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1. GİRİŞ 

Kıyılar bugüne kadar tüm toplum-
lar için çekici alanlar olmuştur. Kıyı-
lardaki doğal kaynaklar, toplumun 
ekonomik ve sosyal gelişmesine im-
kan sağlamış, kıyı bölgelerinin ve 
hatta ülkenin kalkınmasında diğer 
alanlara nazaran daha önemli roller 
üstlenmiştir. 

Kıyılarla ilgili madde içeren çok 
sayıda kanun, yönetmelik ve tüzük 
mevcuttur. Bunların dışında çeşitli ta-
rihlerde Kıyı Kanunları da çıkartıl-
mıştır. Bu makalede kıyı kanununun 
gelişimi ve geçmişten günümüze di-
ğer kanunlardaki kıyılarla ilgili mad-
deler incelenmiştir. 

2. KIYI KANUNUNUN 
GELİŞİMİ 

* Türkiye'de deniz, göl ve akarsu 
kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan 
ve devamı niteliğinde bulunan sahil 
şeritlerinde planlama ve yapılaşmaya 
ilişkin ilk yasal düzenleme, 11.7.1972 
tarih ve 1605 sayılı kanunla 6785 sa-
yılı İmar Kanunu'na eklenen 7-8. 
maddelerle olmuş ve bu şekilde kıyı 

alanları da imar düzenine dahil edil-
miştir. Söz konusu kanun ve ilgili 
maddelerle sahil şeridi şu şekilde ta-
nımlanmıştır [1]. 

Sahil şeridi genişliği; 
• İmar planının kapsadığı yerler 

de, plandakinden az olmamak üzere 
en az 10 m., 

• İmar planı olmayan köy ve kasa 
baların meskun alanlarında en az 30 
m., 

• Diğer yerlerde en az 100 m. ola 
rak tanımlanmıştır. 
 

* 1.12.1984 tarih, 18590 sayılı 
resmi gazetede yayımlanan 3086 sa 
yılı Kıyı Kanunu ve bu kanuna ilişkin 
18.5.1985 tarih, 18758 sayılı resmi 
gazetede yayımlanan Uygulama Yö 
netmeliği'ne göre; deniz, tabii ve suni 
göl ve akarsularda; imar planlı alan 
larda en az 10 m. diğer yerlerde en az 
30 m. genişliğinde sahil şeridi tanım 
lanmıştır. 

* 15.7.1987 tarih ve 110 sayılı 
Genelge ile sahil şeridinde yeni ta 
nımlamalara gidilmiştir. Buna göre; 
deniz, tabii ve suni göl ve akarsular 
da; 
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• Uygulama imar planı olan alan 
larda en az 10 m, 

• Uygulama imar planı bulunma 
yan belediyeler ile belediye ve müca 
vir alan sınırları içinde ve dışındaki 
köy ve mezraların yerleşik alanların 
da en az 30 m, 

• Belediye ve mücavir alan sınırla 
rı içinde ve dışında planı bulunmayan 
alanlarda uygulanacak imar yönetme 
liğinin 6. maddesine göre yapı yapıla 
bilecek alanlarda en az 100 m'lik sa 
hil şeridi genişliği belirlenmiştir. 

* 17.4.1990 tarih, 20495 sayılı 
resmi gazetede yayımlanan 3621 sa-
yılı Kıyı Kanunu ve bu kanunun uy-
gulanmasına dair 3.8.1990 tarih 
20594 sayılı resmi gazetede yayımla-
nan Uygulama Yönetmeliğinin ama-
cı; deniz,tabii ve suni göl ve akarsu 
kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan 
ve devamı niteliğinde bulunan sahil 
şeritlerinin doğal ve kültürel özellik-
lerini gözeterek koruma ve toplum 
yararlanmasına açık, kamu yararına 
kullanma esaslarını tespit etmek olup 
deniz, tabii ve suni göller ve akarsu 
kıyıları ile deniz ve göllerin kıyılarım 
çevreleyen sahil şeritlerine ait düzen-
lemeleri ve bu yerlerden kamu yararı-
na yararlanma imkan ve şartların ait 
esasları kapsamaktadır. Bu kanun, kı-
yı bölgelerini açık ve kesin bir tanı-
mını yapmak, bu bölgelerin kullanı-
mına ilişkin yöntemlerle korunmasına 
yönelik araçları belirtmek, kıyı bölge-
lerinde yapılabilecek fiziksel değişik-
liklere ilişkin sınırları saptamak ko-
nusunda önemli bir adımdır. 

