserlere ödenecek telif ve
iþlenme ücretleriyle ilgili esaslar Sorumlu Yazý
Ýþleri Müdürü-Yayým Yönetmeni tarafýndan
yürütülür.
Madde 21-Dairece hazýrlanacak ''Ödeme
Emri''ne müteakip, ödeme iþlemi gerçekleþtirilir.
Madde 22-(Ek: 21/2/2001 - 4630/6 md.)
Birden fazla kimsenin iþtiraki ile vücuda

Kurulca saptanýr.
Geçici Madde 1- Mevcut Üye sayýsý, bu
Yönetmeliðin 5. Maddesinde belirtilen sayýya
düþene kadar korunur.

çeviri yaptýrýlarak yayýmlanmasý konusunda

Kamu Ýhale Yasasý hükümlerine uygun olarak

getirilen eser, ayrýlmaz bir bütün teþkil ediyorsa

karar alýnýr.

Kuruluþumuz dýþýnda da yaptýrabilir.

bir sözleþmede veya hizmet þartlarýnda veya

c-''Yayýmlanamaz'' kararý alýnan makale ve

Madde 16-Basým iþlemi tamamlanan bir eserin

eser meydana getirildiðinde yürürlükte olan

eserler için, durum bir yazý ile yazar ve/veya

maliyeti ve satýþ bedeli, Dairenin geçerli kurallara

herhangi bir yasada aksi öngörülmediði takdirde

yazarlara bildirilir. ''Yayýmlanabilir'' kararý alýnan

uygun olarak yapacaðý hesaplama sonunda

birlikte eser üzerindeki haklar eser sahiplerini bir

yazýlarý Makam onayýna sunar.

Makam onayý ile belirlenir.

araya getiren gerçek veya tüzel kiþi tarafýndan

d-Kurulun toplantý gün ve saatleri Kurulda

Madde 17-Basým iþlemi tamamlanan bir eserin

kullanýlýr.

belirlenir. Gerekli durumlarda Baþkanýn veya

ücretsiz daðýtýmý, yayýn deðiþimi veya satýþý

ALTINCI BÖLÜM: SON HÜKÜMLER

Üyelerin en az üçte birinin isteði ile Kurul
toplantýya çaðrýlabilir.
e-Kurul toplantýlarý, Baþkan ve Üye sayýsý
toplamýnýn yarýsýndan bir fazlasýnýn katýlmasý
durumunda yapýlýr. Oylamalarda oy çokluðu
yöntemi geçerlidir. Eþitlik halinde Baþkanýn oyu
doðrultusunda karar alýnýr. Ayrýca Baþkan, oyunu
en son açýklar ve çekimser oy kullanamaz.

Daire tarafýndan yapýlýr. Bir eserin ücretsiz
daðýtýmý, yayýn deðiþimi ve satýþ iþlemlerine
Makamýn daðýtým onayýný izleyen 30 gün içinde
baþlanýr.

Madde 23-Bu Yönetmeliðin hiçbir hükmü 2804
sayýlý Kuruluþumuz Kanunu, diðer ilgili kanunlara
ve Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konan
Kuruluþumuz Ana Yönetmeliðine ters düþecek
tarzda yorumlanamaz ve uygulanamaz.
Madde 24-Bu Yönetmeliðin yürürlüðe girmesiyle
05.01.2006 tarih ve 9239 Sayýlý Encümen Kararý
ile yürürlükte bulunan ''Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüðü Yayým ve Redaksiyon Kurulu
Yönetmeliði yürürlükten kalkar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YAYIM ÝÞLEMLERÝ
Madde

12-Basým iþlemi Daire tarafýndan

gerçekleþtirilir. Sorumlu Yazý Ýþleri MüdürüYayým Yönetmeni basým iþlemleri sýrasýnda

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: YAYIM KURALLARI
Madde 18-Kuruluþumuzca yayýmlanacak tüm
yayýnlar. Kurul tarafýndan hazýrlanýp Makam
tarafýndan onaylandýktan sonra yürürlüðe giren ''
Yayým Kurallarýna'' biçim ve içerik yönünden
uygun olmalýdýr.

Madde 26-Bu yönetmelik MTA Genel Müdürlüðü
Encümeninin 07.03.2007 tarih ve 9376 sayýlý
kararý ile yürürlüðe konulmuþtur.
Madde 27-Bu yönetmelik hükümlerini Genel
Müdür yürütür.

