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Türkiye nin Kıyı Sorunları ve Politikası
Kad i r    P A L A

0.    GİRİŞ

Ülkemizde, özellikle 1960 yılından sonra, kamu oyunu en çok ilgilen-
diren konulardan biri de kıyı sorunudur.

Bir köyün yüzyıllardır tasarrufunda olan kıyı parçalarının satılması,
bir villanın rıhtımından denize girmek isteyenlerle villa sahiplerinin çekiş-
mesi, tel örgülerle aniden halka kapanan kumsalların kime ait olduğunun
tartışılması;  Kamu  kamplarının  belirli  sınıfların  ayrıcalıklı  kullanım  ve
yararlanma tekelinde olmasının anlaşılması, bir çok örgütün ya da kişinin
dikkat  çekici  uyarı  ve  çabaları,  konuya ilişkin  basına  yansıyan olaylar,
ülkemizde .kıyı konusunu ön plana geçirerek kamu oyunun ortak bir so-
runu yaptı.  Toplumumuzda su kıyılarının kamu yararına kullanılması  ve
eylemi hareretle tartışılmağa başladı.

Halkımızın kıyı nimetlerine duyduğu gereksinmenin bilincine varma-
sı, kıyıların ülke turizm ve dinlenmesinde ön plana geçişi, kıyıların eko-
nomik  değerini aniden çok yükseltti.  Nüfus artışı,  haberleşme ve ulaşım
araçlarının hızla gelişmesi, güneş, kum ve denizin insan sağhğındaki önemli
rolünün anlaşılması, yalnız kıyı kentlerindeki halkın değil, uzak kent ve
kasabalardaki  halkın  da  kıyılardan  yararlanmak  istemesi,  halkın  doğal
eğiliminin ve uygarlığın değerlendirdiği, kamçıladığı bu tutku ve gereksin-
me karşısında haksız ve kolay kazanca yönelmiş varlıklı bazı örgüt ve ki-
şiler, gözlerini bu yeni açılan yaşam alanına diktiler. Sermaye bu alanlara
akarak amansız bir kıyı spekülasyonu başladı.

Su kıyılarımızın en değerli parçaları, şimdi bu sınıfların elindedir.
Bu yerler az bir yatırım ve yoğun bir propaganda ile işletmeye açılmış
ya da büyük kârlar karşılığı yeniden satışa çıkarılmıştır. Dinlenme ve eğ-
lenme gereksinmesi ya da su kıyısında tatil geçirme tutkusu içinde halk
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buralara çekilmiş, böylece büyük kârlarla bir elden ötekine geçen bu do-
ğa nimetlerine ödenen para bugün halkın sırtına yüklenmiştir. Önce var-
lıklı sınıflar arasında başlayan spekülasyon ve haksız kazançlar, şimdi su
kıyısından yararlanmak isteyen bu dar gelirli sınıflarca ödenmeye başlan-
mış ve böylece geniş toplum katlarının sömürülmesi yolu açılmıştır.

Diğer  yönden yurdumuzda  deniz,  göl  ve  akarsu  kıyılarını  toplumun
yararlanmasına açık tutacak yasal düzenlemelerin yeterli olmaması, mev-
cut  hükümlerin  uygulanmasında  görülen  aksaklık  ve  olanaksızlıklar  gibi
nedenlerle bu yerler gerek kamu kuruluşları,  gerekse özel kişilerce mülk
edinilmiş, bu yüzden bir yandan bu alanlardan herkesin mutlak bir eşit-
likle,  ayrıcalık  tekeli  tanımaksızın yararlanması  önlenirken,  diğer  yandan
spekülatif nedenlerle toprak fiatlarının hızla yükselişi ülke çıkarlarına uy-
gun ve bilimsel bir turizm planlamasını olanaksız hale getirmiştir.

Bu  durum  kıyıların,  toplumun  yararına  işleyen  bir  hukukî  düzene
ivedilikle kavuşturulması zorunluğunu ortaya koymaktadır.

Ülkemiz koşulları içinde kalkınma çabasında bulunan yurdumuzda, bu
önemli konunun bilimsel yöntemlerle ele alınması, çözüm önerilerinin de-
ğerlendirilmesi ve yeni bir düzenin getirilmesi gerekmektedir.

Ekonomik kalkınma planlarının, sadece sorunlara değinen, bir ulu-
sal fiziki plan içinde çözüm yolu getirmeyen niteliği, bir çok konuda ol-
duğu gibi, su kıyılarımızın da ülke koşulları içinde dengeli kalkınma yö-
nünden geleceğini tehlikeye düşürmektedir.

Bu gün için makro düzeyde planlı bir  toprak kullanım kararı  getir-
meden,  gelişi  güzel  gelişen bir  sanayileşme,  insanlığın ortak  mirası  olan
kıyılarımızı  olabildiğince yok etme eğiliminin içindedir.  Oysa su kıyıları
sınırlı olup, bunların arttırılması ve yeni kıyılar yaratılması olanağı yoktur.
Bu alanlar üzerinde herkesin mutlak hakkı vardır. Alınacak kararlarda bu
nokta gözönünde tutulmalı ve hukuku ona göre düzenlenmelidir.

Anayasa'mızın 38 inci maddesi, «Kıyıların korunması ve turizm ama-
cıyla» kamulaştırmaya gidileceğini  ve kamulaştırma bedelinin on yılda
eşit  taksitlerle  ödenebileceğini  öngörmüştür.  Yine  Anayasa'nın  36.  ncı
maddesi, mülkiyet hakkının kullanılmasının toplum yararına aykırı olamı-
yacağını açık olarak belirtmektedir. Şu halde su kıyılarından yararlanmada
herkesin mutlak ve eşitlikle yararını öngören bir düzeni kurmak aynı za-
manda Anayasa gereğidir.  Su kıyıları  konusu, gerçekte  Ülkemizin çözüm
bekleyen pek çok sorunları ile ilgilidir.
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Ekonomik  kalkınma  planının,  bir  ulusal  fiziki  planla  bağlantılarının
kurulması, kent ve kır topraklarının mülkiyet, toprak hukuku, turizm, din-
lenme ve sanayi planlaması ile ilişkilerinin bir arada araştırılması gerekir.

Ancak olayların son derece hızla gelişmekte ve önem kazanmakta ol-
ması,  su kıyıları üzerine hemen eğilmeyi zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle
yapılacak çalışmaların aşamalı  bir  uygulama dizisine yönelen kararlara
doğru geliştirilmesi ve sonuçlandırılması yararlı ve zorunlu görülmektedir.

Bu yazı yukarda belirlenen ilkelerin ışığı altında, konuyu bir kez da-
ha gerek yetkili kurumların ve gerekse kamu oyunun görüşüne sunmak
için hazırlanmıştır.

1.    KIYI TANIMI VE KAVRAMI

Kıyı :  «Kara ile suyun birleştiği  yer», «Karanın su boyunca uzanan
bölümü» olarak tanımlanmaktadır.

Kıyı  :  Kara,  deniz ve havanın birbirine değdiği  yer;  kara  ile deniz
arasında bir sınır çizgisi; deniz, kara ve hava olaylarının birlikte oluştur-
duğu bir alandır.

Kıyı : Kavramsal olarak, dalgalarla işlenen dar bir kıyı boyu ile bun-
dan çok daha geniş olan suyun etkisi altında bulunan bir kıyı bölgesi ola-
rak da gözönüne alınır. Böylece kıyı denildiğinde sadece suların oluşturdu-
ğu bir varlık değil, suyun ve başka dış olayların çarpıştığı bir tepki alanı
gözönüne gelir. Kıyı sürekli olarak değişikliğe uğrayan bir yerdir.

Kıyı; Deniz, göl ya da nehrin uzantısı (temadisi), onlardan yararlan-
ma hususunda zorunlu bir öge, bir kelime ile onların mütemmim cüz'üdür.

Kıyılar,  ister  kumluk,  çakıllık,  ister  taşlık,  kayalık  olsun  denizlerin
uzantısı olup ondan ayrılması mümkün değildir. Denizden yararlanma kı-
yıları  yardımı  ile  olur.  Bugün  hukukumuzda  kıyıların-sahillerin-sınır-
larını kesinlikle belirleyen bir tanıma rastlanamamaktadır.

Ancak herşeyden önce «Su kenarlarının», «Sahillerin» ne olduğunun,
nereden başlayıp, nerede bittiğinin ve üzerinde söz edilecek eşyanın (nes-
nenin) doğru olarak tanımlanması gereklidir.

Oysa daha bu en elemanter konuda dahi jeomorfolojik tanımların dı-
şında yasalarımızda açık bir tanıma rastlamak olanağı yoktur.
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476 Sayılı  Karasuları  Yasasının 4 üncü maddesinde:  «Karasularının
genişliğini ölçmeye yarayan normal esas hat, sahil boyunca uzayan en düşük
cezir  hattıdır»,  hükmü  yeralmaktadır.  Her  ne  kadar  Karasularının  öl-
çümüne esas olan bu hükmü sahil kavramını açıklayıcı bir tanım saymak
olanağı yoksa da, gene de bu «en düşük cezir hattından» içeriye doğru
olan toprakların Devletin hüküm ve tasarrufu, egemenliği altında olmadı-
ğını öne sürmek olanağı da yoktur.

Doğal nedenlerle, özel mülkiyet rejimi  dışında kalan bu kara parça-
larının «Kamu emlâki» ayırımının dışında bırakılması, sadece hukukî ger-
çeklerin yadsınması değil eşyanın doğasının da yadsınmasıdır.

Doğa kendi bereketli devinimi içinde her an sahillerimize bir mik-
tar daha ekliyorsa bunu ne sayın bay filânın, ne de sayın bay feşmekâ-
nın çıkarları için yapıyor.

Doğanın kazandırdığı bu topraklar gene onun üzerinde yaşayan her-
kesin eşitlikle kullanmaları ve yararlanmaları içindir.

Genel bir  tanımlamayla kıyılar, «dalgaların en fazla erişebildiği  nok-
talardan oluşan çizgi ile gel -  git'lerde denizin en son ulaştığı  noktaların
oluşturduğu çizgi arasındaki alandır,» diyebiliriz.

Kıyıların derinliğini; kumluk, çakıllık, taşlık, kayalık, sazlık batak-
lık alanların kara yönünde bittiği doğal sınır çizgisi belirler.

2.    KIYILARIN EKONOMİK BEĞERİ VE ÖNEMİ

İnsanla toprak arasındaki ilişkiler, toprağın denize, göle ya da akar-
suya değdiği  ve çizgi çektiği  yerlerde en kritik  durumunu yaşamaktadır.
Toprak  ile su,  bu iki  büyük dünya nimeti  yan yana gelmekte,  ayrı  ayrı
taşıdıkları  değerlerin  çok  üstünde  bir  değer  kazanarak  kıyıları  oluştur-
maktadırlar. Dolayısıyla kıyılar, kentleşen ya da kentleşmiş arazilerin da-
ha da üstünde bir anlam kazanarak bulunmaz nitelikler taşımaktadır. Kı-
yılar salt su kenarları değildir. Onlar, iyodu, kumu, tuzlu ya da tatlı suyu,
radyoaktivitesi, güneşi  ve rüzgârı ile birçok dünya nimetlerinden oluşan
bir değerler bütünüdür. Bu bütün insanın sağlıklı yaşam kaynağının başta
gelen öğelerinden bîridir. Ne bir kişinin, ne bir topluluğun ne de devletin
olmamalıdır.  Ülkenin  tüm  bireyleri  kıyıların  nimetlerinden  eşitlikle
yararlanmalıdır.

Ekonomik ve sosyolojik yönden kıyılarımızın rejimi bu açıdan görül-
meli, hukuku ona göre düzenlenmelidir.
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onlara müteallik ve tescili muktazi aynî bir hak olmadıkça
......................................................................................................................
»
kaydını koyar ki, bu da ancak yetkili kaza mercilerince bu yolda bir ka-
rar alınmış olmasına bağlıdır.

Bu şekilde tanımlanan umumi sular üzerinde zaman aşımına dayanı-
larak mülkiyet iddiasında bulunmak olanaksızdır. Toplum parasız ve eşit
olarak bunlardan yararlanır.