Bu kanuna göre deniz, tabii 

ve suni göl ve akarsularda; 
• Uygulama imar planı yapılacak 

alanlarda yatay olarak en az 20 m, 
• Uygulama imar planı bulunma 

yan belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde ve dışındaki yerleşik alanlarda 
çevre düzeni veya  nazım imar planı 
bulunsun veya bulunmasın yatay ola 
rak en az 50 m, 

• Belediye ve mücavir alan sınırla 
rı içinde ve dışındaki iskan dışı alan 
larda çevre düzeni veya nazım imar 
planı bulunsun veya bulunmasın yatay 
olarak en az 100 m.'lik sahil şeridi ta 
nımlanmıştır. 

* 11.7.1992 tarih, 21281 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanan 3830 
sayılı Kıyı Kanunu'nun en önemli 
özelliği, kıyının toplum yararına kul-
lanılması için yapılaşmaya kısıtlama-
lar getirilmesi ve kıyı kenar çizgisin-
den itibaren ilk 50 m'lik bölüme yapı 
yapılmasına izin verilmemesidir. Ay-
rıca yasanın üçüncü maddesinde istis-
nalar belirtilmiştir. Buna göre: "askeri 
yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerin-
de veya ülke güvenliği ile ilgili doğru-
dan ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 
ait harekat ve savunma amaçlı yerler-
de özel kanun hükümlerine, diğer özel 
kanunlar uyarınca belirlenmiş veya 
belirlenecek yerlerde ise özel kanun-
ların bu kanuna aykırı olmayan hü-
kümlerine uyulur". 

Bu kanuna göre deniz, tabii ve su-
ni göl ve akarsularda; sahil şeridi, kıyı 
kenar çizgisinden itibaren kara yönün-
de yatay olarak en az 100 m. genişli-
ğindeki alandır ve bu alan iki kısım-
dan oluşmuştur. 
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• Kıyı kenar çizgisinden itibaren 
kara yönünde yatay olarak en az 50 m. 
genişliğindeki sahil şeridinin birinci 
bölümü, 

• Sahil şeridinin birinci bölümün 
den itibaren kara yönünde yatay ola 
rak en az 50 m. genişliğindeki ikinci 
bölüm. 

3830 sayılı kanun, bu kanu-
nun 13.10.1992 tarih, 21374 sayılı 
Resmi Gazete'de yayımlanmış olan 
Uygulama Yönetmeliği ve söz konusu 
kanun ve yönetmeliğe ilişkin 
30.3.1994 tarih 21890 sayılı Resmi 
Gazete'de yayımlanan değişikliğe gö-
re; 

• Kıyı çizgisi, kıyı, kıyı kenar çiz 
gisi ve sahil şeridine ilişkin çeşitli ta 
nımlamalar yapılmıştır, 

• Sahil şeridinin ilk 50 m'lik kıs 
mında kıyıda yapılabilecek yapılarla 
birlikte yaya yolları, gezinti ve dinlen 
me alanları, seyir teras alanları ve rek- 
reaktif alanların yer alabileceği belir 
tilmiştir, 

• Sahil şeridinin ikinci 50 m'lik 
bölümünde; kıyıyı doldurma ve kurut 
ma yolu ile kazanılan arazilerde yapı 
lacak yapılarla birlikte toplumun ya 
rarlanmasına açık olma şartı ile kam 
ping ve konaklama ünitelerini içerme 
yen duş, gölgelik, soyunma kabini, 
wc, kafe-bar, pastane, lokanta, çay 
bahçesi, açık spor alanları, spor tesis 
leri, açık gösteri ve eğlence alanları, 
lunapark, fuar alanı, el sanatları ürün 
lerinin satılabildiği alanı 20 m2'yi 
geçmeyen sergi ve satış ünitelerinin 
bulunduğu günübirlik turizm tesisleri 
ve kıyı ve deniz güvenliğini sağlamak 
amacı ile lojman, konaklama vb. tesis- 

ler içermemek üzere inşa edilebilecek 
karakol ve bu gibi güvenlik yapıları-
nın yer alabileceği belirtilmiştir [1]. 