YAYIN TANITMA
DERLEMEYE GELEN RAPORLAR
Yýldýz VARLI
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KÜTÜPHANEDEN HABERLER
Birsel KAYA

426.2
A652 s
1996

Applications of 3-D seismic data to
exploration and production / edited by
Paul Weimer and Thomas L.
Davis. – Tulsa: American Association of
Petroleum Geologists, 1996.
vi, 270 p. : ill. , maps ; 28 x 43 cm.
Bibliyografya ve Index içerir.
ISBN: 0891810501
1 – Sismik prospeksiyon 2 – Sismik
kýrýlma metodlarý 3 – Yüzeyler
(Teknoloji)—Analiz I-Weimer, Paul. II
Davis, Thomas L. III-Society of
Exploration Geophysicists.

782
045938
D 281 m
2003
Dean,John R. Methods for
environmental
trace analysis / John R. Dean
Chichester: Wiley, 2003
xxii, 259 p. : ill. ; 23 cm
Bibliyografya:s.219-225
ISBN: 0470844213
1- Kirlenme—Analiz 2- Çevresel Kimya
Örnekleme

880
P 311 d
2004

045939

460
S 479 s
2004

045948

Sequence stratigraphy, paleoclimate,
and tectonics of coal-bearing strata /
edited by Jack C. Pashin
and Robert A. Gastaldo. – Tulsa:
American Association of Petroleum
Geologists, 2004.
ix, 238 p. : ill., maps ; 28 cm.( AAPG
studies in geology ; no. 51)
ISBN: 0891810587
1 – Kömür—Jeoloji 2 - Fasiyers--Jeoloji
3 - Paleoklimatoloji IGastaldo, Robert A., ed. II - Pashin,
Jack C., ed.

Patnaik, Pradyot.
Dean's analytical chemistry
handbook / Pradyot Patnaik.—2.ed.—
New York:McGraw-Hill, 2004.
1 v. (çeþitli sayfalama) : ill. ; 25 cm.
ISBN: 0071410600
1 – Kimya,Analitik--El kitaplarý,
Rehberler,vs. I- Dean, John Aurie

882.4
D 281 p
2005

045943

045940

Dean, John R.
Practical inductively coupled plasma
spectroscopy / John R. Dean.–
Hoboken: Wiley-VCH, 2005.
xxi, 184 p. : ill. ; 23 cm.
Bibliyografya: Bölüm sonlarýnda.
ISBN: 047009348
1 – Spektrometri

890.1
P 465 c
1997

045951

Perry's chemical engineers'
handbook.— 7th ed.- New York:
McGraw-Hill, 1997.
1 v. (çeþitli sayfalama) : ill. ; 27 cm.
Bibliyografya ve Index içerir.
ISBN: 0070498415
1 – Kimya Mühendisliði--El
kitaplarý,Rehberler,vs. I- Perry, Robert
H. II - Green, Don W. III - Maloney, James
O.
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532
D 422
2005

045955

The deposition of organic-carbon-rich
sediments : models, mechanisms, and
consequences / edited by Nicholas B.
Harris.-- Tulsa, Okla.: SEPM (Society for
Sedimentary Geology), 2005.
282 p. : ill. , maps ; 29 cm. (Special
publication (SEPM (Society for
Sedimentary Geology)) ; no. 082.)
ISBN: 1565761103
1 – Deniz Sedimanlarý 2 - Organik
Jeoþimi 3 - Petrol Jeolojisi 4 –
Kayaçlar,Karbonat
I - Harris, B.
Nicholas., ed.

580(212)
045936
A 486 i
2007
Amasya ilinin doðal kaynaklar
potansiyeli / M.
Emrah Ayaz ... [ve dið.].—Amasya: MTA
Orta Anadolu I.BÖlge Müdürlüðü , 2007.
171 s.:res.,þek.,har.;30 cm
Bibliyografya:s.169-171
1 –Doðal Kaynaklar—Amasya I
Çerikçioðlu,Büþra II – Þahin,Müberra III
Kavak,N.Sinem

226
G 541 z
2007

839
S 742 a
2007
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045925
Baþokur, Ahmet Tuðrul. Spektral analiz
ve sayýsal süzgeçler / Ahmet T. Baþokur.Ankara: TMMOB Jeofizik Mühendisleri
Odasý, 2007.
X,486 s.:res.,þek.;30cm (TMMOB
Jeofizik Mühendisleri Odasý; Eðitim
yayýnlarý No:8)
Bibliyografya: s.485-486
ISBN: 9789944893213
1 - Spektrum Analiz

