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GENEL GEREKÇE

2872 sayılı Çevre Kanunu gereği deniz kirliliğinde uygulanan idari yaptınmlarda
geminin türü, kirliliğin niteliği ve geminin büyüklüğü esas alınmaktadır. Çevre Kanunu'nun 20
nci maddesinin (ı) bendinde gemi tonajlarına göre idari para cezası hesaplama yöntemi yer
almaktadu:. Gelişen teknoloji ile gemi tonajlanmn artması ile birlikte, mevcut hesaplama
yöntemi ile büyük tonajlı gemiler hakkında uygulanan idari para cezası miktarlarımn da
orantısız olarak arttığı görülmektedir. Kanun teklifi ile uygulanacak idari para cezalarında
ortaya çıkan orantısızlığın giderilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Günümüzde kent nüfusundaki artışın doğurduğu konut ihtiyacı yanında hızlı
kentleşmenin getirdiği trafik sorunlan da artmaktadır. Ağır trafik sorunlan karşısında kıyı yapı
tesisleri ile kara tarafındaki kullanımlardan doğan otopark ihtiyacının karşılanması ve kıyının
kamu tarafından etkin kullanımının sağlanması amacıyla dolgu alanında, dolgu yüzeyinden
görünmemek ve açığa çıkmamak üzere yer altı otoparkı yapımına imkân sağlayacak bir
düzenleme yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Diğer taraftan kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alanla ilgili 5216 sayılı Büyükşehir
Belediye Kanununa eklenen ek 3 üncü madde uygulamalarmm birçok belediyemizde henüz
tamamlanamaması ve maddenin doğrudan belediye gelirleri üzerinde etkili olması nedeniyle
uygulamaya yön verilebilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına usul ve
esas belirleme hususunda yönetmelik çıkarma yetkisi verilmesi ihtiyacı doğmuştur.

5302 sayılı Kanunun 51 inci maddesindeki düzenleme ile il özel idareleri ile bunların %50
sinden fazla hissesine sahip olduklan şirketlere belli durumlarda borçlanma yetkisi verilmiş
ancak toplam borç stoğunun en son kesinleşen bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul
Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını geçemeyeceği hükme
bağlanmıştır. 2020 ve 2021 yıllan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarında yapılan
düzenlemeyle;

İl özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlan ile sermayesinin yüzde
50'sinden fazlasına sahip oldukları şirketler tarafmdan Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali
işbirliği çerçevesinde desteklenen projelerin finansmanı için yapılan borçlanmaların, çok taraflı
yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası
Anonim Şirketi aracılığıyla yapılan borçlanmaların, su, kanalizasyon ve altyapı projeleri
(SUKAP) kapsamında yürütülecek işler için İller Bankası Anonim Şirketinden yapılan
borçlanmalann, borçlanma sınırına dahil edilmeyeceği hükmü getirilmiş ancak yapılan
düzenleme Anayasa Mahkemesince "Bütçe Kanunlarında sadece bütçe ile ilgili hükümlere yer
verilebileceği, dolayısıyla bu düzenlemenin usulen Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
yapılamayacağı" gerekçesiyle iptal edilmiştir. (8/8/2022 tarihli ve 31917 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 24/2/2022 tarihli ve E:2020/32, K;2022/18 sayılı Karar (2020 Yılı Bütçe
Kan.), 24/2/2022 tarihli ve E;2021/26, K:2022/19 sayılı Karar (2021 Yılı Bütçe Kan.) Daha
önce ilk defa 2009 yılında (2010 yılı bütçesi) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile getirilen ve
her yıl bütçe kanunlarında yer almaya devam eden ancak iptal edilen düzenlemeye belirtilen
türden borçlanmalann maliyetinin büyüklüğü ve bütçeye olan etkisi dolayısıyla ihtiyaç
duyulmaktadır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesindeki belediye ve yüzde ellisinden
fazla hissesine sahip oldukları şirketlerin borçlanma yapabilmelerine dair Kanunun 68 inci
maddesinde 5302 sayılı Kanun hükmüyle aynı şekilde Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarında



yapılan ancak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen düzenleme uygulamanın devamı
açısından önem arz etmektedir.