Ancak bu kabil sular üzerinde «kadim haklar» tesis olunmuş olabi-
lir. Bir akarsudan sadece belirli bir köyün yararlanması ya da bazı fert-
lere dalyan ya da voli yeri tahsisi gibi umumi sular üzerinde tanınan bu
intifa veya istifade hakları hukuken muteber ve kanunların himayesinde-
dir. Ne varki, bu haklar da tapuya tescil olunmaz ve mülkiyet anlamında
değildir.  Zira  bu tür  sular  Devletin  egemenliği  altındadır.  Bunlardan ya-
rarlanmak  bunları  kullanmak  hakkı  Devlet  idaresince  konan  kurallarla
düzenlenir.

Su kenarlarının-kıyıların «durumuna gelince;

Yine Medeni Kanunun kıyılarla ilgili  636. ncı  maddesinde,  «Sahipsiz
yerlerde birikmek dolmak ve kaymak veya umuma ait suların mecra ve-
ya seviyeleri değişmek gibi bir suretle teşekkül  edip kendisinden istifade
mümkün olan arazi Devletin mülkü olur. Bu suretle kendisine ait bir gay-
rimenkulden ayrılan parçaların vücudunu, ispat eden kimse onları istir-
dat edebilir.»

Bu hükümle deniz, göl ve nehir kıyılarında oluşacak her türlü arazi
parçasının Devlet mülkü olacağı açıkça belirtilmiştir. Çok istisnai bir du-
rumda, bir  parçanın kendi taşınmazından ayrıldığını  ispat etme halinde
Devlet yerine kişi geçmektedir.

Medeni  Kanun kıyılarda yeniden ortaya çıkacak  arazi  parçaları  için
mutlak  bir  hüküm  getirmemiştir.  Burada,  kişiler  tarafından  doldurulan
yerlerin durumu açıkça belirtilmemiş  olmakla birlikte aynı kuralın uygu-
lanacağı söylenebilir.

Medeni Kanunun 641. nci maddesinde «Sahipsiz şeyler ile menfeat-ı
umuma ait  olan malların Devletin  Hüküm ve Tasarrufu  altında olduğu»
belirtilmiş, ancak «Menfeat-ı umuma ait olan malların» yorumu iştîhatlara
bırakılmıştır. Yargıtay Kararlarında ise, kumluk, çakıllık, taşlık ve kaya-
lığın denizlerin temadisi olduğu, ondan ayrılmasının mümkün olamıyaca-
ğı,  denizden yararlanmanın kıyıları  vasıtası  ile, ondan faydalanma husu-
sunda zarurî bir unsur, bir kelime ile denizin mütemmim cüz'ü olduğu,
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3.   KIYILARIN BUGÜNKÜ DÜKÜMÜ

Deniz,  göl  ve  nehir  (akarsu)  kenarlarında  uygulanan  mevzuat  hü-
kümlerine ve kıyılarımızdaki mülkiyet durumuna kısaca değinmek yararlı
olacaktır.

3.1.   Medeni Yasadaki Burum
Bilindiği üzere Türk Kanu-ı Medenisi'nin aynî haklarla ilgili bölümün-

de taşınmaz mallar konusunda ayrıntılı  bir  düzenleme yapılmıştır.  Bütün
bunlar üzerinde duracak değiliz. Burada sular ve kıyılarla ilgili maddeleri
ele alacağız.

Sular ve su kenarlarının - kıyıların-atadan oğula bugüne dek uzanan
hukuki durumu üzerine eğilirsek sularla «Denizler, göller, nehirler v.b.»
ile su kenarları - kıyılar-arasında hukuki temeller ve uygulama bakımın-
dan ayrıcalıklar görürüz.

Suların hukuki niteliğiyle su kenarlarının - kıyıların-hukuki niteliği
söz konusu olduğunda :

Suların;

i)    Devletin hüküm ve tasarrufu, egemenliği altında, ii)

Toplumun yararlanma ve kullanılmasına bırakılmış,

iii)  Özel mülkiyet konusu olmıyan mallardan ve bu nitelikleriyle
de kamu hukuku içindeki deyimiyle «Amme emlâki» -kamu malı-
niteiiğinde, oldukları kuşkusuzdur.

Bunun en açık hukuki ifadesi medeni yasa'nın 641 inci maddesinde
yer almaktadır.

Sözü geçen madde de «Sahipsiz şeyler ile menfaati umuma ait olan
malların Devletin hüküm ve tasarrufu altında» olduğu ve «... menfaati
umuma ait suların....... kimsenin mülkü olmadığı___» hükmü açıklanmak
tadır.

Medeni Kanununun 912. nci maddesinde ise «Kimsenin hususi mül
kiyetinde bulunmayan ve ammenin istimaline (kullanılmasına) tahsis edi
len taşınmaz malların ................ tescile tabi olmadıkları» belirtilmektedir.

Bu hüküm kamunun yararlanma ve kullanılmasına bırakılmış umumi
suların  kimsenin  mülkü  olamıyacağını  belirler.  Aynı  madde  «...
........................................................................................................................
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bu nedenle Devletin hüküm ve tasarrufu altında olması gerektiği  kabul
edilmiştir.

Ayrıca aynı maddede «Hilafı sabit olmadıkça menfeatı-ı umuma ait
sular ile tarıma elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler, dağlar ve onlar-
dan çıkan kaynaklar kimsenin mülkü değildir.» denilmektedir. Kumsal,
taşlık ve kayalık yerler gibi deniz kıyısının bu nitelikte olduğu aşikârdır.

Medeni Kanunumuzun yukarıda belirtilen hükmü nedeniyle deniz ve
gölleri çevreliyen kumsalın özel mülkiyete konu edilmemesi gerekmekte
idiyse de, aşağıda gösterilen nedenlerle bu gibi arazi üzerinde özel mül-
kiyet hakkı tessüs etmiştir.

a)Medeni  Kanunun yürürlüğe girmesinden önce bazı  ayni hakla
rın ihdası yoluyla .kıyıda mülkiyet tessüs etmiştir.

b)Medeni  Kanunun yürürlüğe girmesinden Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanununun çıkmasına kadar olan dönemde arazinin mülkiyetinin ihya
yoluyla sahiplendirilmesi sonucu kıyı özel mülkiyete geçmiş olabilmekte
dir. Çünkü söz konusu dönemde tarıma elverişli olmayan bir araziyi ihya
yolu  ile tarıma elverişli  hale getiren  kimse bu arazinin mülkiyetine sa
hip olabilmekteydi.

c)Tarıma  elverişli  olan  arazinin  sonradan   tarıma  elverişsiz  hale
gelmesi halinde bugün için mülkiyete konu teşkil etmemesi gereken bir
arazide eski  mülkiyetin devam etmesi söz konusu olmaktadır. Örneğin,
tarıma elverişli olup, tapuya tescil edilmiş bir arazi daha sonra doğal ne
denlerle (Erozyon, kumullaşma vb.)  kumsal hale gelirse daha önce tees
süs etmiş bulunan mülkiyet hakkı devam edecektir.

ç)  2644  Sayılı  Tapu  Yasası'mn  ilgili  maddeleri  uyarınca  denizden
doldurma ve bataklık kurutma yoluyla, kıyılarda öze! mülkiyet adına arazi
ve arsa kazanılmış olmakta idi.

d) Belli bir hukuki dayanağı olan yukarıdaki    örneklerin yanında
kıyıların özel  mülkiyete geçmesinin en önemli  nedeni  tapu  idarelerince
Medeni Kanunu'nun 641. inci maddesi hükmüne rağmen, tapu kaydında
arazinin hudutları belirtilirken bu hudutların    birinin deniz -leb'iderya-,
göl, nehir olarak gösterilmiş olmasıdır. Yine aynı idarelerin tapulama ve
kadastro uygulamaları sırasında, soyut ve belirsiz mülkiyet sınırlarını ye
terli bir şekilde uygulayamamalarıdır. Bu yalnış uygulama kumsal, taş
lık ya da kayalıkların  büyük ölçüde kişilerin  mülkiyetine geçirilmesine
yol açmıştır. Bu durumu bir örnekle açıklıyalım :
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Kıyıda özel mülkiyete konu olan tapulama ya da kadastro görmemiş
bir arazinin sınırları tapu kaydında; kuzey ve doğu sınırlan komşu ma
liklerin isimleriyle güney sınırı deniz-Lebi'derya-, batı sının ............. Ça
yı ya da deresi şeklinde tanımlanmış olmasıdır. Aslında bu hududun ne
hir ve deniz kıyısında kumsala ya da kayalığa kadar uzanabileceği (M. K.
641 inci maddesi uyarınca) belirtilmesi ya da tapulama, kadastro işle
mi sırasında belirtilen şekilde tesbiti ve plana bağlanması gerekirken bu
yapılmadığından malik denize ve ırmağa kadar olan arazi parçasını ken
di mülkiyetinde farzetmiş ve burası üzerinde tasarrufta bulunmaya baş
lamıştır. Kıyılarımızda bu şekilde devam etmekte olan tapulama ve ka
dastro uygulamalarının önlenmesinde kesin zorunluluk vardır.

3.2,   Tapu Yasa'sındaki Burum
Umumi  sular  için hukukumuzda belirli  bir  düzenin oluşuna karşın

kıyılar-sahiller için 6785 sayılı İmar Yasa'sına 20.7.1972 tarihinde 1605
sayılı Yasa ile eklenen, ek madde 7 ve ek madde 8 in j fıkrası  dışında
koruyucu bir yasa yoktur. Söz konusu ek maddelere ilişkin görüşler bun-
dan sonraki (3.3) bölümünde ele alınacaktır. Üstelik yürürlükte olan 2644
sayılı  tapu  yasasının  birçok  maddeleri  kıyıların-sahillerin-korunmasını
değil idarenin öncelikle bağlı olduğu «Kamu yararı» ilkesini yıpratacak
ve kamu hizmeti  atılımlarının en önemli  elemanı  olan «Kamu emlâkini»
yitirecek kadar günümüzün  koşullarına aykırı düşmektedir.

Amme emlâki - menfeatı umuma ait. Devletin hüküm ve tasarrufu al-
tındaki  mallar-espirisi  açısından,  halkçı  ve  devrimci  Türkiye  Cumhuri-
yeti'nin yeni kurulduğu devirlerde, 1926 yılında yürürlüğe giren 743 sayılı
Türk Medeni Kanunu ile, bundan uzun bir süre sonra 29.12.1934 tarihinde
yürürlüğe  giren  2644  sayılı  Yasa'nın  getirdiği  geriye  dönük  hükümler
arasındaki  çelişkinin  nedenlerini  ekonomik-politik  baskıları  incelemekle
aydınlatmak mümkün olacaktır.

Kendi devirleri  içinde diğer bütün ülkelerin yürürlükte olan toprak
hukuku ile ilgili yasalarından çok daha ilerde, çok daha sağlam kamusal
toprak mülkiyeti müesseseleri kuran «mecelle» ve «arazi kanunu»nun kı-
yıların-sahillerin  -  mülkiyeti  ve  kullanışı  hususunda  sessiz  kalmalarının
ekonomik-politik nedenleri olması gerekir.

Bizde kıyıların - sahillerin-eskidenberi özel mülkiyet konusu olabile-
ceğinin kabul edildiğini, arazi kanunu'nun da bu konuda dar bir telâkkiye
sahip bulunduğunu ve ancak iskeleleri ve iskele yerlerini arazi-i met-
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rukeden yani amme emlâkinden saydığını, hukukumuzda bugüne değin de-
niz kenarlarının amme emlâki değil işgal ve ihya suretiyle ihrazı mümkün
sahipsiz mallardan telâkki edildiğini biliyoruz.

Durumun bugünkü hukukumuzda da değişmediğini  2644 sayılı  Tapu
Yasası'nın 8. nci maddesi kanıtlamaktadır.

Sözü geçen yasa maddesi  «ilgili  makamlardan  gerekli  müsaadeler
alınmak koşulu ile», «değer pahası aranmaksızın» denizden doldurulan yeri
dolduran adına tapuya tescil olanağını sağlar.

Bu madde ve bu maddeyi izliyen 9, 10, 11 ve 12. nci maddeler, arazi
kanununun  arazi-i  mevat-ölü  topraklar-hakkındaki  hükümleriyle  aynı
paraielde olup üzerinde tarım yapılmayan sahipsiz toprakların «işgal ve
ihya» suretiyle fertlerin özel mülkiyetine intikâlini sağlar.