226(542)
045889
349 m
2007
Ýmren,Caner Marmara denizi aktif
tektonizmasýnýn sismik yansýma ve
derinlik verileri ile incelenmesi / Caner
Ýmren.-- Ankara: Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüðü, 2007.
202s.:res.,þek.,har.; 28 cm (MTA Genel
Müdürlüðü Monografi Serisi No:3)
Bibliyografya:s.171-196
ISBN: 9789758964741
1 – Sismolojik araþtýrmalar--Marmara
Denizi

1-Fiziksel Coðarafya Araþtýrmalarý--Ýç
Anadolu Bölgesi [Hasan Daðý]
076.5 (200)
045784
U 478 a
2007
Uluslararasý Endüstriyel Hammaddeler
Sempozyumu (6. : 2007 : Ýzmir)
6. Uluslararasý endüstriyel
hammaddeler sempozyumu; Bildiriler
Kitabý=Proceedings of 6th international
industrial minerals symposium: 01-03
Þubat 2007 Ýzmir, Türkiye / TMMOB
Maden Mühendisleri Odasý,Dokuz
Eylül Üniversitesi;ed. Mevlüt Kemal ...
ve dið.].-- Ýzmir: TMMOB Maden
Mühendisleri Odasý, 2007.
XV,437s.:res.,þek.;25cm.( TMMOB
Maden Mühendisleri Odasý; Yayýn
No:123)
Bibliyografya makale sonlarýnda.
ISBN: 9789944892216
1 – Endüstriyel mineraller=Industrial
minerals
2 - Madenler ve mineral
kaynaklarý=Mines and Mineral
resources I - Kaya,Erol –
Seyrankaya,Abdullah, ed. II Kemal,Mevlüt, ed. III - Batar,Turan, ed.

208
K 188 k
2006

045929
Gül, Adnan Zemin araþtýrmalarý / Adnan
Gül.-- Ankar: TMMOB Jeofizik
Mühendisleri Odasý, 2007.
VII,63s.:res.,þek.,har.;30cm (Meslek Ýçi
Eðitim ve Belgelendirme Kurs Notlarý-9
ISBN: 9789944892995
1 – Sismolojik araþtýrmalar 2 -Zemin
Mekaniði
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500(280)
045799
K 831 h
2007
Kopar,Ýbrahim Hasan Daðý ve yakýn çevresinin fiziki coðrafyasý / Ýbrahim Koparik.
-- Ankara: Gündüz Eðitim ve Yayýncýlýk,
2007.
9]+205s.:res.,þek.,har.;24cm.(Atatürk
Üniversitesi AraþtýrmaProje
No:2002/116)
Bibliyografya.s.190-199.
ISBN: 9756859741

882.4
I 421 c
2007
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045944
Inductively coupled plasma
spectrometry and its applications / edited
by S.J. Hill. – 2nd ed.-- Ames, Iowa:
WileyBlackwell Pub., 2007. XVIII,427 s.:
ill. ; 25 cm.
Bibliyografya ve Index içerir.
ISBN: 9781405135948
1 – Kütle Spektrometrisi I – Hill, Steve .,
Ed.

12
045875
M 665 c
2002
Mining chemicals handbook.-- West
Paterson: Cytec Industries., 2002.
293s.:res.,þek.;30cm
Bibliyografya:Bölüm sonlarýnda.
1 - Mineral Kimyasý--Rehberler,El
kitaplarý vb.

045773
Karpuz, Celal. Kaya mekaniði : Ýlkeleri,
uygulamalarý / Celal Karpuz, Mehmet Ali
Hindistan. -- Ankara: TMMOB Maden
Mühendisleri Odasý, 2006.
346 s. : þekl., tabl.; 25cm.( TMMOB
Maden Mühendisleri Odasý; Yayýn
No:116)
Bibliyografya : s. 337-344
ISSN: 9944891665
1 - Kayaç mekaniði. I - Hindistan,
Mehmet Ali

070(200)
045900
T 939 d
2006
T.C.Baþbakanlýk; Devlet Planlama
Teþkilatý. Dokuzuncu kalkýnma planý
2007-2013; Rekabet,Ýstihdam,Beþeri
sermaye,Bölgesel geliþme,Kamuda
etkinlik.—Ankara: Devlet Planlama
Teþkilatý., 2006.
120 s. : 28 cm.
1 - Planlama—Türkiye.