Yine 2020 ve 2021 yıllan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlannda Merkezi idare
kuruluşlannm özel kanunlarında yer alan hükümler haricinde mahalli idarelere yardım
amacıyla bütçelerine pay, fon veya özel hesap gibi adlarla başka bir ödenek konulamayacağına
dair düzenlemenin Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş olması sebebiyle, 2872 sayılı Kanun,
6306 sayılı Kanun ve 5199 sayılı Kanun gibi özel kanunlar uyarınca merkezi idare
kuruluşlarınca mahalli idarelere aktaniması gereken ödeneklerin ilgili kanunların amacına
uygun olarak yapılmaya devam edilebilmesi için iptal edilen hükmün 5779 sayılı Kanunda
kalıcı olarak yer alması gerekmektedir.

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun
uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermek, düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmak
görevleri hâlihazırda 1 sayılı CBK'nm 97 nci ve 100 üncü maddeleri kapsamında Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülmektedir. Öte yandan yerel yönetimlerle
ilgili İçişleri Bakanlığından alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına verilen
görevlerin devri ile ilgili yasal değişiklikleri içeren 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanun'da,
konunun düzenleme kapsamında yer almaması nedeniyle uygulamaya ilişkin ihtilaflar ortaya
çıkmaktadır. Bilhassa 6360 sayılı Kanun ile kapatılan yerel yönetim birimlerinin taşınmazları,
hak, alacak ve borçlarına ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve îklim Değişikliği Bakanlığınca
verilen görüşler ile yine konuya ilişkin İçişleri Bakanlığınca tesis edilen düzenleyici ve
yönlendirici işlemlerin uygulanması hususunda belediyeler ve ilgili kamu kurumlarında (tapu
müdürlüğü vs.) tereddütler yaşanmaktadır. Düzenleme ile belediyeler ve il özel idareleri
bakımından ayrı ayrı olmak üzere yaşanan tereddütlerin giderilmesi sağlanmaktadır.

Kırsal mahalle ve kırsal yerleşik alan özelliği devam eden yerlerden, 6360 sayılı Kanunun
geçici 1 inci maddesinin onbeşinci fıkrası kapsamında tüzel kişiliği kaldınlan köylerde, 1319
sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 2464 sayılı Belediye
Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi
31/12/2022 tarihinde sona ermiş olup geçen sürede 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa
eklenen ek 3 üncü madde uygulamaları birçok belediyemizde henüz tamamlanamamıştır.
Ayrıca, söz konusu yerlerde 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 9 uncu
maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1)
numaralı bendi ile (5) numaralı bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasımn (5) numaralı bendi
hükümlerinin uygulama süresinin ve bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük
tarifesinin % 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulamamn süresinin de
uzatılması öngörülmektedir. Yine geçici 1 inci maddenin yirmidokuzuncu fıkrasında da tüzel
kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak
ücretin, mevcut en düşük tarifenin %50'sim geçmeyeceğine ilişkin hükmün süresinin
uzatılması öngörülmektedir.

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 792/A maddesi gereğince kurulan îklim
Değişikliği Başkanlığı, iklim değişikliği konusunda uzmanlığa sahip personeli bünyesinde
toplayarak ulusal ve uluslararası arenada hedeflerine en iyi şekilde ulaşmayı amaçlamaktadır.
Belirtilen sebeplerle Kurum tarafından ihtiyaç duyulan uzman personelin merkez teşkilatı
uzman kadrolarından karşılanması sağlanacaktır.



MADDE gerekçeleri

MADDE 1- Çevre Kanunu uyarınca gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğine uygulanan
idari yaptırımlarda geminin büyüklüğü esas alınmaktadır. Çevre Kanunu'nun 20 nci maddesi
uyannca gemilere verilen idari para cezaları, groston başına belirlenen aralıklara göre
uygulanmakta olup bu aralıklar; O ila 1000 groston, 1000 ila 5000 groston ve 5000 grostondan
büyük gemiler şeklindedir. Gelişen teknoloji ile gemi tonajlanmn büyüdüğü göz önünde
bulundurulduğunda mevcut hesaplama yöntemi büyük tonajlı gemiler bakımından tatbik
edilecek idari para cezası miktarını orantısız olarak arttırmaktadır. Bu çerçevede; Çevre
Kanunu'nun 20 nci maddesinin (ı) bendinde yer alan ve gemiler için uygulanan cezalarda
100.000 grostondan büyük gemiler için ceza miktarımn 100.000 groston esas alınarak
hesaplanması ve 5.000 grostondan büyük gemilerin evsel vb atıksular ile katı atıklarından
kaynaklanan kirliliklerde uygulanacak cezalarda kirliliğin niteliği ve aynı bentte yer alan kirli
balast suları için uygulanan cezaların esas alınmasına yönelik düzenlenme yapılması
amaçlanmaktadır.