2644 Sayılı Yasa, günümüz koşullarına uymayan çok gerideki çağlara
dönük  8,  9,  10,  11,  12,  13,  14  ve 15.  nci  maddelerinde  kıyılarla  ilgili
hususları düzenlemiştir. Burada, dolan ve doldurulan yerlerin durumu ay-
rıntılı  olarak  değerlendirilmiş  ve tapuya yazım (tescil)  işlemleri  üzerinde
durulmuştur. Biz de buna paralel bir durumda ele alacağız konuyu.

3.2.1.    Kendiliğinden Oluşan Arazi

3.2.1.  1  — Tapu  Kanunu'nun  10  ncu  maddesinde,  deniz  kıyısında
birikmelerden (teressübat)  veya denizlerin gel-gitinden (med ve cezrin-
den) dolmuş  yerlerden sözedilmektedir. Bu gibi yerlerin devlet malı ola-
cağı, Medeni Kanun'un yukarıda anılan maddesinden anlaşılmaktadır. Ta-
pu Kanunu'nun bu maddesine göre, «dolmuş yerlerin satılmasında mahzur
olmadığı» anlaşıldığı takdirde, satılması  söz konusudur. Satışında mahzur
olup olmadığının saptanması için, o yer, belediye sınırı içinde ise beledi-
yenin, limanla da ilgili ise liman idaresinin veya deniz ticareti idaresinin
ve müstahkem mevki komutanlığı olan yerlerde müstahkem mevki komu-
tanlığının uygun görüşlerinin alınması zorunludur. Belediye sınırı dışında
ise ilgililerine göre il veya ilçe yönetim kurullarının mutabakatı alınır. Böy-
lece uygun görüşler alındıktan sonra o yerin en büyük mal memuru satış
için gereken işlemleri yapacaktır.  Belediye sınırlan dışında kalan yerler
için  de,  belediye dışında kalan makamların görüşlerinin  alınması  gerek-
mektedir.

Bu gibi  yerlerin satışında,  önce,  «o yerlerin kendi  gayrimenkulüne
bitişik olan kısmını o gayrimenkul sahibinin» alması için haberdar edil-
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mesi  gerekmektedir.  Bu kişiler,  haberdar edildikten sonra, iki  yıl  içinde,
«takdir olunacak baha ile» alma hakkını elinde bulundurabilirler. Bu sü-
re içinde almadıkları takdirde, devlet, o baha ile başkasına satabilir.

Bu iki yıllık süre içinde, taşınmaz malın başkasının mülkiyetine geç-
mesi  veya  ayni  bir  hakla  kayıtlandırılması  halinde,  başka  bir  sözleşme
bulunmadığı takdirde, 12 nci maddedeki hükmün burada da uygulanması
ve yeni malikin bu hakkı  kullanma yetkisinin bulunduğunun kabul edil-
mesi gerekir.

3.2.1. 2 — Tapu kanunu'nun 13 üncü maddesi, «Devletçe veya vilâ-
yet ve belediyelerce yapılan liman, dalgakıran inşaatiyle temizleme ve tara-
madan meydana gelecek arazinin Özel kanunlarındaki hükümlere bağlı ola-
cağına değinmektedir.

Burada, bir örnek olarak Mersin Liman alanındaki bir arsanın Top-
rak Mahsulleri Ofisine satışı ile ilgili ve Resmî Gazete'nin 1 Kasım 1962
tarihli  sayısında  yayımlanan 86  sayılı  yasayı  anabiliriz.  Bu  yasaya göre,
denizden dolma 37.60 metrekarelik yerin bedel karşılığı satışı için Maliye
Bakanlığına Mezuniyet verilmiştir.

3.2.1.  3 — Bataklık  olmayan göl  ve nehir  kıyılarında oluşan arazi
parçaları için de deniz kıyılarında oluşan araziler gibi işlem yapılması ge-
rekmektedir. Ancak, bu hükmü getiren 14 ncü maddede yer alan «şu ka-
dar ki nehrin asıl yatağını ve suların akıntısını bozmadığı ve alt taraflara
ve başkalarına mazarratı olmıyacağı hakkında fennî rapor aranır» hükmü-
nün,  doldurulan yerler için  olduğu kadar  kendiliğinden dolan yerler  ba-
kımından da geçerli olacağı doğaldır. Ancak, bu maddede noksan olan bir
husus, mal ve can güvenliği bakımından zorunlu bulunan taşkınlarla ilgili
konunun söz konusu edilmemesidir.

Kanaatımıza göre,  özellikle  nehirlerle  ilgili  olarak,  sel  baskınları  ve
taşkınlar  yönünden de  bazı  güvenlik  tedbirlerinin  maddede  söz  konusu
edilmesi gerekirdi. Nedense bu husus maddede söz konusu edilmemiştir.

3.2.1. 4 — Deniz, göl ve nehir birikintilerinden bulunan başlı ba-
şına tasarruf  olunabilecek yerler,  sahipli  'bîr  taşınmazın önünde veya bi-
tişiğinde ise o taşınmazın sahibine, değer bahası ile satın alması önerilir.
O kişinin bu öneri tarihinden itibaren bir yıl içinde olumlu isteği olma-
ması halinde, söz konusu yer başkalarına satılır.

Başlı başına tasarruf olunamayacak durumdaki yerler ise, değer ba-
hası ile bitişiğindeki taşınmaz sahiplerine temlik olunur ve kendileri Borç-
landırılır.
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3.2.1.5 —- B u  gibi yerleri alanlar, bu yerlerin korunması için ge
rekli rıhtım gibi tesisler yapmak hakkına sahip olurlar.

3.2.2.Doldurulan Arazi

3.2.2.  1  — Denizden doldurulan  yerlerin  özel  mülk  durumuna ge-
çirilmesi için de 2644 sayılı yasada hükümler bulunmakta ve bu hükümler
daha geniş bir yer kapsamaktadır. Burada izin alınarak doldurulan yer-
lerle  izin  alınmadan  doldurulanlar  arasında  bir  ayırım  yapılması  gerek-
mektedir.

3.2.2.1. 1 — İzin alınarak yapılan doldurmalar için o yerin en büyük
mal  memurundan izin almak  gerekmektedir.  «Bu izin doldurulacak  yer,
belediye sınırı  içinde  ise  belediyenin,  limanı  da alâkadar  ediyorsa liman
dairesinin veya deniz ticareti idaresinin ve müstahkem mevki kumandan-
lığı olan yerlerde müstahkem mevkii kumandanlığının muvafakatlan alın-
dıktan sonra 3 yıl müddetle verilir. Belediye sınırı dışında ise alâkalarına
göre vilâyet ve kaza idare heyetlerinin muvafakati alınır» (Madde 8).

Maddede söz konusu edilen üç yıl, doldurma için verilen bir süredir.
Bu süre içinde, kabul edilebilecek bir özür olmaksızın doldurma işini bi-
tiremeyenlerin hakkı ortadan kalkar ve eli bu yerlerden çektirilir.

Kanunun 11 inci maddesine göre, sahipli taşınmazın önü veya bitişi-
ğinin  doldurulması   istendiğinde,  sahibinden  başkasına  izin verilmez.

Sahibi tarafından doldurulmak istenilen yerin doldurma işi  bitmeden
başkasının mülkiyetine geçmesi veya ayni bir hakla kayitlandırılması  ha-
linde, başkaca bir sözleşme yoksa, doldurulacak yerle ilgili haklar da yine
malike ait olur (Md. 12).

Bu hususlar bataklık olmayan göl ve nehir kıyıları için de geçerli-
dir (Mad. 14).

3.2.2.1. 2 — İzinsiz olarak doldurulmuş bulunan yerlerin, dolduranlar
adına tapuya yazımı için de ilgili daire ve kurulların herhangi bir mahzur
olmadığını kabul etmeleri gerekir. Bu daire ve kurulların neler olduğu bu
maddede  belirtilmemiş  ise  de  bunların,  yazımızın  3.2.1.1.  maddesinde
anılanlar olduğu anlaşılmaktadır.  İzinsiz doldurma halinde de uygun gö-
rülen değerin ödenmesi söz konusudur.

Sahipli bir taşınmazın önü ya da bitişiği izinsiz olarak doldurulmuş
ise o yerin de tapuya yazımında mahzur olmadığı saptandığı takdirde, sa-
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hibî adına ve asıl mülkü ile birleştirilerek yazımı yapılır. Bu halele de bir
bedelin ödenmesi gerekmektedir.

Göl ve nehir kıyıları içinde durum aynıdır.

3.2.2.1. 3 — Bir de sağlık, toplumsal ve ekonomik nedenlerle dev-
let, il, belediye veya köy kurullarınca yapılacak doldurma söz konusudur.

Sahipli  bir  taşınmazın  önünün ya da  bitişiğinin,  yukarıda  belirtilen
nedenlerle doldurulması, ilkin o taşınmazların sahiplerine teklif olunur
ve kendilerine doldurmaya yetecek bir süre verilir. Bu süre içinde doldur-
madıkları  takdirde bu hakları ortadan kalkar. Bu durumda ortaya çıkan
arazinin nasıl  bir  işlem göreceği  belirtilmemiştir.  Belki  15 nci  maddede
belirtilen sahipli  bataklıkların kurutulması  hakkındaki  hükümlerin  uygu-
lanması belki de sahipsiz göl, bataklık ve birikinti suların kurutulması ile
ilgili hükümlere göre işlem yapılması gerekir.

3.3.   İmar Kanummı'daki Burum
Kıyıların-sahillerin-korunması  konusuna İmar  Hukuku çerçevesi  içe-

risinde göz atılacak olursa, durumu yukarıda açıklanmaya çalışıldığından
daha az acıklı değildir.

1933 yılında yürürlüğe giren Belediye ve Yapı Yolar Kanununun ünlü
4 üncü maddesinin (F) bendinde «su kenarlarında rıhtımdan veya rıh-
tım yapılacak noktadan 10 m. genişliğinde bir mahal umumun istifadesine
mahsus olarak serbest bırakılacaktır.» hükmü, kamu emlâkinin umumun
istifadesine  açık  tutulmasının  beliğ  bir  ifadesidir.  Yeni  Kurulan  Türkiye
Cumhuriyeti'nin İmar Hukuku alanında Türk toplumuna kazandırdığı ka-
musal yararlı bir olanaktır. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihi unutma-
mak gerekir.

Bugünkü 6785 Sayılı  İmar Kanunu,  1957 yılında yürürlüğe girmiş
olup,  Belediye Yapı  ve Yollar  Kanununun 4 üncü maddesinin (F)  bendi
hükmüne yer verilmemiştir. Sadece 25. inci maddesinde diğer bazı kanun-
larla  birlikte  su  kenarları  hakkındaki  hükümlerin  nizamname  ve  yönet-
meliklerle  düzenleneceği  belirtilmiştir.  Oysa ne tüzükler  ne yönetme-
likler  kanun gücünde olmayıp;  kanunda olmayan temel  haklarla  ilgili  bîr
hüküm, tüzükte ve yönetmelikte olamaz.

Üzerinde durulacak ikinci nokta, imar nizamnamesinin 40 inci mad-
desiyle, imar planı olmıyan yerlerde «30 m. lik bir mesafe içinde» sadece
«yapı yasağı» koymuştur. Kıyıları - sahilleri - umumun istifade ve kullan-
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masına açık tutan herhangi bir hüküm getirilmiş değildir. Açıkça görüldü-
ğü gibi sözü edilen yasa ile çok gerideki çağlara dönülmüştür.

6785 sayılı İmar Kanununu değiştiren ve 20.7.1972 tarihinde yürür-
lüğe giren 1605 sayılı Kanunun ek 7. ncî maddesi ile «deniz, göl ve nehir
kıyılarında.  10 metreden az olmamak  üzere, İmar ve İskân Bakanlığınca
saptanacak uzaklık içinde, özel kişilerce herkesin yararlanmasına ayrılma-
yan  yapı  yapılmaması»  kuralı  getirilmiştir.  Varolan  yapılara  da  ekleme
yapılamayacağı ayrıca belirtilmiştir.