427.8
M 181 b
2007
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045899

045798

Maden makineleri sempozyumu
(2007:Kütahya,Türkiye).
Maden makineleri
sempozyumu:Bildiriler
kitabý=Proceedings of the Ist mining
machinery symposium; 10-12 Mayýs
2007,Kütahya-Türkiye.—Ankara:
TMMOB Maden Mühendisleri
Odasý.,2007.
XVI,406s.:res.,þek.,har.;25cm.( TMMOB
Maden Mühendisleri Odasý; Yayýn
No:131)
Bibliyografya:Makale sonlarýnda.
ISBN: 9789944892773
1 - Madencilik MakineleriKongreler,Sempozyumlar vb.

510
E 68 j
2000

045802
Erinç,Sýrrý. Jeomorfoloji I / Sýrrý Erinç -5.bs.—Ýstanbul: Der Yayýnlarý,2000.
X,614s.:þek.,har.;23cm.( Der Yayýnevi
Yayýn no:284)
Bibliyografya:s.591-592
ISBN: 975353213X
1 - Jeomorfoloji I – Güneysu,Cem IIErtek,Ahmet

710.5
U 99 b
2006

045800
Uzunköprü,Süleyman.
Baþlangýçtan ileri düzeye Excel ve
Makrolar / Süleyman
Uzunköprü—Ýstanbul: Beþir
Kitabevi,2006.
928s.:þek.,tabl.,;24cm+1 CD-ROM.
ISBN: 9758406434
1 – Excel

100 .
M 664
rm 65

YAYIN TANITMA

449
U 47 b
2006

Uluslararasý Bor Sempozyumu
(3.:2006:Ankara)
III.Uluslararasý Bor Sempozyumu
bildiriler kitabý=Proceedings of 3rd
international boron symposium:2-4
Kasým 2006,Ankara / ed. Tevfik
Güyagüler ...[ve dið.]-Ankara:
TMMOB Maden Mühendisleri
Odasý,2006.
XVII,581s.:res.,þek.;25cm
(TMMOB Maden Mühendisleri
Odasý; Yayýn No:117).
Bibliyografya:Makale sonlarýnda.
ISBN: 9944891827
1- Bor--Kongreler,Sempozyumlar IÖzdemir,Zeynep, ed. II
Karakaþ,Sinem, ed. III
Güyagüler,Tevfik, ed.

Fluid-fluid interactions / ed. Axel
Liebscher
and Christoph A. Heinric
–Chantilly:Mineralogical Society of
America,2007.
XII,430 s.:þek.;23cm (Reviews in
Mineralogy and Geochemistry Vol.
65)
ISBN: 9780939950775
1- Akýþkanlar I-Liebscher,Axel II
Heinrich,Christoph A.

490
045782
J 549 s
2007
Özdemir,Adil.
Jeoteknik ve su sondajlarý / Kursu
veren Adil Özdemir—Ankara:
Jeofizik Mühendisleri Odasý,2007.
273s.:res.,þek.;30cm (TMMOB
Jeofizik Mühendisleri Odasý;
Meslek Ýçi Eðitim ve Belgelendirme
Kurs Notlarý-7)
Bibliyografya:s.230
ISBN: 9789944892339
1 –Hidrojeolojik Etütler
2 - Jeolojik Etütler

045786

710.5
R 459 e
2003

045805
Reynders,Deon
Endüstriye dönük uygulamalý:TCP
IP ve Eternet Aðlarý / yazl.Deon
Reynders ve Edwin
Wright.—Ýstanbul: Bileþim
Yayýnlarý,2003.( Bileþim yayýnlarý
196, Teknik 36-8.1.29)
ISBN: 9756410867
1-Internet-Ethernet (Bilgisayar
Aðý) I- Özþar,Çiðdem, çev. II
Wright,Edwin, ort.yaz.
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076.5 (200)
045784
U 478 a
2007
Uluslararasý Endüstriyel
Hammaddeler Sempozyumu (6. :
2007 : Ýzmir)
6. Uluslararasý endüstriyel
hammaddeler sempozyumu;
Bildiriler Kitabý=Proceedings
of 6th international industrial
minerals symposium: 01-03 Þubat
2007 Ýzmir,
Türkiye / TMMOB Maden
Mühendisleri Odasý,Dokuz Eylül
Üniversitesi;ed. Mevlüt
Kemal ... [ve dið.]—Ýzmir: TMMOB
Maden Mühendisleri Odasý,2007.
XV,437s.:res.,þek.;25cm.( TMMOB
Maden Mühendisleri Odasý; Yayýn
No:123)
Bibliyografya makale sonlarýnda.
ISBN: 9789944892216
1Endüstriyel mineraller 2 Madenler ve mineral kaynaklarý IKaya,Erol, ed.II
2Seyrankaya,Abdullah, ed.
III- Kemal,Mevlüt, ed.

