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KONU    : Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gereğince 

akışkanın m³ bedelinin belirlenmesine ait komisyon raporunun kabulü.  

K A R A R 

           İl Genel Meclisi 04/06/2021 Cuma günü saat 10.30’da Meclis Başkanı Mustafa 

ÇIBIK’ın başkanlığında, 27 üyeli meclisimizden 26’sının iştirakiyle toplandı. 

         Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gereğince akışkanın bir 

metre küp tutarının belirlenmesi konusu incelenmek üzere İl Genel Meclisinin 

17.05.2021 tarih ve 53 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup, 

incelemesini tamamlayan Komisyonca hazırlanan 31.05.2021 tarih ve 4 nolu raporu 

okundu. 

          VERİLEN KARAR      

           Plan ve Bütçe Komisyonunun 31.05.2021 tarih ve 4 sayılı komisyon raporunda 

belirtildiği üzere; 

          İlimiz Kurşunlu ilçesi Çavundur mahallesi sınırları içerisinde İl Özel İdaresi adına 

işletme ruhsatlı olan 47 lt/sn debili kuyudan kullanılan termal su, 2886 sayılı Devlet 

İhale Kanunu gereğince farklı debilerde ihale edilerek ilgili firmalarla kiralama 

sözleşmesi yapılmıştır. Kiralama sözleşmesi yapılan firmalar ile 5686 sayılı Jeotermal 

Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gereğince işletmeye geçen 

firma/belediye/köy tüzel kişiliği/şahısların kullanacağı jeotermal kaynaklarla ilgili 

olarak İl Özel İdaresi hesabına yatırılacak idare payının hesaplanmasına esas olmak 

üzere; 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Minareli Sular Kanununun 10. 

maddesinde yapılan değişiklikle  

e) (Değişik:25/11/2020-7257/26 md.) İdare payı: Akışkanın; doğrudan ve/veya 

dolaylı olarak seralarda, elektrik üretimi ve konut ısıtmasında kullanıldığı tesislerde 

gayrisafi hasılatının %1’i tutarında idare payı ödenir. Akışkanın doğrudan ve/veya 

dolaylı olarak kaplıca ve diğer alanlarda kullanıldığı tesislerde ise kullanılan yıllık 

toplam ısı enerjisi değeri ve reenjeksiyon durumu dikkate alınarak kullanılan suyun bir 

metreküpü 1,5 Türk lirası tutarını geçmeyecek şekilde, hesaplama yöntemi Bakanlık 

tarafından yönetmelikle belirlenen idare payı ödenir. Bu fıkrada belirlenen idare payı üst 

limiti her yıl ocak ayında yayımlanan yıllık TÜFE değeri kadar artırılır. İdare payı, 

akışkanın doğrudan ve/veya dolaylı olarak seralarda, elektrik üretimi ve konut 

ısıtmasında kullanıldığı tesislerde her yıl haziran ayı sonuna kadar; kaplıca ve diğer 

alanlarda kullanıldığı tesislerde ise yönetmelikte belirlenen dönemlerde idareye 

ödenir…." denilmektedir. 

5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nun 10. 

maddesi gereğince,  metre-küp üst limiti 1,50-TL olan 2020 yılı idare payı , 2021 yılı 

yıllık Ocak ayı tüfe oranında % 14,97 artırılarak 2021 yılı idare payı metre-küp üst limiti 

1,73-TL olarak güncellenmiştir. 

5686 Sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 10. mad-     
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desi ve bu kanunun Uygulama Yönetmeliğinin “İdare Payı” başlığı altındaki 20. 

maddesi hükümleri paralelinde, kullanıcıların en geç 3 (üç) ay içerisinde zorunlu olarak 

sayaç taktırmalarına, akışkanın bir metre küpünün 2021 yılı idare payının 0,18-TL 

olarak belirlenmesine ve önümüzdeki yıla/yıllara ait idare payı birim miktar fiyatının İl 

Genel Meclisimizce yeniden ele alınarak belirlenmesine dair 31.05.2021 tarihli 

komisyon raporunun kabulüne, gereği için İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol 

Müdürlüğüne karar örneğinden birer adedinin gönderilmesine 04.06.2021 tarihli 

toplantıda mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

 

Meclis Toplantısında Bulunan Başkan ve Üyeler 
 

 

 

            

         Mustafa ÇIBIK                              Adem TÜYSÜZ                     Hüseyin AKTAŞ 

İl Genel Meclisi Başkanı                              Katip Üye                                Katip Üye                                                                                                            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Valiliğe Teslim Tarihi   :……………………. 

    Teslim Alan                    :……………………. 

    İmzası                             :…………………… 

 

 

 

 