Bu  fıkrada  kamu  yararı  esas  alınmış  ve  kıyılardan  herkesin  yarar-
lanabilmesi ilkesine dönük bir hüküm getirmiştir. Kıyılarda, 10 metreden
az olmamak üzere bir şerit  bırakılacaktır.  Şeritin genişliği,  kıyının duru-
muna ve yararlanma gereksinmesine göre saptanacak ve denizden başla-
yarak ölçülecektir.  Ancak,  yazının 3.6 bölümünde belirtildiği  üzere kum-
sallar  kamu  malı-kamu  emlâki-sayıldığından  bu  gibi  yerlerde  başlangıç
çizgisinin denizden değil de kumluğun bittiği yer olması gerekir. Fıkra, kamu
yararına  açık  olmayan  bina  yapılamıyacağı  gibi  mevcutlara  da  ekleme
yapılamıyacağını  belirtmiştir.  Ancak, mevcutların mülkiyet hakkının bölü-
nüp bölünemiyeceği, yani bir binanın Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine
göre satılıp tapu kütüğüne yazılıp yazılamıyacağı konusuna değinilmemiş-
tir. Uygulamada, bir çok binanın bu yolla satıldığı bir gerçek olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.

Deniz, göl ve nehir  kıyılarındaki  alanlar,  bölgenin koşullarına, yerin
özelliklerine göre İmar ve İskân Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Ku-
rulu'nca saptanıp, ilân edilecek, buraların imar planları öncelikle hazırla-
nacaktır.

Bu  şerit  içindeki  toprakların  kullanılması,  parsellere  ayrılması  ve
birleştirilmesi,  bunlar  üzerinde  her  türlü  yapıya  izin  verilmesi,  varolan
yapıların genişletilmesi,  kat  eklenmesi,  bu yapıların kullanma biçimlerine
ilişkin  ilkeler  İmar  ve İskân Bakanlığı'nca hazırlanacak  yönetmelikte  be-
lirtilecektir.  Sözü edilen şerit  içinde kalan yerlerde imar  planına, yönet-
meliğe aykırı  uygulama yapılamıyacağı  ayrıca maddede belirtilmiştir.  Söz
konusu yönetmelikte bugüne değin çıkmamıştır (*).

( * )  Söz konusu yönetmelik 18.1.1975 günlü Resmî Gazetede yayınlanmış olup,
bu tarihte dergi baskıda bulunduğundan bu yazıda yönetmeliğe ilişkin her-
hangi bir yorum yapılamamıştır. Ayrı bir yazıda söz konusu yönetmelik üze-
rinde durulacaktır.
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Bu şerit içinde, kamunun mülkiyetinde bulunan yapılı, yapışız arazi
ve arsaların özel mülkiyete devredilemiyeceğini belirten ek madde 7. bu-
ralarda denizden doldurma, bataklık kurutma yoluyla özel mülkiyet adına
toprak kazanılamıyacağını da hükme bağlamıştır.  Burada, kamu mülkiye-
tindeki kıyıların özel mülkiyete devredilmesini önlemek amacına da yöne-
linmiştir. Görüldüğü gibi, Yasanın sözü edilen yeni maddesi, «kıyı yağması»
adı verilen sorunun çözümüne belli ölçüde katkıda bulunabilecek bir olanak
sağlamaktadır.

Kıyı  şeridinde mülkiyeti  özel kişilere  ait  bulunan topraklar  üzerinde
herkesin yararlanamıyacağı yapıların yapılması önlenilmek istenmiştir. Oysa
kıyı yağması sorunu, tek bir yasa maddesiyle çözülebilecek nitelikte basit bir
konu  değildir.  Bir  Bakanlığın  tek  başına  ele  alabileceği  tek  yönlü  bir
sorun da değildir.  Bakanlıklararası  işbirliğini  gerektirecek çok yönlü  bir
konudur. AAaddede, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı adının bile geçmemesi
dikkati  çekiyor.  Kıyıların  kamu  mülkiyetine  geçirilmesine  ilişkin  köklü
kararlara varılmadıkça, çözümü, imar konusundaki başarısızlıklar da bili-
nirken, benzeri denetlemelerde aramak yalnış bir tutumdur. Bu konuda ayrı
bir kanun tasarısı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nca geliştirilmiştir. Sözü
edilen  tasarının  gerçekleştirilmesi  yerine,  konuyu  İmar  Kanununun  bir
maddesine sığınarak çözmeye çalışılmasının nedeni anlaşılamıyor.

Gerçekten  konunun  tüm  ağırlığına-vahametine-rağmen  hem  doğal
zenginlikleri, güzellikleri bakımından, hem de turistik ve tarihi değeri ba-
kımından eşsiz nitelikteki  kıyılarımızın - sahillerimizin -  kamusallığını  ve
ciddiyetle korunmasını içeren bir yasadan yoksun bulunuyoruz.

3.4.   Orman Yasa'sindaki Dimim
Üç  yanı  denizlerle  kaplı  bulunan  yurdumuzda,  kıyı-orman  ilişkisi

önemli bir sorundur. Kıyılarımızın da en büyük zenginliği olan ormanla-
rın her geçen gün acımasızca yok edilmesinin, çeşitli sosyal, ekonomik ve
politik  nedenleri  vardır.  Geri  kalmış  ülkemizin kıyı  ve orman ilişkilerini
diğer sorunlardan soyutlamak doğru olmaz.

Anayasamızın 131 inci maddesi «Devlet ormanlarının genişletilmesi
için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır» ilkesini getirirken, 6831 sayılı
Orman Yasasında değişiklikler  yapan ve  ekler  getiren,  4.7.1973 gün ve
1744 sayılı yasa, ne yazık ki ormanların korunmasını, genişletilmesini en-
gelleyen ve Anayasaya aykırı olan esaslar getirmiştir.
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Şöyle ki : 6831 sayılı Orman Yasasının geçici 1. nci maddesi orman-
ların hudutlanmasına ve kadastrosunun tamamlanmasına kadar, bu yasa-
nın uygulanmasından doğan çekişmelerde, bir  yerin orman sayılıp sayıla-
mayacağını saptama yetkisini Orman Bakanlığına vermişti. İşte bu maddeyi
ortadan kaldıran  1744 sayılı  Yasanın 2.  nci  maddesi,  bu yetkiyi  Orman
Bakanlığından almıştır. Bakanlıktan sadece «gerekçeli mütalâa» sorularak,
çekişmeli yerin orman olup olmadığına karar verme yetkisi «gerekçeli mü-
talâa» ile bağlı olmayan mahkemelere bırakılmıştır. Mahkeme keşif yapa-
cak, bilirkişi dinleyecek ve bir yerin orman sayılıp sayılmadığına karar ve-
recektir.  1744 sayılı Yasanın getirdiği  bu değişiklik,  uygulamada orman
olan birçok yeri, orman olmaktan çıkaracaktır ki bu durum Anayasamı-
zın  131. nci maddesi ile çelişmektedir.

Gene, 1744 sayılı Yasanın 2. nci maddesinde de 15.10.1961 günün-
den önce bilim  ve fen  bakımından orman niteliğini  tam olarak  yitirmiş
yerlerin, bazı koşullarla, yeniden yapılacak orman kadastrosu ile, orman
dışına çıkarılacağı esası getirilmiştir. Orman kadastrosu, anılan yasa uya-
rınca, on yıl içinde görevini bitirmekle yükümlüdür. Bütün Türkiye'nin or-
man kadastrosunun tamamlanması  ayrıca bir bütçe olanağıdır.  Bu arada
sınırlandırılamayan ormanların, bilirkişi  raporuna dayanan mahkeme ka-
rarları ile elden çıkarılmasını önlemek ivedi çözüm bekleyen bir sorundur.

6831 sayılı Orman Yasa'sının 17. nci maddesi, «ormanı işgal, açma,
kesme, sökme, budama gibi hallerde, orman idarelerinin doğrudan doğruya
el koyacağı» hükmü hiç uygulanmamakta, uygulanamamaktadır.

1744 sayılı yasaya dayanarak, Devletin mülkiyetinde olup, özel kişi-
lerce orman statüsü dışına çıkarılması sağlanan yerler, hazineden ucuz fi-
yatla satın alınmaktadır.

Oysa Anayasa'nın 131. nci maddesinde. Devlet ormanları, kanuna göre
devletçe yönetilir ve işletilir. Devlet ormanlarının mülkiyeti, yönetimi  ve
işletilmesi özel kişilere devrolunamaz. Bu ormanlar, zaman aşımıyla mülk
edinilemez  ve  kamu  yararı  dışında  irtifak  hakkına  konu  olamaz.
Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez,
hükmü yeralmaktadır.

Anayasanın bu açık hükmü ile 1744 sayılı Yasaya göre sürdürülen yu-
kardaki işlemin ne şekilde bağdaştırıldığı anlaşılamamaktadır.

6831 sayılı Yasa, sadece 30 dönümden daha geniş ağaçlıkları kapsa-
mına almakta bu nitelikteki koruluklar muhafaza ormanı rejimine tabi ol-
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maktadır.  Kıyılarımızda  bu  çapta  korular  vardır  ve  Orman  Kanunu  ile
korunmuşlardır. Fakat bu ölçüden küçük ağaçlıklar Orman Kanunu'nun
katı ve kesin himayesinin dışında kalıyorlar. Oysa kıyı peyzajında, değil
koruların, yerine göre çevresini pembeye boyayan bir tek erguvanın, nefti
şemsiyesini açmış bir fıstık çamının bile önemi vardır.

3.5. Gecekondu Kanunundaki Durum
775 sayılı Yasanın yalnış uygulanması sonucu 1966'dan önce yapılan

yapılara tapu veriliyor. Kıyılarımızın en güzel yerlerindeki arsalar için 6 -
10 bin lira bedel karşılığı ve 10 yıl vade ile aldığı tapusunu cebine koyan
kişi yaptıracağı apartman için belediyeden ruhsat alıyor.

Gecekondu Kanunu bu tapu verilirken sadece bir ünite sağlanmasını
yani yurtdaşın başını sokacak bir yere sahip olmasını amaç edindiği hal-
de, belediyeden bir de üstüne apartman yapma izni alıyor. Böylece ayda 50-
90  lira  taksitle  alman  arsada  betondan  apartmanlar  yükseliveriyor.
Akıldışı birşey ama gerçek.

3.6. Mahkeme Kararlarına Göre Durum
İdari bazı davalar nedeniyle Danıştay, kazai davalar nedeniyle de Yar-

gıtay bazı kararlar vermişlerdir.  Bu kararlar,  1605 sayılı  yasadan önce
verilen kararlar olup bazılarını burada anmak yararlı olur.

3.6.1. Danıştay, denizden doldurulan alanın kamuya tahsisli olması
nedeniyle, bu yerde inşaat ruhsatı verilmemesinde kanunsuzluk olmadığı
na karar vermiştir. Danıştay 6. Dairesinin 31.1.1968 tarih ve E. 64/5007/
K. 68/229 sayılı kararında, «Davacı tarafından denizden doldurulan saha
nın 23.10.1964 tarihli Kadıköy Merkez İmar Planına göre umuma tahsisli
sahada kaldığı, verilen doldurma izninin de bu sebeple iptal edldiği... An
laşıldığından bu yer hakkında inşaat ruhsatı verilmemesinde bir kanunsuz
luk görülmemiştir» denilmektedir.

Dolma ve doldurmalarda kamu yararının ve tesislerinin ön planda tu-
tulması gerektiğini bu karar ortaya koymaktadır.

3.6.2. Yargıtay kararlarında, özellikle kumluk alanların kamu malı
olduğuna değinilmektedir.

3.6.2.1.  Yargıtay  Hukuk  Genel  Kurulu'nun  17.7.1968  tarih  ve  E.
966/1559- K. 968/575 sayılı kararda şöyle denilmektedir: «Ancak, olayda
arsa deniz kenarında .kumluk bir sahadır. Bu gibi ziraate müsait olmayan
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ve devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler özel mülkiyet ko-
nusu olamaz.»

3.6.2.2.Yargıtay 7 nci Hukuk   Dairesinin   21.4.1969   tarih ve   E.
1969/758- K. 1969/3264 sayılı  kararında; «O halde tapu kaydı uygula
narak, deniz    ile kültür arazisi arasında varsa kumluk ve kayalık gibi yer
lerin denizin ayrılmaz parçaları olduğu ve Medeni Kanunun 641 inci mad
desine giren yerlerden bulunduğu gözönünde tutularak bu yönde araştırma
yapılmalı ve tapu kaydı kültür arazisinin başladığı yer olarak kabul edil
melidir.»