208
H 693 k
2006

045788
Hoek, Evert.
Kaya mühendisliði / Evert
Hoek—Ankara: TMMOB Maden
Mühendisleri Odasý,2006.
319 s.:res.,þek.;24cm.( TMMOB
Maden Mühendisleri Odasý; Yayýn
No:114)
Bibliyografya:s.305-319
ISBN: 9944891495
1- Kayaç mekaniði 2- Kaya
Mühendisliði I- Karakuþ, Murat.

YAYIN TANITMA

467
S 453 p
2007

045860
Sefünç,Atila.
Petrol araþtýrmalarýnda sismik
yoruma giriþ / Atila
Sefünç—Ankara: TMMOB Jeofizik
Mühendisleri Odasý,2007.
127s.:res.,þek.;30cm (Meslek Ýçi
Eðitim ve Belgelendirme Kurs
Notlarý-6).
Bibliyografya:s.127.
ISBN: 9789944892360
1 - Petrol Araþtýrmalarý.

426.5
K 233 a
2007

045861
Kaya,M.Ali.
Arkeoloji jeofiziði / M.Ali
Kaya—Ankara: TMMOB Jeofizik
Mühendisleri Odasý,2007.
107s.:res.,þek.,har;25cm.( Meslek
Ýçi Eðitim ve Belgelendirme Kurs
Notlarý-2)
ISBN: 9789944892353
1-Jeofizik araþtýrmalar.

210
A 975 j
2007

72

226 (200)
045863
A 315 t
2006
Aktif tektonik araþtýrma grubu 10.
toplantýsý,2-4 Kasým 2006; Bildiri
özleri kitabý.
Ýzmir:Dokuz Eylül
Üniversitesi,2006.
124s.:þek.,har.;29cm
Bibliyografya:Makale sonlarýnda.
ISBN: 9754412367
1-Sismolojik araþtýrmalarKongreler,Sempozyumlar
vb.—Türkiye I-ATAG

710.5
D 598 t
2005

045804
Dirican, Can Okan,
Teori ve uygulamalar ile TCP/IP ve
að güvenliði / yaz. Can Okan
Dirican—Ýstanbul: Açýk Akademi
Yayýnlarý,2005.
436 s.:res.,tabl.;26cm
Bibliyografya:Dipnot þeklinde.
ISBN: 9759809915
1-Internet-Ethernet (Bilgisayar
Aðý)

045862
Aydýn,Ýbrahim.
Jeofizikte radyometrik
yöntemler:Radyoaktivite ve
çevresel araþtýrmalar için
uygulama teknikleri / Ýbrahim
Aydýn—Ankara: TMMOB Jeofizik
Mühendisleri Odasý,2007.
52s.:þek.;29cm(Meslek Ýçi Eðitim
ve Belgelendirme Kurs Notlarý-1)
Bibliyografya:s.50-52
ISBN: 9789944892322
1- Jeofizik—Radyometrik 2 Radyoaktivite

400 (200)
045888
M 181 i
2007
Madencilik ve Çevre Sempozyumu
(2:2007:Ankara,Türkiye).
2.Madencilik ve çevre
sempozyumu:bildiriler kitabý;12
13 Nisan 2007,Ankara.—Ankara:
TMMOB Maden Mühendisleri
Odasý,2007.
VII,187s.:res.,þek.,har.;24cm.
Bibliyografya:Makale sonlarýnda.
ISBN: 9789944892599
1-Mineral Endüstrisi--Çevresel
Görünüm--Kongreler,SempozyumlarTürkiye
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406(200)
045890
T 939 o
2005
Türkiye Uluslararasý Madencilik
Kongresi ve
Fuarý(19:2005:Ýzmir,Türkiye).
Türkiye 19. uluslararasý madencilik
kongresi ve fuarý:Bildiriler
kitabý;09-12 Haziran 2005, Ýzmir
Türkiye.—Ankara: TMMOB Maden
Mühendisleri Odasý,2005.
XIV,436s.:res.,þek.,har.;25cm.
Bibliyografya:Makale sonlarýnda.
ISBN: 9753958803
1 - Mineral EndüstrisiKongreler,Sempozyumlar
vb.—Türkiye
I
Onur,A.Hakan.,ed. II-Tanrýverdi,
Mehemt, ed. III-TÜBÝTAK

