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Bilindiği üzere, 5751 sayılı Kanun’un 3 üncü maddesi ve bu Kanun’da değişiklik
yapan 5784 sayılı Kanun’un 26ncı maddesiyle, Mera Kanunu’nun tahsis amacı değişikliğini
düzenleyen 14üncü maddesine (ğ) ve (h) bendi eklenmek suretiyle değişiklik yapılmıştır. Bu
düzenlemeyle; eklenen (ğ) bendi gereği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun talebi
üzerine, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, ve
5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine göre petrol iletim faaliyetlieri ile elektrik ve
doğalgaz piyasası faaliyetleri için gerekli olan yerler için ve (h) bendi gereği de jeotermal
kaynaklı teknolojik seralar için ihityaç duyulan yerler için tahsis amacı değişikliği
yapılabilecektir.
Genel bir düzenleme yapmak ve söz konusu değişikliklerle ilgili uygulama esaslarını
da belirtmek üzere, Mera Yönetmeliği’nin 8inci maddesiyle ilgili diğer maddelerde değişiklik
çalışmaları devam etmektedir. Bu bağlamda, Yönetmelik değişikliği yayınlanıncaya kadar (ğ)
ve (h) bendi ile ilgil uygulamanın aşağıda belirtilen esaslara göre yapılması gerekmektedir:

Petrol iletimi ile doğalgaz ve elektrik piyasası faaliyetleri için gereken yerler
hakkında
Bu yatırım kapsamında yapılacak tahsis amacı değişikliği talebinde aşağıdaki
belgelerin istenmesi gerekmektedir:
a) Onaylı proje.
b) 1/5000 ölçekli harita.
c) 1/25000 ölçekli topografik harita
ç) Vaziyet planı
d) Lisans.
e) Gerekli hallerde ÇED raporu.
Elektriğin hidroelektrik santral dışında bir metodla üretilmek istenmesi ve teknik
gerekçe bulunmaması halinde, yatırımın meranın bütünlüğünün ve kullanımı bozmayacak
şekilde yapılması gerekmektedir.
Bu hüküm çerçevesinde doğalgaz arama veya işletme faaliyetinin gerekmesi halinde,
maden ve petrol arama veya işletme faaliyeti için uygulanan prosedüre göre tahsis amacı
değişikliği yapılacaktır.

Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yapımı için gereken yerler hakkında
Bu yatırım kapsamında yapılacak tahsis amacı değişikliği talebinde bulunacak olanlar
aşağıdaki belgeler ile müracaat etmelidir:
a) Onaylı kaynak kullanma/işletme ruhsatı örneği
b) 1/5000 ölçekli harita.
c) 1/25000 ölçekli topografik harita
ç) Vaziyet Planı
d) Gerekli hallerde ÇED raporu.
e) Fizibilite raporu
Bu amaçla tahsis amacı değişikliği yapılabilmesi için aşağıda belirtilen hususların göz
önüne alınması gerekmektedir:
Yapılan müracaatta jeotermal kaynağın çok iyi veya iyi vasıflı merada olması halinde
öncelikle alternatif alanların değerlendirilmesi, alternatif alanların olmaması halinde bu
meraların değerlendirmeye alınması,
Bu alanlarda kurulacak seraların ekonomik işletme büyüklüğünün komisyon
tarafından tespit edilmesi, paketleme tesisi, soğuk hava deposu, alet ekipman muhafaza yeri
vb. ek müştemilatın geçici yapılardan oluşması, tahsis alanının meranın bütünlük ve
kullanımını bozmayacak şekilde yapılması,
Gerekli diğer sorumluluklarını yerine getirmesi ve talebin uygun görülmesi halinde,
her iki bend kapsamında da ot bedeli ile teminatın alınması ve geri dönüşüm sözleşmesinin
imzalanması gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