3.6.2.3.Yargıtay 7 nci Hukuk    Dairesinin    15.2.1973    tarih ve E.
67/6513 K. 73/854 sayılı kararında da bunlara benzer şu husus vardır:
«Kumluk yerler özel mülkiyete konu    olamaz. Deniz çekilmesiyle oluşan
kumlar, denizin mütemmim çüz'üdür.»

Yukarıda sayılan kararların yanısıra Yargıtay Hukuk Genel Kurulu-
nun 4.11.1967 tarih  ve E.  1967/396-K.  7/505,  7  nci  Hukuk  Dairesinin
9.10.1969 tarih  ve E. 1969/5125 -  K.  1963/6645 sayılı  kararlarında da;
«Kumsal, taşlık, kayalık gibi, tarıma elverişli bulunmayan kıyıların denizin
ayrılmaz parçası olup; kamunun yararlandığı  yerleri oluşturduğu ve özel
mülkiyete konu edîlemiyeceği» tekrarlanmıştır.

3.6.2.4. Yargıtay Hukuk Bölümü İçtihadı Birleştirme Genel Kurglu'-
nun 13.3.1972 gününde E. 1970/7-  K. 1972/4 sayı ile aldığı karar sahiller
konusuna tam bir berraklık getirmiştir.

Sahiller konusunun hukukî  niteliğine ve önemine ışık  tutan Yüksek
Kurul Kararında; «Tamamen bir ülkenin sınırları içinde kalan denizlerle,
sair  denizlerin karasuları  o devletin hükümranlık  sahasına girdiklerinden
menfaati  umuma ait olan mallar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır,
kimsenin mülkü değildir. Kıyılar ister kumluk, çakıllık, ister taşlık, kayalık
olsun denizlerin temadisi olup ondan ayrılması mümkün değildir. Denizden
yararlanma  kıyıları  vasıtasıyla  olur...  Kıyı  denizin  temadisi,  ondan
faydalanma hususunda zarurî bir unsur, bir kelime ile denizin mütemmim
çüz'üdür. Kumluk ve kayalık sahaların derinliği; dalgaların en fazla erişe-
bildiği  nokta,  med ve cezirlerde en son varabildiği  yerlerdir.» denilmek-
tedir.

Yüksek İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu'nun bu kararı,  bu konuda
fikir  üretmek  isteyenler için en sağlam rehber,  ışığı  çok  güçlü bir  deniz
feneridir.
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4.      YABANCI ÜLKELERDE KIYILARLA
İLGÎLÎ MEVZUAT UYGULAMALARI

4.1.   Almanya
4.1.1.Kamu malının özel mülkiyete intikali turizmi teşvik amacıyla
da olsa, söz konusu değildir. Aksine, özel mülkiyetteki deniz veya göl kı
yıları .kamu emrine tahsis edilmek üzere satın alınmaktadır.

4.1.2.Kıyılardaki kamu arazisi, kamu yararına olmak kaydıyla, ir
tifak hakkı veya kira sözleşmeleriyle özel şahıslara, tahsis edilebilir. İrti
fak hakkı süresi 33-66-99 yıl olabilmektedir.

4.1.3.Kira sözleşmesi yoluyla arazi tahsisi olanağı var ise de kredi
almak için arazi üzerine ipotek konulamadığından turizm alanında kirala
ma işlemine rastlanmamaktadır. Kira süresi sonunda, arazi üzerindeki te
sislerin mülkiyeti de devlete ait olmaktadır.

4.1.4.Kıyılar herkese açıktır. Özel sektör ve şahısların inhisarmda-
kî bazı yerleri.ı de kamuya mâl edilmesine çalışılmaktadır.

4.2   İngiltere
4.2.1.Kıyıların  (kumsalın)  mülkiyeti mahalli  idarelere ve devlete
aittir. Kıyılar ve plajlar genellikle   halka açıktır. Belediyeler
geliştirdikle
ri plajlardan gelir sağlamaktadırlar. Her kıyı şeridinin bir gelişme ve
imar
planı vardır. Yatırımcılar projelerini bu planlara uygun yapmak ve
uygu
layabilmek için de Country Councilden izin almak zorundadırlar.

4.2.2.Suyun (met halinde) en çok yükseldiği çizgiye (kıyı hattına)
kadarki alana (kum, çakıl vs.) kıyı denilmektedir. Bu yerler genellikle
plaj
(ön kıyı) olarak tanımlanır ve mülkiyeti mahalli idareye veya devlete
ait
tir. Halk özel bir izin almadan veya bir ödemede bulunmadan
plajlardan
(ön kıyı) yararlanabilir.

4.2.3.Kıyılardaki lüks veya 1. sınıf oteller, vaktiyle kendilerine bir
hak olarak tanınmış ise, küçük özel plajlara sahip olabilirler.
Gene de
gemici ve balıkçıların bu araziyi kullanmalarını engelliyemezler.
Kıyıdaki
otellerin genellikle özel plajı yoktur.

4.2.4.Kıyının gerisinde, kıyı hattından itibaren kıyı boyunca muh
telif genişlikte uzanan araziye kıyı şeridi veya bölgesi denilir. Kıyı
şeri
di içinde karavan ve kamp yerleri    kurulması, inşaat ve sair
geliştirme
faaliyetleriyle ilgili özel kontrol vasıtaları vardır veya konulabilir. Kıyı
şe-
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ridinin bir kısmının mülkiyeti sayfiye şehrinin mahalli idaresine, bir kıs-
mı orman komisyonu, miHî vakıflar gibi kuruluşlara aittir. Bir kısım ara-
zi ise (çiftlik arazisi gibi) özel mülkiyete tabidir.

4.2.5.Kıyı şeridindeki arazinin sahibi olmak bitişik plajın (ön kı
yının) mülkiyetini kazandırmaz.

4.2.6.Her  ilde, Country Council denilen  il  meclislerince, turistik
geliştirme alanları olarak saptanan yerlerde uygulanacak projeler krediyle
desteklenmektedir. Anılan meclisler geliştirme alanları içine giren özel mül
kiyetteki arazileri de satın almakta ve yapılmış planlara göre geliştirecek
kişilere 33-66 veya 99 yıllığına kiralamaktadır.

4.2.7.Geliştirme alanlarında yapılacak turizm projelerinin esasları,
otellerin geliştirilmesiyle ilgili teşvik tedbirleri kanunlarla saptanmıştır.

4.3. İtalya
4.3.1.Turizmi teşvik amacıyla İtalya kıyılarının özel sektöre devri
mümkün değildir.

4.3.2.Denizin kıyıyı yaladığı sahadaki tesisler kamuya aittir.

4.3.3.Turistik tesisler kıyıdan bir miktar geride yapılır ve kıyının
devamlılığını kesemez. Deniz kenarı otelinin plajı dahi kıyıya kadar inemez

4.3.4.Kıyı şeridi geçici süre için ancak plaj tesislerine restoranla
rına ve kamplara kiralanabilir. Kira süresi 20 yılı aşamaz. Müddetin so
nunda tesisler (kendi kendini ödedikten sonra) Devlete ait olur.

4.4. Lübnan
4.4.1.Turistik tesis kurma amacı  ile kamu sektörüne ait araziler
özel sektöre satılabilir ya da kiralanabilir. Özel sektöre ait olanlar Devlet
tarafından kamulaştınlabilir ya da sahibinden  arazisini  turistik yatırım
yapacak kişiye satması  istenebilir.

4.4.2.Bu hususlarla ilgili yasa maddeleri

4.4.2.1. «Madde 2. Kamuya ya da özel sektöre ait arazi Turizm ve
Tanıtma Bakanlığının teklifi  üzerine Bakanlar Kurulunca verilen karar ile
turistik amaçlar için satılır  ya da kiralanır.  Bazı projelere Devlet te ka-
tılır.»

-      .
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4.4.2.2.«Madde 6. Turistik tesisler kurulması  amacıyla özel  kişi
lere ait araziler kamulaştırılır.»

4.4.2.3.«Madde 7. Devlete ait arazi turistik projeler için özel ki-
şilpre satılabilir ya da kiraya verilebilir. Belli bir kira süresi
yoktur.»

4.5. Belçika

4.5.1. Kıyı Tanımına Giren Yerlerde Arazi Mülkiyeti

Kuzey denizi  boyunca  uzanan Belçika  sahilleri,  bu  sahillerdeki  Ko-
münlerin mülkiyetindedir. Bu sahillerde gel-git olayları çok -sık ve ge-
niş  etkili  olduğundan kumsal  kısmı  çok  geniştir.  Kumsalın bittiği  yerden
itibaren 40-50 metre arasında değişen genişlikteki  bir  kordon kumsal'la
binaları birbirinden ayırmaktadır.

4.5.2. Kıyı Tanımına Giren Yerlerde İnşaat İzni

Ne kumsal'da, ne de kordon üzerinde özel şahıslara ait bina ve te-
sis yoktur. Sadece yaz aylarında. Komünler, özel kişilere, kabinler kur-
mak  üzere kira ile yer tahsis  etmekte  ve bu kiralar  şehirden şehire de-
ğişmektedir. Bir iki sahil şehrindeki dalgakıran üzerinde bulunan lokan-
ta  ve  kahvehaneler  ilgili  şehirlerin  malı  olup  bunlar  işleticilere  kiraya
verilmektedir.

4.5.3. Kamu  Mülkiyetindeki  Turistik Arazilerin Özel  Yatırımcılara
Satış ya da Kiralanması

Belçika'da kamu mülkiyetindeki arazilerin yatırımları teşvik amacıy-
la özel sektöre devri yapılmamaktadır. Esasen bu gibi transferler çok na-
diren olmakta, kanunla sınırlı bulunmamaktadır.

Turizm sektörü için taşınmazlar kira yoluyla özel yatırımcılara tah-
sis edilmekte olup, kira süresi 27-99 yıl arasında değişmektedir.

4.6. Fransa
4.6.1.Devlete ait taşınmazların mülkiyeti devredilebilmektedir. An
cak, mülkiyet devredilirken, Devlet, «Kentsel plana vesair irtifak
hakları
na uymak» gibi koşullar koyabilmektedir.

4.6.2.Devlete ait taşınmazlar üzerinde özel ve tüzel kişilere irtifak
hakkı da tanınmaktadır. Ancak, bu hakka her zaman son verme
yetkisi-
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ni de Devlet elinde bulundurmaktadır.  Kamu taşınmazlarının bütünlüğü
her  türlü  saldırıdan masundur.  İrtifak  hakkı  süresi  70-99 yıl  arasında
olup, süre sonunda yapılmış  bina ve tesislerin mülkiyeti Devletin olmak-
tadır. Orly hava limanının arazîsi de irtifak hakkı yoluyla verilmiştir.

4.6.3.  Öncelik  bölgelerindeki  Devlet  arazisinin mülkiyetinin devri
ya da irtifak  yoluyla özel  sektöre tahsisi  sadece turistik  yatırımların teş-
vikinde düşünülmektedir.

4.7. Tunus
4.7.1.Kışın, dalgaların en yüksek seviyeye ulaştığı yere kadar arazi
kıyıdır. Kıyı kamu malı olup başkasına devredilemez. 50-30 metrelik kı
yı şeridindeki arazinin ise teşvik amacıyla da olsa özel sektöre devri ya
saklanmıştır. Kıyı şeridinde sadece ve özel koşullar altında yarı sabit te
sisler yapılabilmektedir. Buradaki araziler bölünemez.

4.7.2.Kamu arazîsinin sadece kullanma hakkı  özel  kişilere geçici
olarak verilmektedir. Bunda da süre,   yatırımın fayda ve niteliğine göre
saptanmakta ve 35 yılı aşmamaktadır. Yapılan tesislerde süre sonunda Dev
letin mülkiyetine intikâl etmektedir. Devletin özel mülkiyetindeki ya da Dev
letin kamulaştırdığı yerlerin mülkiyeti devredilebilmektedir.

4.7.3.Kiyı şeridi dışındaki Devlet arazisinin mülkiyeti ya da yarar
lanma hakkı kişilere devir edilebilir. Yatırımları teşvik etmek için bu yer
ler bedelli ya da bedelsiz verilebilmektedir.

4.7.4.Turistik değeri olan yerlerde taşınmazın malikinden tesis kur
ması ya da taşınmazını başkasına satması istenebilir.