3. DİĞER KANUNLARA 
GÖRE KIYILAR 

Deniz ve kıyı alanları ile ilgili 
mevzuat gözden geçirildiğinde konu 
ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgili 
bir dizi kanun, yönetmelik, tüzük bu-
lunduğu ve bu kanunların verdiği yet-
kiler çerçevesinde çeşitli kurum ve ku-
ruluşların görev üstlendikleri görül-
mektedir [2]. 

Bunlar kronolojik şuasına göre; 
• Eskiden arazi ile ilgili kanun hü 

kümleri, değişik tarihlerde belli ka 
nunlara göre çıkarılan eklerle meyda 
na gelmiş ayrı kanunlar halindeydi. Bu 
kanunlara dayanılarak verilen fetvalar, 
bilim adamları tarafından toplanarak 
"Kanunname "adı    altında    "İçtihad 
Mecmuaları"  meydana getirilmiştir. 
1844 yılında çıkartılan İrade'ye daya 
nılarak araziyle ilgili değişik tarihler 
de çıkan iradeler bir kitapta toplanmış, 
buna "Ahkam-ı Mer'iyet" ismi veril 
miştir [3]. 

• Özel kişilerin tam anlamıyla 
mülkiyet sahibi olması bu fermanın 
ilanından 19 yıl sonra 1858 yılında ka 
bul edilen "Kanunname-i Arazi" ile 
gerçekleştirilmiştir. Bu kanunnamenin 
123. maddesi kıyı mülkiyetiyle ilgili 
dir. Buna göre "Kadim bir gölün yada 
nehrin suyu çekilip de ziraate sahip 
arazi meydana çıktıkça bil müzayede 
talibine verilir ve hakkında Araziyi 
Emiriyye (miri arazi) muamelesi rica 
olunur" denilmektedir. Görüldüğü gibi 
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Osmanlı döneminde kıyılar miri arazi 
olarak kabul edilmiş ve bu yerler özel 
mülkiyete konu edilmemiştir [3]. Ara-
zi Kanunnamesi'nde dolgu alanları ile 
ilgili olarak; 

"Bir kişi sultanın izniyle denizden 
bir yeri doldurursa o yerin sahibi olur. 
İzni olup 3 yıl içinde o yeri doldur-
mazsa o yer üzerinde herhangi bir 
hakkı kalmaz. Yine devletin izniyle 
aynı yer doldurma suretiyle başka bi-
rine verilebilir. Şayet izinsiz dolduru-
lursa o yer hazinenin olup devlet tara-
fından normal rayiç bedeliyle o kim-
seye veya başka birine açık arttırmay-
la satılır" maddesi geçmektedir [4], 

• 1876 tarihli Mecelle'nin 1234, 
1237 ve 1264. maddelerinde, "deniz 
ve göller herkesin ortak olduğu kamu 
mallarıdır, başkalarına zarar vermek 
sizin bunlardan herkes yararlanabilir. 
Bunlar, özel mülkiyete konu olmaz 
lar" ifadesi yer almaktadır [5]. 

• 4 Ekim 1926'da kabul edilen 743 
sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 641. 
maddesinde kıyıların kamuya ait yer 
lerden olduğu ve bu yerlerin tescil dı 
şı bırakılması gerektiği belirtilmiştir 
[2]. 

• 1930 tarih 1580 sayılı Belediye 
ler Kanununun 159. maddesinde, " 
Belediye sınırı içinde sahipsiz arazi 
mahiyetindeki seyrangah, harman ye 
ri, çayır, mera, koruluk ve bataklıkla 
rın ve belediye marifetiyle deniz, ne 
hir ve göllerden doldurulmuş olan 
yerlerin ve yıkılmış kale ve kulelerin 
metruk arsaları ve enkazının tasarruf, 
idare ve nezareti belediyelere devro- 
lunur " denilmektedir [6]. 

• 1933  yılında çıkarılmış olan 

2290 sayılı Belediyeler Yapı ve Yollar 
Yasasına göre, deniz ve göl kenarların-
da, ya da rıhtım yapılabilecek nokta-
lardan 10 m. genişliğindeki yerin, ka-
mu yararına ayrılmış yer olarak ser-
best bırakılması öngörülmektedir. Kı-
yı 10 m. genişliğindeki bir bant olarak 
korunmaktadır [7]. 