MADDE 2 - Madde ile, kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması ve kıyının kamu
tarafından etkin kullanımının sağlanması amacıyla mevcut düzenlemenin özüne bağlı kalınarak
dolgu alanında, dolgu yüzeyinden görünmemek ve açığa çıkmamak üzere yer altı otoparkı
yapımına imkân sağlanması amaçlanmaktadır.

MADDE 3 - Madde ile, serada sebze ve meyve üretiminin teşvik edilmesi ve ekosisteme
zarar verilmeden var olan potansiyelin üretime kazandınlabilmesi amacıyla, ekli krokide
gösterilen alanda sera konulu tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulabilmesine
yönelik düzenleme yapılmaktadır.

Ekli krokide gösterilen yerde kurulacak sera konulu Tarıma Dayalı İhtisas Organize
Sanayi Bölgesinde otomasyon sistemli modem sera işletmeleri kumlacaktır. Söz konusu seralar
üretime başladığında direkt olarak yaklaşık 2000 kişi, dolaylı olaralc toplamda yaklaşık 5000
kişinin istihdam edilmesi beklenmektedir. İklimsel olarak uygun olan Adana ili Karataş
ilçesinde, altyapı imkânları sağlanmış ve modem arıtma tesisleri yapılmış olan bölgede ileri
teknolojik seralarda ürünler üretilerek Ülke ekonomisine katkı sağlanacaktır.

MADDE 4 - 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa eklenen ek 3 üncü madde
uygulamaları birçok belediyemizde henüz tamamlanamamıştır. Maddenin doğrudan belediye
gelirleri üzerinde etkili olması nedeniyle söz konusu maddenin açıklanması ve uygulamaya yön
verilebilmesi amacına matuf olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına
usul ve esas belirleme hususunda açıkça yetki verilmesi öngörülmektedir.

MADDE 5 - 2020 ve 2021 yılları Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarında İl Özel İdareleri
ve bunların bağlı kumluşları ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler
tarafından yapılan bazı borçlanmaların aynı maddenin (d) bendinde belirtilen kısıtlamaya tabi
olmayacağına ilişkin düzenlemenin Anayasa Mahkemesince ilgili Kanununda düzenlenmesi
gerektiği gerekçesiyle iptal edilmiş olması sebebiyle, 5302 sayılı Kanuna hüküm
eklenmektedir.



Ayrıca maddede adı geçen Bakanlık ve idarelerin görev alanlan ve isimlerinde yapılan
değişikliklere yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 6 - 2020 ve 2021 yıllan Merkezi Yönetim Bütçe Kanunlarında Belediyeler ve
bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler
tarafından yapılan bazı borçlanmaların aynı maddenin (d) bendinde belirtilen kısıtlamaya tabi
olmayacağına ilişkin düzenlemenin Anayasa Mahkemesince ilgili Kanununda düzenlenmesi
gerektiği gerekçesiyle iptal edilmiş olması sebebiyle, 5393 sayılı Kanuna hüküm
eklenmektedir.

Ayrıca maddede adı geçen Bakanlık ve idarelerin görev alanlan ve isimlerinde yapılan
değişikliklere yönelik düzenleme yapılmaktadır.