4.8. tsveç
4.8.1.Turistik yer ayrımı yoktur. Özel ve tüzel kişilere aynı hüküm
ler   uygulanır. Kamuya ait taşınmazların kiralama    süresi 66 yıla kadar
olup, süre sonunda yapılan bina ve tesisler Devlete intikâl eder.

4.8.2.Kıyı alanlarını temiz ve herkese açık tutabilmek için hükümet
bu yerleri koruyucu tedbirler almıştır.

4.8.3.Kıyı sudan itibaren 300 metrelik alanı ihtiva eder. Bu alan
kamuya açıktır. Mahalli idarelerden izin almadan kıyı üzerinde inşaat ve
ya kıyıyı değiştirecek herhangi bir kazı yapılamaz. Çit, parmaklık vs. gibi
kıyıdan herkesin yararlanmasını önleyen engeller varsa bunların ortadan
kaldırılması için sahipleri zorlanır.
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4.8.4.    Kıyılara ve doğaya çöp veya değersiz artık atan herkes sorum-
ludur. Atılan çöp ve artıkların temizlenmesi mecburidir.

4 9.   İsrail
4.9.1.Kıyılarla ilgili ayrı bir kanun yoktur. Bu konudaki mevzuat,
İngiliz manda idaresinden kalma yasalar ve İsrail Devletinin
kuruluşun
dan sonra çıkan kanunlardan ibarettir.

4.9.2.Prensip olarak kıyılardaki    taşınmazların    mülkiyeti kişilere
devredilmemektedir. Kıyı  şeritleriyle  ilgili  uygulama da Osmanlı
Devle
tinden kalma «Metruk arazi» hakkındaki yasadan esinlenilerek
yürütül
mektedir.

4.9.3.Turistik yatırımları teşvik için kıyı şeridi içindeki arazilerin
kiralanması yoluna gidilmektedir.

4.10. Avusturya
4.10.1.    Turizm konusunda teşvik ve tercih esaslarını kapsayan bir

mevzuat yoktur.

4.11, İspanya
4.11.1.İspanya kıyıları kimsenin değildir;  kamunundur. Alınamaz,
satılamaz. Denizin uzanabildiği yani dalgaların ulaşabildiği en uzak
kara
noktasına kadar olan kıyı üzerinde «özel izinler olmadan» tesis dahi
yapı
lamaz. Ancak çok az sayıda kıyı parçaları askeri amaçlarla kamu'ya
«ge
çici süreler için» kapatılabilir. Kıyılarda gezme, dolaşma ve geçiş
hakkı
hiç bir surette engellenemez.

4.11.2.İspanya'da aşağıda sıralanan yerler kamu mah-amme emlâ
ki - sayılırlar

i. Deniz kıyıları ile kum ve çakıllardan meydana gelen bitkisiz ya
da seyrek ve özel bitkiler biten, üzerleri hemen büsbütün düz
olan akarsu ağızları ve plajlar.

ii. Denizin çekilme ve yükselmesinin hissedilir derecede olduğu, yer-
lerde, denizin med ve cezir ile sardığı kıyı ya da deniz suları, ne-
hirlerin gemi trafiğine elverişli  ya da med ve cezirden etkilenen
kısımları.

iii.    Akarsu ağzı limanları, tabii limanlar, koylar, küçük koylar, li-
manlar, balıkçılık ve denizcilik için yararlı barınaklar.
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iv.    Plajlar ve deniz - kara bölgeleri.

v.  Özel  mülkiyet  altında  bulunan adalar  ya da  bunların  parçalan-
masından meydana gelenler hariç, kara sularında, akarsu ağızla-
rında ya da gemi trafiğine elverişli ya da med ve cezirden etkile-
nen kıyılarda mevcut ya da sonradan meydana gelecek adalar.

4.11.3.Kamu malı sayılan bütün bu yerlerin nasıl kullanılacağı tü
züklerle belirlenmiştir. Kanun ve yönetmelikler plajların ve deniz -
kara
bölgelerinin  kullanılmasına, buralardan  transit geçmeye, yıkanmaya,
ağ
germeye, balık evlamaya, deniz taşıtlarını karaya çekmeye,
kalafatlamağa
ve tamir ve inşa etmeye, hayvanların yıkanmasına, midye ve
istiridye İs
takoz ve böcek gibi hayvanların toplanmasına müsaade etmekte, bu
şekil
de kullanma ve yararlanmaların sınırlarını belirlemektedirler. Ancak,
idare,
ekonominin ya da kamu menfaatlerinin ya da mahalli
koorparanyonların
projelerinin gerçekleşebilmesinin   gerektirdiği izinleri verebileceği
gibi kı
sıtlayıcı tedbîrlerde alabilmektedir.

4.11.4.Artma veya doğal sebeplerle deniz-kara bölgesi «kıyı» ile
birleşen topraklar kamuya aittir.

4.11.5.Gerekli tazminat ödenmek kaydıyla plajlara ya da deniz-ka
ra bölgesine girilebilmesi için daimi yollar açmak amacıyla geçit
vermek
yükümlülüğü vardır.

5.       ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

5.1.   Çözüme Giden 'Ara Hedefler
Kıyılarımızın -  Sahillerimizin -  toplum yararına hukukî  ve mülkî  bir

yapıya kavuşturulması kısa sürelerde yapılacak ara hedeflerle gerçekleşti-
rilmelidir. Her ara hedef süresi ve eylemleri dikkatli bir planlama ve uy-
gulama ile ele alınmalıdır.

Ara Hedef: 1. Kıyı Sınıflandırma Komisyonları Kurularak, kıyı ola-
rak tanımlanan alanların sınırlarının belirlenmesi ve tesbiti  yapılmalıdır.
Kıyı diye tanımlanan bütün alanlar, gerçek bir arsa niteliği taşımadığın-
dan, bazen kara, bazen su niteliğinde bir «kara-su» parçası  olduğundan,
denizin mütemmim cüz'ü olma ilkesine dayanılarak Devletin hükümranlık
haklarının sürekli  olduğu kara sularımızın da bir sınırı  gibi düşünülerek
gerçek anlamıyla ele alınmalı ve buna sahip çıkılmalıdır.
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Kıyıya tecavüzlü bulunan her özel kişi  ve kuruluştan derhal kıyının
kara yönündeki çizgisinin (Kıyı Sınırlandırma Komisyonlarınca saptanan
ve arazi üzerinde belirlenen çizgi) dışına kadar geri çekilmesini ve tesis-
lerini kaldırmasını Devlet talep etmelidir.

Sözkonusu  «Kıyı  Tesbit  Komisyonlarının;  kuruluş,  görev,  yetki  ve
sorumlulukları ile örgütlenme durumları çok iyi saptanmalı ve en kısa za-
manda ülkemiz tüm kıyılarının tahdit ve tesbitinin yapılması sağlanmalıdır.

Ara Hedef : 2. Kıyının kara yönündeki çizgisinden başlayıp en az
500 m. olan ve genişliği ilgili Bakanlıklarca saptanan bir kuşak boyunca
kıyı ve kuşak arsaları stoku ile gerekli çalışmaları yapacak bir örgüt ku-
rulmalıdır. Bu örgüt döner sermaye ile çalışmalı, her yıl bütçeden ayrıla-
cak 200 milyon lira ile özel bir kuruluş olarak ara hedeflerde sayılan tedbir
ve teklifleri planlamalı ve uygulamalıdır. Bundan böyle kıyı ve kuşak arsa
stoku örgütüne müracaat etmeden hiçbir kuruluş, özel ya da tüzel  kişiler
sahip oldukları kıyı ya da kuşak arsalarını başkasına devredeme-melidir.

Ara Hedef: 3. Envanter Çalışmaları

Bütün Türkiye kıyılarının 1/10.000 ya da 1/25.000 ölçeğinde olmak
üzere kendine özgü haritaları yapılmalıdır.

Bu haritalar denize doğru en az 200 m. ve karaya doğru da en az
800 m. olmak üzere bütün turistik, jeolojik, jeomorfolojik, tarihi ve mimari
bilgilerle donatılmalıdır.

Kıyı ve kuşak arsaları üzerindeki bütün taşınmazların vergi değerleri
derlenmeli ve bir komisyon aracılığı ile bu değerler kontrol edilmelidir.

Kıyı ve kuşak üzerindeki topraklara; saptanacak öncelik ölçütlerine
göre izlenecek bir sırada, bölge bölge «arazi toplulaştırma ve yeniden dü-
zenleme» - hamur .kuralı - uygulama çalışmalarına başlanmalı ve yeni bir
kullanma ve yaralanma düzeni getirilmelidir.

Kıyı üzerinde bulunan ve Yasalara uygun kazanılmış  olan özel mül-
kiyet rejimindeki  toprakların, denizin mütemmim cüz'ü ilkesinden hare-
ketle belirli bir süreç içinde toplum mülkiyetine (Devletin hüküm ve ta-
sarrufu altına) geçmesi sağlanmalıdır.

Ara Hedef : 4. Köyler, Belediyeler, hazine ve kamu kuruluşları elin-
deki kıyı ve kuşak üzerinde bulunan toprak ve arsaların satışı  yasaklan-
malıdır.
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Bundan böyle kıyı üzerinde «iskele, rıhtım; dalgakıran vb. deniz, göl
ve nehrin kullanılması  için ve orada yapılması  zorunlu tesisler  dışında»
yapılara katiyen izin verilmemelidir.

Ara  Hedef:  5.  Kamu  kuruluşları  ile  iktisadî  devlet  teşekküllerini,
kıyılarda özel kişilerden satın almak koşulu ile turistik tesislere tahsis ede-
cekleri kuşak arsalarına sahip olmağa teşvik etmelidir.

Ara Hedef : 6. Kıyılarımızın korunması  ve toplum yararına uygun
bir düzene kavuşturulması amacına dönük, Anayasa'mızın 38 inci madde-
sinde belirlenen koşullarla, kamulaştırma eylemleri için gerçek çalışmalar
devri açılmalıdır.

5.2.   Kıyıların Planlanması Esaslarıyla Iilgili
öneriler

5.2.1. Ülke içinde planlama çalışması yapılacak alanların seçimi

Ülke içinde neredeki alanlar için hangi ölçülerde planların hazırlana-
cağı ve ne tip kontrol süresine tabi tutulması zorunluluğunu gösteren bir
«Ülke Sahilleri Tanzim Planlaması Ana Haritası» hazırlanmalıdır. Bu harita
1/250.000 ölçekte olmalıdır.

Bunun üstüne farklı planlama tiplerinin uygulanması kararına esas
olan envanter bilgileri işlenebilir.

5.2.2. Ülke içinde bu ana haritanın altında üç ayrı ayrıntıda - detay
da - çalışma yapılmalıdır.

i.    Birinci Ayrıntıda - Detayda - Planlama

Turizm nâzım planı ya da çevre düzenlemesi diyebileceğimiz 1/25.000
ölçekli planlar olacaktır. 1/25.000 ölçekli haritalar bütün ülke için mev-
cut olduğundan, bu ölçekteki  çalışmalarda harita problemi ortaya çıkmı-
yacaktır.

Çevre düzenleme haritası yalnız bir nâzım plan değildir. Uygulamaya
da esas olabilir. Bu plan, genel karekteriyle bir arazi kullanma planı olmalı
ve her arazi kullanma haritası  üzerindeki kullanma için bir zoning kuralı
hazırlanmalıdır.

Bu plan üzerinde temel arazi kullanma şekilleri gösterilmelidir. Tu-
rizm kullanma alanları,  yüksek yoğunluklu turizm kullanma alanları,  ko-
runacak tarihi ve kültürel alanlar, önemli doğal özelliği olan alanlar, mev-
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cut ormanlar, ormanlaştırılacak alanlar, boş muhafaza edilecek kumsal-
lar, turistik işletmeye açılacak kumsallar, kampinge açılacak alanlar, yer-
leşme alanları, ticaret, sanayii vb. gibi kontrol olanakları ile tutarlı bir şe-
kilde gösterilmelidir.