• 1956 tarih, 6785 sayılı İmar Ya 
sası yapıların, yol ve su kenarlarına 
olan mesafelerini belirleme yetkisini 
yönetmelik ve tüzüklere bırakmıştır. 
İmar Tüzüğü'ne göre imar planı bu 
lunmayan su kenarlarında 30 m'den 
sonra yapılaşma izni verilebilmektedir 
[8]. 

• 1956 tarih, 6831  sayılı Orman 
Kanunu, ormanları devletin hüküm ve 
tasarrufu altına almış, ormanlara, bitki 
örtüsüne, orman ve su kaynaklarına 
zarar verici faaliyetleri yasaklamış, or 
manlık alanlarda başka amaçla arazi 
kullanımını sınırlamıştır. Bu kanunun 
25. maddesi Orman idaresine; orman 
ve orman rejimine giren alanlardan 
halkın dinlenmesini sağlama, doğal 
güzelliği, bitki örtüsü ve yaban hayatı 
koruma amacı ile gerekli görülen yer 
leri Milli Park olarak ayırma yetkisini 
vermiştir [9]. Kıyı bölgesinde yer alan 
ormanlık araziler de bu kanun hüküm 
lerine tabidir. Ancak kıyı bölgesindeki 
gelişmeyi etkileyen Turizmi Teşvik 
Kanunu ile Orman Kanunu ihlal edil 
mektedir. Bu yasayla ulusal park için 
de yer alan arazilerin bile dinlence ve 
yapılaşma amaçlarıyla devredilmesi 
mümkün olmuştur [2]. 

- 1966 yılında hazırlanan Ulusal 
Kıyılar Yasa Önerisi meclise sunul-
muş, fakat kanunlaşmamıştır. Bu öne- 
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rı kıyıların en az 10 m lık kısmının 
toplumun yararına açık, milli kıyı ola-
rak   belirlenmesini   öngörmektedir 
[10]. 

• 1970-1980'li yıllar arasında kıyı 
lardaki yanlış kullanımlara engel ol 
mak amacı ile 1710 sayılı Eski Eserler 
Yasası Hükümlerinden de yararlanıl 
mıştır.  Bu kanun ile eski eserler 
"anıt", "külliye" ve "sit" olarak tanım 
lanmış, sit türleri de "tarihi sit", "arke 
olojik sit" ve "doğal sit" olarak belir 
lenmiştir. Bu kanunun yürürlüğe gir 
mesi ile Eski Eserler ve Anıtlar Yük 
sek Kurulu'nun kıyı alanlarında belir 
lediği birçok alan sit alanı olarak ko 
rumaya alınmıştır [11]. 

• 1971 tarih, 1380 sayılı Su Ürün 
leri Kanunu, su ürünlerinin korunma 
sı, üretimi ve kontrolüne dair hususla 
rı kapsar. Kanunla iç sular ve deniz 
lerde su ürünleri üretim yerleri belir 
lenerek sulara zararlı maddeler dökül 
mesi veya dökülecek şekilde tesis ya 
pılması yasaklanmıştır [2]. 

• Kıyıların mülkiyeti ve bunlarla 
ilgili hükümler 6785 sayılı İmar Ka 
nunu'na    1605    sayılı    yasa    ile 
(11.7.1972) eklenen 7. ve 8. madde 
lerden sonra kıyı mevzuatı içersinde 
mütaala edilmiştir [12]. Söz konusu 
maddelerle, kıyılara ilişkin planlama, 
koruma ve denetleme yetkisi ve so 
rumlulukları İmar ve İskan Bakanlı 
ğı'na verilmiştir [13]. İlgili yönetme 
liklerle, yasalarda ilk defa "kıyı çizgi 
si", "kıyı kenar çizgisi", "kıyı" ve "ku 
şak" tanımlamaları yapılmıştır [1]. Bu 
yönetmelik kapsamına giren yerlerde 
sadece kamu yararına ayrılan yapılar 
yapılabilmekte, İmar ve İskan Bakan- 

lığı'nın belirlemiş olduğu alanlarda 
Turizm Bakanlığı'nın görüşü ile, tu-
rizm tesisleri ve tamamlayıcı niteliğe 
sahip yapılar oluşturulabilmektedir 
[14]. 