812(500)
045918-21
A 963 b
2003
AB'nin Enerji Politikasý ve
Türkiye'ye Yansýmalarý
(2003:Ankara).
AB'nin enerji politikasý ve
Türkiye'ye yansýmalarý, 30 Mayýs,
20 Haziran 2003,
Ankara.—Ankara: UPAV,2003.
4v.:ill. and graphics ;24cm.
Europa Bridges of Knowledge
Programme = Europa Bilgi
Köprüleri Programý. v. 1 AB'de
enerji ve rekabet, AB'de elektrik
piyasalarý -- v. 2 AB'de enerji ve
çevre, AB enerji modelleri -- v. 3
AB'de alternatif enerki kaynaklari,
AB'de dogal gaz, petrol, komur ve
nukleer enerji -- v. 4 AB'nin enerji
politikasi, AB'de yenilenebilir enerj
kaynaklari.
1 - Enerji Politikasý--Avrupa Birliði
Ülkeleri
2 - Enerji Endüstrisi--Avrupa Birliði
Ülkeleri
3 - Avrupa Birliði Ülkeleri--Dýþ
Ekonomik Ýliþkiler--Türkiye

065
K 196 ç
1991
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045778
Kâtip Çelebi : hayatý ve eserleri
hakkýnda incelemeler.-- 3.bs.:
Ankara: Türk Tarih Kurumu,1991.
225 s. ; 24 cm.( T.C. Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
kurumu. Türk Tarih Kurumu
yayýnlarý ; VII. dizi - sa. 33b.)
ISBN:9751603560
1 - Biyografya--Katip Çelebi 2
Tarihçi--Biyografi--Türkiye

407 (200)
045774
S 263 ç
2006
Savaþ, Savaþ Özkan.
Çiviyazýlý belgeler ýþýðýnda
Anadolu'da (Ý.Ö.2.Bin yýlýnda)
madencilik ve maden kullanýmý /
Savaþ Özkan Savaþ.-- Ankara:
Türk Tarih Kurumu,2006.
xxxviii, 307 s. ; 24 cm.( Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý;
VI.Dizi-Sa.63.)
Bibliyografya ve Index içerir.
ISBN: 9751616344
1- Madenler ve Mineral Kaynaklarý
-Tarih Öncesi—Türkiye 2 Metalurji--Tarih—Türkiye
407(210)
045775
I 261 a
2001
Iþýk, Adem.
Antik kaynaklarda Karadeniz
bölgesi / Adem Iþýk.-- Ankara:
Türk Tarih Kurumu,2001.
xii, 253, [2] s. : har. ; 24 cm
.
(AKDTYK Türk Tarih Kurumu
Yayýnlarý. VI. dizi.; Sayý 60.)
Bibliyografya ve Index içerir.
ISBN: 9751613760
1- Maden ve Mineral KaynaklarýTarih--Karadeniz Bölgesi
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407(200)
045776
T 998 o
1997
Týzlak, Fahrettin.
Osmanlý döneminde Keban-Ergani
yöresinde madencilik (1775-1850)
/ Fahrettin Týzlak. .-- Ankara: Türk
Tarih Kurumu,1997.
XXX,216s.:res.;24cm.( Atatürk
Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu. Türk Tarih Kurumu
Yayýnlarý ; VII.Dizi-Sa. 162)
Bibliyografya ve Dizin içerir.
ISBN: 975160883X
1 - Maden ve Mineral KaynaklarýTarih--Türkiye
679.9(200)
045777
D 967 h
2005
Duru, Refik.
Höyücek : 1989-1992 yýllarý
arasýnda yapýlan kazýlarýn sonuçlarý
= Höyücek :results of the
excavations 1989-1992 / Refik
Duru, Gülsün Umurtak. .-- Ankara:
Türk Tarih Kurumu,2005.
xii, 243, 202 p. : ill. ; 30 cm.(
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Yayýnlarý; V.Dizi ; Sa-49.)
ISBN: 9751616646
1 - Arkeolojik Kazýlar--TürkiyeBurdur—Höyücek I - Umurtak,
Gülsün, ort.yaz
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405
045787
S 614 m
2007
Þimþir,Ferhan
Madencilik terimleri sözlüðü /
Ferhan Þimþir--2.bs.: Ankara:
TMMOB Maden Mühendisleri
Odasý,2007.
VIII,581s.:25cm.
Türkçe-Ýngilizce-Almanca
1 - Madencilik--Sözlükler