Anayol bağlantıları,  çevre düzeni plânının yürürlükte olacağı  alanın
sınırları bu alan içinde kalan Şehir Plânlarının sınırları, ayrıntı turizm uy-
gulama planlarının sınırları ve idari sınırlarda bu planda bulunmalıdır.

ii.    İkinci Ayrıntıda - Detayda - Planlama

Bu ayrıntıda plan ölçeği, çok önemli bölgelerdeki planlamalarda daha
ayrıntılı kontrolların sağlanmasında kullanılacak olan ölçektir. Bu ölçek el-
de mevcut olan haritaya göre 1/10.000 ya da 1/1000 olabilir. Bu alanda
yalnız arazi  kullanma şekilleri  değil,  aynı  zamanda yer alacak tesisler  de
gösterilmelidir. Plaj, çarşı, büfe, ilkokul, gazino, piknik yeri, çocuk bahçesi,
otopark,  otel, motel, karakol, spor tesisleri,  sağlık tesisleri ve daha tali
yolları gösteren ayrıntı ve ölçekteki planlar ancak bir üst ölçekteki çevre
düzenleme planlarının yapıldığı yerlerde yapılmalıdır.

iij.    Üçüncü Ayrıntıda - Detayda - Planma

Bu iki ölçekte de planlama çalışmalarının yapılacağı ya da halen ya-
pılmamış  olduğu yerlerde uygulanacak zoning kuralları ayrıca geliştirilme-
lidir.  Örneğin : Kıyılarda yapı yapılmadan bırakılan şeritler hemen kı-
yıya yapılabilecek bina yüksekliği vb. gibi.

5.2.3.    Bölgeler Arasındaki Öncelikleri Saptama Ölçütleri

Bunun için  iki  farklı  ölçüt  grubu düşünülebilir.  Birincisi;  Bölge nü-
fusunun dinlenme gereksinmelerini  karşılayacak tesisler  hesaba katılarak
konulacak ölçütler. İkincisi; bölgeler arası ve ülke dışı turizm gereksinme-
lerini karşılayacak alanlarda yapılacak planlamalar için ölçütler. Bunun
için önce hangi bölgelerin hangi amaçlarla planlanması gerektiğinin seçil-
mesi gereklidir.

Bu ilk ayırımda, iklim ve tarihsel değerler gibi dış veriler temel ölçüt-
ler olma durumundadır.

Bu halde turizm talebinin coğrafi bölgeler arasındaki dağılma eğilim-
leriyle turizm mevsiminin uzunluğu, yapılacak planlamanın etki derecesini
belirleyen temel ölçütler olabilir.
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5.2.4.    Bölgeler içi seçim ölçütleri

Kendi  bölgeleri  içindeki  nüfusun  dinlenme  gereksinmelerine  hizmet
edecek kıyı alanlarının, her noktaya hafta sonu tatil  zamanı  uzaklığı  ve
günlük  dinlenme  uzaklığı  içinde  kalan  kentli  nüfuslarının  ağırlıklı  orta-
lamasına göre geliştirilecek bir endekse göre öncelikleri saptanabilir.

Hem bölgenin dinlenme gereksinmelerine ve hem de dış turizme hiz-
met  edecek  olan alanların kendi  içindeki  önceliklerinin  saptanmasında
bundan önceki ölçüte ek olarak gelmeli ya da tahmin edilmekte olan tu-
rist miktarı ağırlıklı ortalamaya katılmalıdır.

İki  farklı  amaçla planlanacak bu bölgelerde yukarıdaki  gibi  kendi
içinde sıralama kuralları  saptandıktan sonra ülke içi  sıralamada bu ikisi
arasında  bağlantıyı  kuracak  ölçütün  konması  da  unutulmamalıdır.  Böyle
objektif ölçütlere göre saptanacak bölgeler arasında, eğer önemli özel ko-
şullar varsa, plancının tercihi ile bu sıralamaya sınırlı sayıda müdahale de
yapılabilir.

Burada iki kavramı birbirinden ayırmak yararlı olur.
Bunlar :

i.  Turizm  ve  Dinlenme  Pazar  Alanı: Bu kavram mesafe girdilerinin
varlığı nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Bir dinlenme ve turizm is-
tasyonu kullanan kimselerin  çoğunluğunun geldiği  alandır.  Bu
alan sunulan turizm servisinin cinsine bağlı olarak farklı  şekil-
lerde tanımlanabilir, ama her halde de bu servise olan talep yo-
ğunluğu mesafe ile azalacaktır.  Hafta sonu dinlenme ihtiyaçları
için planlanmış  bir  turizm istasyonunun pazar alanı günlük kul-
lanma için gelenlerin % 80 inin geldiği alan olarak tanımlanabilir.

ii. Turizm ve Dinlenme Servis Aîanı : Bir nüfus yığılma merkezinden
«kent ya da bölge» dışa doğru yayılan, bu nüfusa hizmet eden
turizm ve dinlenme servislerinin bulunduğu alandır.

Bu iki kavramda turizm fiziki planlamasının kararlarının ve yer seçi-
mi kararlarının tutarlılıklarının test edilmesinde önemli olacaktır. Her iki
kavram da turizm ya da dinlenme faaliyetinde bulunan kişinin seyahat et-
me davranışlarına mesafenin etkisi nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Biz burada birinci kavramı kullanmaktayız.
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5.2.5.    Planın Hazırlanmasında Otorite ve Politika

Genel olarak Türkiye arazi kullanma kontrolları yetkisi halen kent için-
de kısmen de dışındaki alanlar da İmar ve İskân Bakanlığının sorumlulu-
ğundadır.

Diğer taraftan turizm sektörünün kazandığı önem nedeni ile bu konu-
da diğer ilgili ve sorumlu Bakanlık, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı olmakta-
dır. Halen bu Bakanlıkça turizm planlaması çalışmaları yapılmaktadır. Bu
çalışmalar özellikle turizm ile ilgili kredilerin uygulanmasında kendini gös-
termektedir.

Bu iki ilgili Bakanlık yanısıra, Devlet Planlama Teşkilâtı  politika dü-
şeyinde ve sektörler arasında yatırım dağılımında turizm sektörünün ala-
cağı payın saptanmasında söz sahibi olmaktadır.

Türkiye'de arazi kullanılmasının kontrolü sorunu ve turistik yatırım-
ların gerçekleştirilmesi ve turistik kaynakların değerlendirilmesi problemi
iki ayrı sorundur.

Kıyı arazi kullanma politikasının denetimi daha geniş  içerik  ve kap-
samlıdır.  Bu halde kıyı  arazilerinin kullanma politikasının belirlenmesi
İmar ve İskân Bakanlığı  sorumluluğuna düşmekle beraber bu politikanın
belirlenmesinde ve uygulanmasında Turizm ve Tanıtma  Bakanlığına da
önemli paylar ve görevler düşmelidir.

Ancak iş bununla bilmemeli ve Orman Bakanlığı, Topraksu, Köyişleri
Bakanlığı, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı vb. nin de payları olma-
lıdır. Sorunu sadece turizm açısından ele almak çok dar açılı bir yaklaşım
belki de yanlış kararlara neden olabilecek bir yoldur.

Böyle bir planın hazırlanmasında, önce politika tercihlerinin açık ola-
rak ortaya konulması yararlı olacaktır.

Şu politikaları  bu planların hazırlanmasında önemli temel politikalar
kabul edebiliriz :

i.    Ülke açık alanlarında dinlenme politikası, ii.

Ülke turizm politikası, iii.    Şehir dışı alanların

kullanılması politikası.

Bu üç genel politikasının yanı-sira, başka amaçlarla geliştirilen poli-
tikalar planların hazırlanmasında yardımcı olarak yer almalıdır.
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Bunlar:

(1)Toprak ve Su kaynaklarının değerlendirilmesi.

(2)Tarihi alanların korunması.

(3)Ülke ulaşım politikası.

(4)Ülke doğal vejetasyon ve hayvan dengesinin korunması politikası

(5)Ülke kentleşme politikası.

(6)Çevre sağlığı politikası.

(7)Milli parklar politikası

(8)Orman politikası
olmalıdır.

Bu konulardaki  mevcut  politikaların bilinmesi  ülke kıyılarının plan-
lanmasında temel verileri oluşturacağı gibi kıyı planlaması bakımından bu
konularda bugünkü politikaya göre ne tip değişiklikler getirilmesi gereke-
ceği önerilmelidir.

Kıyı şeritlerinin planlanması ile ilgili ana politikaların geliştirilmesin-
de her üç ilgili kuruluşun «Devlet Planlama Teşkilâtı, İmar ve İskan Ba-
kanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı» yer alması gerekmektedir.

Ayrıca politikanın genel mahiyeti gereği  olarak hazırlanmasında bu
konu ile doğrudan doğruya ilgili çeşitli  meslek kuruluşları  temsilcileri yer
almalıdır.  Bu temel  politikalar  bütünü geliştirilirken  bunların diğer  poli-
tikalar  ile  tutarlığını  sağlamak  için  diğer  politikalar  jjzerinde  değişiklik
tedbirlerinin getirilmesine ihtiyaç vardır. Bu konuda ilgili temsilcilerle te-
mas sağlanmalıdır.

5.2.6.    Planı Hazırlıyacak Örgütler

Sorumlulukların dağılımında esas sorumluluk, genel olarak arazi kul-
lanma denetiminden sorumlu olan Bakanlığa ya da Örgüte düşecektir. Ha-
zırlanacak planların onaylanması görevini de bu örgüt yüklenecektir.

Fakat, planların hazırlanması fonksiyonu ise yeni bîr fonksiyon ola-
rak ortaya çıkacağından yeni bîr örgütün bunu yüklenmesi ya da mevcut
örgütlerin  bu yönde yeni kuruluşlar  geliştirmesi  gerekecektir.  Genellikle
1/250.000 ölçekli temel haritanın ve 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planı-
nın hazırlanmasından Merkezi Hükümet Teşkilâtı sorumlu olmalıdır. Onay-
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lama yetkisi İmar ve İskân Bakanlığında olmak üzere «Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı» plan hazırlama görevini yüklenmelidir.

Bu genel ölçekteki planların özel kuruluşlarca planlanması hiçbir şe-
kilde düşünülmemelidir.

Bunlardan daha büyük ölçekli ayrıntı - detay - planları onaylama gö-
revi İmar ve İskân Bakanlığında kalmak üzere, İmar ve İskân Bakanlığı,
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Mahalli İdareler ya da mahalli kalkınma ve
geliştirme dernekleri birlikte hazırlayabilir. Bu planlar ayrıca söz konu-
su kuruluşlar tarafından özel firmalara hazırlattırılabilir.

Bu ayrıntı  -  detey - planlamanın yapılabilmesi için 1/25.000 ölçekli
planın önceden yapılmış olması zorunludur.

Her  yıl  1/250.000 ölçekli  kıyıları  düzenleme temel  haritasına göre
merkezi  organlar  tarafından  planlanacak  olan  alanların  programlanması
yapılarak bunlar beş yıllık planların yıllık programlarında ilan edilmelidir.
Bu belge, planlama yapılacak alanların ve bunları yapacakların dağılımında
esas teşkil etmelidir.

6.       PLANLARIN HAZIRLANMASINDA
İZLENECEK YÖNTEM ÎLE İLGİLİ
GÖRÜŞLER

6.1.   Yapılacak Planlamanın Gene! Hedefleri
i.  Turizm ve dinlenme kaynaklarının tahmin edilen kısa ve uzun

süreli gereksinmeler için en iyi kullanılmasını sağlamak,

ii. Turizm ve dinlenme konularında yatırım yapmak isteyen kişilere
ve örgütlere karşılaştırılabilir bilgi sağlamak

iii.    Turizm ve dinlenme gelişmelerini teşvik edecek ve denetliyecek olan
örgütlere denetim için gerekli hukukî belgeleri sağlamak, olmalıdır.

Bunun ötesinde, hazırlanacak her plan için «Özellikle yerel ölçülerde
plan cinsleri için» hedefler ve bu hedefler için öncelik sıraları saptanma
lıdır. .

Bunlar arasında mümkün hedefler

(1)Toprak ve su kaynaklarını korumaya yönelmek,

(2)Turizm endüstrisini geliştirmeye yönelmek,
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(3)    Bölgenin dinlenme gereksinmelerini karşılamaya yönelmek,
olabilir.

Bunlardan  başka  hedeflerde  seçilebilir.  Bunlardan  hangisinin  hangi
alanlarda önem kazanacağı 1/25.000 ölçekli haritalarda gösterilebilir. Bun-
ların her plandaki ağırlığı farklı olmalıdır.