• 1977 tarih 2644 sayılı Tapu Ka- 
nunu'nun 14/2 maddesine göre deniz, 
göl ve nehir metrukatı sahipsiz yerler 
dendir [12]. 

• 2709 sayılı 1982 TC. Anayasa 
sı 'nın 43. maddesinde kıyıların, dev 
letin hüküm ve tasarrufu altında oldu 
ğu, deniz, göl ve akarsu kıyılarını çev 
releyen sahil şeritlerinden yararlan 
mada öncelikle kamu yaran gözetildi 
ği belirtilmektedir [15]. 

• 1982 tarih, 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanunu'nun amacı;  turizm 
sektörünü düzenleyecek, geliştirecek, 
dinamik bir yapı ve işleyişe kavuştu 
racak tertip ve tedbirlerin alınmasını 
sağlamaktır. Bu kanun ile Turizm Ba- 
kanlığı'na kıyı boyunca belli arazileri 
turistik amaçlar için ayırma ve yönet 
me yetkisi verilmekte ve bu bölgeler 
de turistik tesis kuran özel yapımcıla 
ra mali teşvikler verilmesi mümkün 
olmaktadır. Bu yolla Turizm Bakanlı 
ğı, kıyı boyunca yer alan geniş bir böl 
geyi turizm bölgesi ve turizm merkezi 
olarak ilan etmiştir. Turistik bölgeler 
ilan etme yetkisinin kıyının değişik 
yerleri için uygulanması sonucunda 
orman alanları küçülmeye başlamıştır. 
Daha çok turistik tesis anlayışı ile 
plansız olarak yapılan turistik tesisler 
çevrenin olumsuz yönde etkilenmesi 
ne sebep olmaktadır [2]. 

Turizmi Teşvik Kanunu ile deniz, 
göl ve akarsular ile kıyılar özellikleri-
ni bozucu ve yıpratıcı şekilde kullanıl- 
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mayacağı hükme bağlanmıştır. Bu 
yerlerden kum, çakıl taş alınması gibi 
çeşitli şekillerde yararlanmasına izin 
verme yetkisi Deniz Kuvvetleri Ko-
mutanlığı 'nın görüşü de alınarak Tu-
rizm Bakanlığına verilmiştir. Ayrıca, 
kıyıdan kum alımları ile ilgili olarak 
Taş Ocakları Nizamnamesi ile Kıyı 
Kanunu kapsamında Valiliklerce ruh-
satlandırma işlemleri yapılmaktadır. 
Ancak, başta turizm ve altyapı talep-
lerinin ihtiyaç duyduğu kum gereksi-
niminin karşılanması olmak üzere, 
kaçak kum alımı faaliyetleri artmakta 
ve kumsal alanlar tahrip edilmektedir. 
Mevzuatın uygun gördüğü biçimde 
uygulama, izleme ve denetleme yapı-
lamamaktadır. Turizmi Teşvik Kanu-
nu'nun 6. maddesinde "Turizm bölge-
lerinde ve turizm merkezlerinde; dev-
letin hüküm ve tasarrufu altındaki 
yerlerin kamu yararına korunmasına 
veya kamu yararına kullanılmasına 
katkıda bulunacak yapı ve tesisler, bu 
kanunun 3. maddesindeki belgelere 
sahip olmak kaydıyla, tapu kaydı 
aranmaksızın, 8. maddedeki koşullara 
uygun olarak, imar planlarına göre 
yapılabilir ve işletilebilir, 

Turizm bölgelerinde ve turizm 
merkezlerinde; devletin hüküm ve ta-
sarrufu altındaki yerlerde, bölgenin 
doğal ve kültürel özelliklerini bozma-
mak, turizm işletmelerine zarar ver-
memek ve imar planlarına uygun ol-
mak ve Bakanlıktan izin almak kay-
dıyla kamuya yararlı diğer yapı ve te-
sisler yapılabilir ve işletilebilir, 

Deniz, göl ve akarsu ile kıyıları, 
özelliklerini bozucu ve yıpratıcı şekil- 

de kullanılamaz. Bu yerlerden kum, 
çakıl ve taş alınması gibi çeşitli şekil-
lerde yararlanma 1738 sayılı Seyir ve 
Hidrografi Hizmetleri Kanunu'na gö-
re Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 
görüşü alınmak kaydıyla bakanlığın 
iznine bağlıdır " denilmektedir [16]. 

