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Enerji Verimliliği Kanunu 
Enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin 
ekonomi üzerindeki yükünün hafi fletilmesi ve çevrenin korunması için 
enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması 
amacıyla 2.05.2007 günlü ve 26510 sayılı Resmi Gazete’de Enerji 
Verimliliği Kanunu yayımlanmıștır.

Kanun; enerjinin üretim, iletim, dağıtım ve tüketim așamalarında, 
endüstriyel ișletmelerde, binalarda, elektrik enerjisi üretim tesisle-
rinde, iletim ve dağıtım șebekeleri ile ulașımda enerji verimliliğinin 
artırılmasına ve desteklenmesine, toplum genelinde enerji bilincinin 
geliștirilmesine, yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına 
yönelik uygulanacak usûl ve esasları kapsamaktadır.

Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik önlemlerin uygulanması ile 
özellik veya görünümleri kabul edilemez derecede değișecek olan 
sanayi alanlarında ișletme ve üretim faaliyetleri yürütülen, ibadet yeri 
olarak kullanılan, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan, yılın dört 
ayından daha az kullanılan, toplam kullanım alanı elli metrekarenin 
altında olan binalar, koruma altındaki bina veya anıtlar, tarımsal binalar 
ve atölyeler, bu Kanun kapsamı dıșındadır. 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli 
Sular Kanunu
Jeotermal ve doğal mineralli su kaynaklarının etkin bir șekilde 
aranması, araștırılması, geliștirilmesi, üretilmesi, korunması, bu 
kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması ve hakların devredilmesi, 
çevre ile uyumlu olarak ekonomik șekilde değerlendirilmesi ve terk 
edilmesi ile ilgili usûl ve esasları düzenlemek amacıyla 13.06.2007 
günlü ve 26551 sayılı Resmi Gazete’de Jeotermal Kaynaklar ve Doğal 
Mineralli Sular Kanunu yayımlanarak, yürürlüğe girmiștir.

Kanun, belirlenmiș veya belirlenecek jeotermal ve doğal mineralli su 
kaynakları ile jeotermal kökenli gazların arama ve ișletme dönem-

lerinde, kaynaklar üzerinde hak sahibi olunması, devredilmesi, 
terk edilmesi, kaynak kullanımının ihale edilmesi, sona erdirilmesi, 
denetlenmesi, kaynak ve kaptajın korunması ile ilgili usûl ve esaslar 
ile yaptırımları kapsamaktadır. 

Mera Kanununda Değișiklik Yapılması 
Hakkında Kanun
25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununda değișiklik yapan 

Kanun 20.06.2007 günlü ve 26558 sayılı Resmi Gazetede yayımla-

narak yürürlüğe girmiștir.

Mera Kanununun geçici 3 üncü maddesinde yer alan “mera” ibare-

lerinden sonra gelmek üzere “, yaylak ve kıșlak” ibareleri eklenmiș, 

ikinci fıkrada yer alan “doğrudan” ibaresi madde metninden çıkarılmıș 

ve maddeye așağıdaki fıkra eklenmiștir.

“Birinci fıkrada nitelikleri belirtilen tașınmazlardan, Hazine adına tescil 

edilmesi gerekirken belediyeler adına tescil edilen ve belediyelerce 

konut veya ișyeri yapılmak üzere bedelsiz olarak veya bedeli karșılı-

ğında gerçek ve özel hukuk tüzel kișilerine tahsis edilen, daha sonra 

Hazine tarafından ilgili belediye aleyhine açılan davalar sonucu mera, 

yaylak ve kıșlak olarak sınırlandırılmasına ve özel siciline yazılma-

sına karar verilerek mera, yaylak ve kıșlak özel siciline yazılan, fakat 

daha sonra bu Kanun hükümlerine göre mera, yaylak ve kıșlak vasfı 

değiștirilerek Hazine adına tescil edilen tașınmazlardan; herhangi bir 

kamu hizmeti için gerekli olmayan, Hazinece herhangi bir tasarrufa 

konu edilmeyen ve halen tapuda Hazine adına kayıtlı olan tașın-

mazlar, tahsis tarihindeki arsa değerine devir tarihine kadar geçen 

süre için yasal faiz eklenerek belirlenecek bedelin ilgililerce Hazineye 

ödenmesi kaydıyla adlarına tahsis yapılanlara devredilir. Bu fıkranın 

uygulanmasına ilișkin usûl ve esaslar, Bakanlığın görüșü alınarak 

Maliye Bakanlığınca belirlenir.”

Hazırlayan: Nevzat CAN
İM

A
R

 H
U

K
U

K
U