MADDE 7 - İlgili kanunlan gereğince mahalli idarelere kaynak aktarılması öngörülen
düzenlemelerin uygulanmasında 5779 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasındaki
hüküm nedeniyle tereddütlerin ortaya çıkmaması için yıllan merkezi yönetim bütçe
kanunlarında "Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri bütçelerinden özel kanunları
gereğince mahalli idarelere aktaniması gereken ödenekler hakkında 2/7/2008 tarihli ve 5779
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uygulanmaz." hükmüne yer verilmiştir. Ancak
Anayasa Mahkemesinin 24/2/2022 tarihli ve 2022/19 sayılı Kararı'yla 2021 yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanununda yer alan söz konusu hüküm iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesinin iptal karan dikkate alınarak, uygulamada yaşanabilecek
tereddütlerin giderilmesi ve ilgili kanunlarda yer alan amaçlara uygun bir şekilde mahalli
idarelere yardım yapılabilmesini sağlamak amacıyla düzenlenme yapılmaktadır.

MADDE 8 - 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi îlçe
Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunun uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermek, düzenleyici ve yönlendirici işlemler
yapmak hâlihazırda 1 sayılı CBK'nın 97 nci ve 100 üncü maddeleri kapsamında Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülmektedir. Öte yandan yerel yönetimlerle
ilgili İçişleri Bakanlığından alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına tevdi
edilen görevler idari vesayete ilişkin olup idari vesayetle ilgili yetkilerin ise Anayasamızın 127
nci maddesi uyarınca Kanunla düzenlenmesi ve Kanunda belirtilen esas ve usuller dairesinde
yürütülmesi gerekmektedir. Buna rağmen görev devriyle ilgili yasal değişiklikleri içeren
29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanun'da, konunun düzenleme kapsamında yer almaması
nedeniyle uygulamaya ilişkin ihtilaflar ortaya çıkmaktadır. Madde ile bu ihtilaflann giderilmesi
amaçlanmaktadır.

MADDE 9 - 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa eklenen ek 3 üncü madde
uygulamaları birçok belediyemizde henüz tamamlanamamıştır. Bu sebeple kırsal mahalle ve
kırsal yerleşik alan özelliği devam eden yerlerden, 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci
maddesinin onbeşinci fıkrası kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, 1319 sayılı Emlak
Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresinin
31/12/2025 tarihine kadar devamının sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, söz konusu yerlerde
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasımn



(3) numaralı bendi, 23 üncü maddesinin birinci fıkrasımn (1) numaralı bendi ile (5) numaralı
bendi, 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi hükümlerinin uygulama süresinin
ve bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifesinin % 25'ini geçmeyecek
şekilde belirlenmesine ilişkin uygulamanın 31/12/2025 tarihine kadar uzatılması yönünde
düzenleme yapılmaktadır.

Diğer taraftan geçici 1 inci maddenin yirmidokuzuncu fıkrasında da tüzel kişiliği
kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sulanndan alınacak ücretin,
mevcut en düşük tarifenin %50'sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süresinin 31/12/2025
tarihine kadar uzatılması amaçlanmaktadır.

GEÇİCİ MADDE 1- îklim Değişikliği Başkanlığı, multidisipliner bir alan olan iklim
değişikliği konusuna uzmanlıkla eğilen bir kurumdur. Bu doğrultuda ihtiyaç duyulan uzman
personelin merkez teşkilatı kadrolarından karşılanması ile Başkanlığın uzman personel
ihtiyacınm giderilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 10 - Yürürlük maddesidir.

MADDE 11 - Yürütme maddesidir



ÇEVRE KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan "10 Türk lirası (50,23 TL)" ibaresi
"11,59 Türk lirası" olarak değiştirilmiş ve bu bendin birinci paragrafında yer alan "idari para
cezası verilir." ibaresinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ancak yüzbin grostondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için yüzbin groston esas
alınarak idari para cezası verilir."

MADDE 2- 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanununun 7 nci maddesinin üçüncü
fıkrasında yer alan "Bu alanlar üzerinde" ibaresi "Bu alanlarda" şeklinde değiştirilmiş ve "açık
otopark," ibaresinden sonra gelmek üzere "açığa çıkmayan yeraltı otoparkı," ibaresi
eklenmiştir.

MADDE 3- 3621 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde ve ekli (7) numaralı kroki ile liste
eklenmiştir.

"EK MADDE 5- Ekli (7) numaralı kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda
yer seçim kararına uygun olarak imar planı kararıyla sera konulu Tarıma Dayalı İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi kurulabilir."

MADDE 4- 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun ek 3
üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir."