Tek amaçlı ve çok amaçlı çalışmalar geliştirilebilir; çok amaçlı çalış-
malar yukarıda verilen üç yönü ya da bunların belirli bir bileşimin! îçine
alabilir.

6.1.1. Bu planlarda çeşitli kullanımlar arasında bir çatışma ortaya
çıktığında çözümleme ölçütleri

i.    Kamu yararı,

iî.  Kaynakların gereğinde en iyi  kullanıma ayrılması  için  korunmuş
olması,

iii.    Ülkenin ekonomik gelişmesine katkısı,
Vb. den ibaret olmalıdır.

Bu hedeflere uygun olarak hazırlanacak planların çalışma sırasında çı-
kan alternatiflerin birbirine göre tercih edilmelerinde ve alternatiflerin ge-
liştirilmesinde yukardaki ölçütler esas teşkil etmelidir. Bu ölçütler bütün
planlama süreleri için yürürlükte olmalıdır.

Bu ölçütler, örneğin aşağıdaki gibi, belirlenip, sıralanabilir.

(1)En az yatırımla gerçekleşmek,

(2)Farklı gelir dilimlerindeki kişilerin yararlanması için eşit olanak
sağlamak. «Fırsat eşitliği»

(3)Kararların birbiriyle bağlantılı olmasını sağlamak.

6.1.2. Bu planların yapılmasında kullanılacak normlar

Bu normlar  her  çeşit  arazi  kullanma cinsi  ve yapılacak tesisler  için
geliştirilmelidir.

Bu normlar seçilen ölçütler ile çelişme halinde olmamalıdır.

Bu normlar araştırmalarda yapılacak talep analizlerinden planlamaya
geçişi sağlamalıdır.
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Bu ölçme büyüklüğü kalitesi, kapasitesi, değeri, maliyeti geliştirme du-
rumundadır.  Bu normlar çeşitli  bölgelerde yapılacak çalışmalarda yekne-
saklığın sağlanması için gereklidir. Ulusal düzeydeki bu standartların çok
rijit olarak her bölgeye uygulanmasında çıkacak sorunları önlemek için
bu standartların uygulanmıyacağı  özel ve sınırlı  uyum sağlıyan durumlar
belirtilmelidir.

Örneğin :

Çadırlı kampingde çadır başına geliştirilecek alan.

Yurt içi dinlenme amacına yönelmiş olan planlamalar için geliştirile-
cek otellerde yatak başına inşaat alanı ve yatırım miktarı,

Toplam alanda hektar başına yapılacak yol uzunluğu,

Toplam alan içinde inşaat taban alanı katsayısı,
Vb. gibi.

6.2.   Kullanılacak Araştırma Tekniği
Talep ve talep bileşiminin araştırılması  tekniğinin geliştirilmesi gere-

kecektir.  Bu plan içinde yer alacak kullanmaları belirtecek ve bu kullan-
maların zamanlaştırılmasında esas teşkil edecektir.

Talep projeksiyonlarının kapsıyacağı süre, planlamanın süresine bağlı
olacaktır. Bu süreyi iki aşamada düşünmek mümkün olacaktır. Birinci, yir-
mi yılı kapsayan uzun süreli planlama; diğeri de beş yıllık orta süreli plan-
lama olmalıdır. Beş yılda bir planın yeniden gözden geçirilmesi kıyı planla-
ması  için yeterli  olabilir. Çeşitli  tipteki  açık alan ve dinlenme görevlerini
anlatan kullanımlara olan talebin kararlaştırılmasında, yıl başına dinlen-
me gün endeksi bir ölçü alınmalıdır.

Bu dinlenme günleri  çeşitli  faaliyet taleplerine bölünmelidir.  Talebin
miktarını  ve  birleşiminin  belirlenmesinde temel  değişkenler  kentli  nüfus
büyüklüğü ve gelir dilimleri olmalıdır.

Diğer yönü ise, bu talebi karşılayacak arazileri gösterecek olan kay-
nak ve   envanter araştırma cephesidir.

Bu arada gerekli  envanterler  ve kaynak saptanmasında hava fotoğ-
raflarının sunduğu olanaklardan yararlanılabilir. «Olanak var ise uzaktan
duyarlanma tekniği  ile çekilmiş  fotoğrafların kullanılmasında büyük yarar
bulunmaktadır.»
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Verilecek olan kararların ayrıntı - detay - düzeyi ile planların denetim
ve uygulama mekanizmasının şekli, tutarlı olarak kararlaştırılmalıdır. Eğer,
planlama  uygulama ve  denetim  araçları  yeterli  değilse  bunun ötesindeki
yarıntıda - detayda - verilecek kararlar ancak bu ayrıntıyı sağlıyacak olan
araçların elde edilmesinde siyasal baskı sağlamak için kullanılabilir.

6.3. Hazırlanacak Planların Onaylanma
Mekanizması

Hazırlanacak planların onaylama mekanizmasında kıyıları temsil ede-
cek resmi mahalli organlar bulunmadığı için merkezi hükümet organlarına
düşen yetkiler kent planlamasının hazırlanmasında olduğundan daha farklı
olmak durumundadır.

Bu yetki İmar ve İskân Bakanlığına düşebilir. Fakat onaylamadan ön-
ce konuyla ilgili Bakanlıkların «Turizm ve Tanıtma, İçişleri vb. Bakanlık-
ların» görüşlerini alması düşünülmelidir.

Planın onaylanma işleminden sonra yürürlüğe girebilmesi için belirli
bir  süre kabul edilebilir.  Bu süre içinde plana il  kademesinde bir  itiraz
olanağı  tanınması  sağlanabilir.  Bu  itirazın bağlayıcılık  derecesi,  üzerinde
düşünülmesi gereken bir konu olmalıdır.

Planlar belirli sürelerde yeniden gözden geçirilmelidir. Bu konuda beş
yıllık bir süreyi uygun bir zaman olarak seçebiliriz. Otomatik olan bu göz-
den geçirme süresi dışında işlem merkezde esas sorumlu Bakanlıkların
ve il  seviyesindeki teşkilâtların talebi ile de olabilir.  Bu gözden geçirme
dışında planda yeterli değişiklik istekleri de benzer yollardan gelebilir. Bu
durumda planlar Turizm ve Tanıtma Bakanlığının görüşü alınmak koşulu
ile İmar ve İskân Bakanlığı tarafından onaylanmalıdır.

6.4. Hazırlanacak Planın Ilygulanmassnm
Denetim Süresi

Planın  denetimi  esas  olarak  il  düzeyindeki  bir  organla  örneğin  İmar
Müdürlükleri,  Turizm ve  Tanıtma Bölge  Müdürlükleri  vb.  tarafından sağ-
lanabilir.

Bu konuda  plana  uyulmama halinde  uygulanacak  yaptırımların neler
olacağı  kent planlarına uyulmaması  halinde uygulanacak yaptırımlara pa-
ralel olarak geliştirilebilir.

Kıyıların kanunla ve planlama sonucunda kamulaştırılması esnasında
planlama  kararlarının  gerçekleşmesine  yardımcı  olacak  bir  kıyı  arsaları
işletmedüzeni kurulmalıdır.
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Bu işletme organizasyonu ile planlama organizasyonunun bir tek ör-
güt olarak düşünülmesi gereklidir.

İşletme  organizasyonu  planlama  kararlarına  uygun  olarak  kamu-
laştırma  işleminin  yapılmasını  izliyecek  ve  arsaların  planlama  ka-
rarlarına  uygun  şekilde  kullanılmasını  sağlıyacak  şekilde  geliştiril-
melidir. Bu işletme organizasyonu gelirlerini ilk yıllarda bütçeden ayrıla-
cak ödeneklerle sağlamak zorundadır. Diğer gelirler, kamulaştırılan arsa-
ların .kiralanmasından doğacak gelirler ve kıyı arsalarından kamuca alına-
cak rantlar olacaktır. İşletme organizasyonu kamulaştırdığı arsaları satı-
şa çıkarmamalıdır. Bu alanlar ancak kiralama ile kullanmaya sunulmalıdır.
Kira uygulamasında kira süresinin çok uzun olmaması gerekir. 99 Ya da
49 yıllık  irtifak  hakkı  yerine 20 yıllık  kira  süresi  seçilmesî  yararlı  görül-
mektedir.

işletme  organizasyonunun gelirlerini  yalnız üç  konuda  kullanmasına
olanak sağlanmalıdır.

i.    Planlama kararlarına uygun yeni kamulaştırma yapılması için,

ii. Planlama kararlarına uygun olarak altyapı tesislerinin geliştirilmesi
için,

iii. Fırsat eşitliği  ilkesine uygun olarak ücretsiz halka açık olacak te-
sisler inşaası için,

7.    SONUÇ YERİNE

Türk toplumunun içinde bulunduğu ekonomik sosyal değişme, kent-
leşme ve yerleşme sorunu, halkın her türlü doğal kaynaklardan ve kamu
mallarından yararlanması sorununa her gün biraz daha artan bir önem ka-
zandırmaktadır.

Bir süreden beri kıyılardan yararlanma düzeni ve bu düzene hakim
olması gereken kurallar üzerinde süre gelen tartışmalar bu konudaki gö-
rüşleri artık halk oyuna bütün açıklığıyla ifade etmek gereksinmesini do-
ğurmuştur.

Feodal niteliklerini yavaş yavaş yitiren ve modernleşme eğilimeri gös-
teren bütün toplumlarda geçiş dönemleri, geriye bağlı kuvvetlerle ileri dü-
şüncelere açık  unsurların savaşma sahne olur.  Kıyılarımız üzerinde hızla
kurulduğu görülen kişi ve zümre hakimiyeti de gerçekten, denetimsiz, tu-
tucu ve geriye bağlı bir toplum yapısını sürdürmekte yarar görenlerin ıs-
rarla savundukları ve tercih ettikleri fiili bir durumdur.
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Gözden uzak tutulmaması gereken nokta Türkiye'de kıyı yağmasının,
hukuk düzenimizin zorunlu kıldığı  bir  olay olmaktan uzak bulunmasıdır.
Bütün toplum katlarının, hukukun tüm topluma tanımış olduğu kıyılardan
özgürce yararlanma haklarının,  kıyı  ağalarınca kısıtlanması  hukukun ko-
runma perdesi arkasına gizlenmesi mümkün olmayan hukuk dışı bir olay-
dır. Bu durumun devamına son vermenin ve Anayasa'nın çizmiş olduğu sı-
nırları içinde kıyıları bütün vatandaşların yararlanmasına açacak tedbirleri
almanın, Devlete düşen büyük bir ödev olduğu inkâr edilemez. Bu neden-
le, Hükümetin, özel mülkiyet konusu yapılması hukukumuzun temel kural-
larına uygun düşmeyen kıyılar  üzerindeki mülkiyet tecavüzlerine derhal
son verecek  hertürlü  hukuki  ve idari  tedbiri  yürürlüğe koyması  zorunlu
görülmektedir.

Kıyı şeritleri üzerinde kamu mülkiyeti ilkesinin üstünlüğünü, daha
doğrusu tekliğini  sağlamak bugün için mümkün olsa bile bunu,  kıyı
arsalarının geleceği bakımından yeterli bir garanti saymağa olanak yoktur.
Şu halde,  bir  adım daha ileriye giderek,  kıyı  arsalarının gelecekte  kötü
kullanmalara  konu  yapılmasını  önlemek  üzere  bunların  kamuya  mal-
edilmesini, Devletin, uzun vadeli bir kamulaştırma politikası ile gerçekleş-
tirmesi  gerekmektedir.  Kıyı  arsalarının  ticaret  ve  rant  konusu  olmaktan
çıkarılmasının en kestirme kesin yolu, bunlar üzerinde kamu mülkiyetinin
kurulmasını öncelikle sağlamaktır.

Kıyılarda  kurulacak  her  türlü  tesis  üzerinde,  Devletin  her  olanaktan
yararlanarak bugüne kadar olduğundan daha etkin bir denetim uygulama-
sını,  en son hedefi  toplum refahı  olan sosyal  devlet  anlayışının yerleşti-
rilmesinde ve yaşatılmasında kaçınılmaz ön koşullardan biri olarak görmek
doğal bir haktır. Aksi halde. Devlet toplum malının kişilerin ve zümrelerin
elinde,  bir  mutlu  azınlık  yararına kullanılmasına  seyirci  kalmak  sorum-
luluğunu yüklenmiş olacaktır.
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