Aynı kanunun 7. maddesine göre 
"Turizm bölgelerinde ve turizm mer-
kezlerinde Bakanlıkça yapılan veya 
yaptırılan ve İmar ve İskan Bakanlığı-
na sunulan planlar 6 ay, haritalar ve 
kıyı kenar çizgisi ise 2 ay içinde 
onaylanır" denilmektedir [16]. 

• 1982 tarih, 2692 sayılı Sahil Gü 
venlik    Komutanlığı    Kanunu'nun 
amacı, bütün sahillerimiz, karasuları 
mız ile iç sularımız olan Marmara De 
nizi, İstanbul ve Çanakkale Boğazla 
rı, liman ve körfezlerimizin korunma 
sı, güvenliğinin sağlanması, ulusal ve 
uluslararası hukuk kuralları uyarınca 
hükümranlık haklarına sahip olduğu 
muz denizlerde, bu hak ve yetkilerin 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 
genel sorumluluğu dışında kalanları 
nın kullanılması, deniz yolu ile yapı 
lan kaçakçılığın önlenmesi ve suçlu 
lar hakkında gerekli işlemlerin yapıl 
ması ile ilgili esas ve yöntemleri dü 
zenlemektir [2]. 

• 1983 tarih, 2863 sayılı Kültür ve 
Tabiat Varlıklarının Korunması Hak 
kında Kanun; korunması gerekli taşı 
nır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlık 
ları ile ilgili tanımları belirlemek, ya 
pılacak işlem ve faaliyetleri düzenle 
mek, bu konuda gerekli ilke ve uygu 
lama kararlarını alacak teşkilatın ku 
ruluş ve görevlerini tespit etmek ama 
cıyla çıkarılmıştır [2]. Kanunda, "il- 
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ginç özellik ve güzelliklere sahip olan 
ve ender bulunan korunması gereken 
alanları" ve "taşınmaz tabiat varlıkla-
rını" kapsayan alanlar "tabii sit" ola-
rak tanımlanmış, bu görev de Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü'ne verilmiştir [17]. 

• 1983 tarih, 2873  sayılı Milli 
Parklar Kanunu, ülkemizdeki milli ve 
milletlerarası düzeyde değere sahip 
milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve 
tabiatı koruma alanlarının seçilip be 
lirlenmesine, özellik ve karakterleri 
bozulmadan korunmasına, geliştiril 
mesine ve yönetilmesine ilişkin esas 
ları düzenlemek amacıyla çıkarılmış 
tır [18]. Kanun "Bilim ve eğitim bakı 
mından önem taşıyan nadir, tehlikeye 
maruz ve kaybolmaya yüz tutmuş 
ekosistemler, türler ve tabii olayların 
meydana getirdiği seçkin örnekleri ih 
tiva eden ve mutlak korunması gerek 
li olup, sadece bilim ve eğitim amaç 
larıyla kullanılmak üzere ayrılmış ta 
biat  parçaları"   olarak  tanımladığı 
alanları "Tabiat Koruma Alanı" olarak 
ilan etmiş ve bu görevi de Orman Ba 
kanlığı Milli Parklar Genel Müdürlü 
ğüne vermiştir [2]. 

• 1983 tarih 2960 sayılı Boğaziçi 
Yasası'nda Sahil Şeridi kavramı; de 
niz ile sahil yolu arasını tanımlarken 
[19], kıyı yasasmda kıyı kenar çizgi 
sinden itibaren en az 100 m. genişli 
ğindeki bir alanı kapsamaktadır. Bo 
ğaziçi sahil şeridinde korunması ge 
rekli tarihsel yapılar bulunabileceğin 
den, imar planına uygun olmak kay 
dıyla toplumun yaralanacağı yapılar 
ve turizm tesisleri yapılabilir. Kıyı ya 
sasına göre ise sadece 50 m'lik kesim- 

de toplum yararlanmasına açık günü-
birlik tesisler yapılabilir [20]. 

• 1983 tarih, 2805 sayılı İmar Affı 
Yasası'nda kıyı şeridi; deniz, göl ve 
akarsu kenarlarında kara yönünde kıyı 
kenar çizgisinden itibaren, imar planı 
olan yerlerde yatay olarak en az 10 m, 
planı olmayan köy, kasabalarda ve 
toplu yerleşim alanlarında en az 30 m. 
ve diğer yerlerde en az 100 m. genişli 
ğinde alan olarak tanımlanmaktadır 
[21]. 