MADDE 5- 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 51 inci
maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Hazine Müsteşarlığının" ibaresi "Hazine
ve Maliye Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve üçüncü
fıkrasında yer alan "İçişleri ve Maliye bakanlıkları ile Devlet Plânlama Teşkilatı ve Hazine
müsteşarlıklarına" ibaresi "İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe
Başkanlığına" şeklinde değiştirilmiştir.

"g) İl Özel İdareleri ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler
tarafından Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali işbirliği çerçevesinde desteklenen projelerin
finansmanı için yapılan borçlanmalar, çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı
devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılan
borçlanmalar (d) bendindeki miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz."

MADDE 6- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin
birinci fıkrasımn (e) bendinde yer alan "Çevre ve Şehircilik" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve îklim
Değişikliği" şeklinde, (f) bendinde yer alan "Hazine Müsteşarlığının" ibaresi "Hazine ve
Maliye Bakanlığınm" şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki bent eklenmiş ve üçüncü
fıkrasında yer alan "Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Devlet Plânlama
Teşkilatı Müsteşarlığına ve Hazine Müsteşarlığına" ibaresi "Çevre, Şehircilik ve îklim
Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına" şeklinde
değiştirilmiştir.

"g) Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına
sahip oldukları şirketler tarafından Avrupa Birliği ile katılım öncesi mali işbirliği çerçevesinde
desteklenen projelerin finansmanı için yapılan borçlanmalar, çok taraflı yatırım ve kalkınma



bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan veya İller Bankası Anonim Şirketi
aracılığıyla yapılan borçlanmalar ve Su, Kanalizasyon ve Altyapı Projesi(SUKAP) kapsamında
yürütülecek işler için İller Bankası Anonim Şirketinden yapılan borçlanmalar (d) bendindeki
miktarın hesaplanmasında dikkate alınmaz."

MADDE 7- 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel
Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına
"ödenekler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve ilgili kanunlan gereğince aktaniması uygun
görülen veya tahsis edilen ödenekler" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve
Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karamamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin onuncu fıkrasında yer alan "İçişleri Bakanlığı"
ibaresi "il özel idareleri ile il özel idarelerinin üyesi olduğu ve belediye üyesi bulunmayan
mahallî idare birlikleri ve köyler için İçişleri Bakanlığı; belediyeler ve bağlı kuruluşları ile
belediyelerin üyesi olduğu mahallî idare birlikleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- 6360 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci fıkrasında ve
yirmidokuzuncu fıkrasında yer alan "31/12/2022" ibareleri "31/12/2025" şeklinde
değiştirilmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36
ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümünün (A) fıkrasının (11) numaralı bendinde belirtilen
ve merkez teşkilatında yer alan kadrolar ile mesleğe aimmalan, yetiştirilmeleri ve yeterlikleri
aynı veya benzer nitelik arz eden merkez teşkilatı kadro ve pozisyonlannda bulunan ve yeterliğe
hak kazananlardan başvurulan İklim Değişikliği Başkanlığınca uygun görülenler, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde İklim Değişikliği Uzmanı unvanlı kadrolara
atanabilir. Bu maddeye göre atananların sayısı yirmiyi geçemez. Bunların bu maddede belirtilen
önceki kadro ve pozisyonlannda geçirdikleri süreler bu maddeye göre atandıkları İklim
Değişikliği Uzmanlığı kadrolannda geçmiş sayılır.

MADDEİO-Bu Kanunun;
a) 9 uncu maddesi 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.

MADDE 11-Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.



EK-7

ADANA-KARATAŞ TARIMA DAYALI İHTİSAS(SERA) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

se as
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ITRF 3 DERECEDİR

EK -7

NoktaNo Y X

1 453417.101 4054177.042
2 453437.449 4054171,655
3 453552.759 4054161.279
4 453579,615 4054159.869
S 453608-141 4054144.382
6 453581.100 4054079.340
7 453641,532 4053991.836
8 453721.747 4053875.689
9 453775,812 4053898.109
10 453802,603 4053911,221
11 453854,580 4054009-016
12 453970,274 4053843,869
13 454076,522 4053807,377
14 464036,477 4053865,361
15 454037,978 4053866,706
16 454054,769 4053876,538
17 454078,077 4053863,913
18 454100,696 4053877,096
19 464174,140 4053848.460
20 454178,135 4053860,982
21 454177,245 4053949.973
22 464201,960 4054003.231
23 454265,514 4054112,388
24 454253,156 4054225.371
25 454269,044 4054271.271
26 454329,067 4054283.629
27 454602,700 4054167.114
28 454694,499

4054080.611
29 454837.494

4054114,153
30 454931.059
31 454992,847

4054001.169

32 454999,908 4053987,046

33 455081,116 4053928-789

34 455134,077 4053902-308

35 455187.038 4053960.565

36 455197.630
4053955,269

37 455443,017 4053784.028

38 455600,136
4053776,967

39 455780,203
4053927,023

40 456824,337
4053919,962

41 455937.321 4053882,889

42 455977.925 4053909,370

43 456029.121 4053902,308

44 456025.590
4053877,593

45 456045.009
4054334,824

46 466188,004
4054414,266

47 455627.439
4054620.815

48 455824,400 4054856,151

49 455766,444 4054883-108

50 455718,012
4054883.181

51 455689,317 4054882-686

52 455676.936
4054882,366

53 455559,041 4054882.092

54 455558-784 4054877-976

55 455569,534 4054922.376

56 455340,590 4055556,830

57 465309,617 4055557,663

58 455304.039
4055554,736

59 455203,235 4055859,186
4055861,772

NoktaNo Y X

60 455203,080 4055892.025
61 455201.004 4066005.347
62 455199-151 4056106.493
63 455161.780 4056106-106
64 455112.275 4056100,305
65 454651.410 4056400,271
66 454628,360 4056353,358
67 454630,352 4056342,476
68 454642,012 4056315,908
69 454636,017 4056310,607
70 454627,594 4056317.147
71 454619,901 4056320.417
72 454613,040 4056319,490
73 454597,463 4056320,232
74 454585,826 4056325,441
75 454554,982 4056348,223
76 454537,063 4056366,018
77 454525,748 4056377.631
78 454519,363 4056385,542
79 454515,464 4056392,601
80 454514,229 4056400,919
81 454508,439 4056414,645
82 454505,376 4056425,540
83 454502,942 4056440,257
84 454457.338 4056362,800
85 454412,129 4056287,861
86 454410,835 4056285,008
87 454375,371 4056200,138
88 454344,236 4056107.711
89 454321,674 4056031.537
90 454321,085 4056029,546
91 454306,809 4055981,347
92 454301,528 4055959,103
93 454276,817 4055913,266
94 454215,646 4055865,980
95 454187,140 4055836.193
96 454192,798 4055833.029
97 454240,419 4055803,703
98 454223,089 4055779,143
99 454235,026 4055770,556
100 454193,972 4055721.976
101 454188,239 4055726,620
102 464171.165 4055698,582
103 454208,314 4055667.403
104 454157,426 4055602.374
105 454116,356 4055633.014
106 454087,563 4055600,677
107 454086,283 4055599,137
108 453990,204 4055662,214
109 453961,715 4055641,801
110 453943,783 4055522,563
111 453941,977 4055611,969
112 453922,398 4055573,508
113 453901,153 4055502,764
114 453868,637 4055437,877
115 453797,798 4055354,812
116 463727,880 4055253,280
117 453726,745 4055251.632
118 453720-120 4055242,011

NoktaNo Y X

119 453698.927 4055205.969

120 453666.522 4055169.529

121 453608.502 4055117.189

122 453604.964 4055112,488

123 453590,865 4055091.080

124 453693,860 4054928,727

125 453719.000 4054926.131

126 453718-314 4054890-804

127 463734.513 4054865.735

128 453764,042 4054869-076

129 453860,643 4054721-261

130 453835,497 4054705,160

131 453648.049 4054577,963

132 453723,944 4054466,119

133 453747,044 4054425.497

134 453729.323 405441Z196

135 453684,059 4054379.168

136 453682,443 4054377,988

137 453658,264 4054360.346

138 453803,996 4054320.318

139 453564,053 4054290.394

140 453545,839 4054276.748

141 453499,238 4054241.694

142 453441,673 4054198,476