• 1983 yılında çıkarılan 2872 sayı 
lı Çevre Kanunu'nun amacı; bütün va 
tandaşların ortak varlığı olan çevrenin 
korunması, iyileştirilmesi, kırsal ve 
kentsel alanda arazinin ve doğal kay 
nakların en uygun şekilde kullanılma 
sıdır. Su, toprak ve hava kirlenmesinin 
önlenmesi, ülkenin bitki ve hayvan 
varlığı ile doğal ve tarihsel zenginlik 
lerinin korunarak, bugünkü ve gelecek 
kuşakların sağlık, uygarlık ve yaşam 
düzeyinin geliştirilmesi, ekonomik ve 
sosyal kalkınma hedefiyle    uyumlu 
olarak belirli hukuki ve teknik esasla 
ra göre düzenlenmesi diğer amaçları 
dır [2]. Bu kanunun 9. maddesi ile ül 
ke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi 
olan çevre kirlenmeleri ve bozulmala 
rına duyarlı alanların ve doğal güzel 
liklerin gelecek kuşaklara ulaşmasını 
sağlamak amacı ile "Özel Çevre Ko 
ruma Bölgesi" belirleme yetkisi Ba 
kanlar Kurulu'na verilmiştir [22]. 

» 1985 tarih, 3194 sayılı İmar Ka-
nunu, belediye sınırlan içinde ve dı-
şında kalan yerlerle ilgili yapılacak 
planlarla, inşa edilecek resmi ve özel 
bütün yapılar hakkında düzenlemeler 
getirmiştir. Kanun, belediye ve müca- 
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vir alanlar içinde imar planlama yetki-
sini belediyelere vermiş, ayrıca yapı-
ların denetimi, ruhsata bağlanması, 
ruhsatsız yapılara ceza uygulanması 
konularında da belediyelere ve ilgili 
kuruluşlara geniş yetkiler vermiştir. 
Ancak imar mevzuatına uygun olarak 
veya ruhsat dışı yapılan inşaatların 
kontrolünde yerel idareler kadro, teç-
hizat ve olanaklar açısından zayıf kal-
mıştır. Kıyıdaki yoğun yapılaşma ta-
lepleri ile birlikte altyapı hizmetlerine 
olan aşırı yük karşısında, zaten teknik 
ve ekonomik güçleri ile yetersiz du-
rumda bulunan kıyı belediyeleri so-
runların çözümünde zor durumda kal-
mışlardır [2]. 

• 10 Ekim 1987' de kabul edilen 
3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 
16/c maddesine göre, "kayalar, tepe 
ler, dağlar, tarıma elverişli olmayan 
sahipsiz yerler ile deniz, göl ve nehir 
kıyıları devletin hüküm ve tasarrufu 
altındadır." Bu yerler tescil ve sınır 
landırmaya konu olmazlar. Yalnız, ay 
nı kanunun 18. maddesine göre bu 
yerlerin tarım alanına dönüştürülmesi 
veya ekonomik yarar sağlaması müm 
kün olursa hazine adına tespit ve tes 
cil edilirler [12]. 

• 1987 tarih, 3348 sayılı Ulaştırma 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak 
kında Kanun ile; devletçe yaptırılacak 
"Limanlar, barınaklar ve bunlarla ilgi 
li teçhizat ve tesislerin kıyı koruma 
yapılarının kıyı yapı ve tesislerinin" 
ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak 
plan ve programlarını hazırlamak, 
gerçekleştirilmesi için gerekli tedbir 
leri almak ve imkanları sağlamak, 
araştırma, etüd, proje, keşif, şartname 

ve inşaatları ile bakım ve onarımlannı 
yapmak veya yaptırmak, yapımı ta-
nımlananları ilgili kuruluşlara devret-
mek, yapılmış olanların bakımı ve 
onarımının organizasyonu için esaslar 
hazırlamak, bu tesislerden her türlü 
kamu kurum ve kuruluşları, belediye-
ler, il özel idareleri, tüzel ve gerçek ki-
şilerce yaptırılacak olanların proje ve 
şartnamelerini inceleyip tasdik etmek 
yetkisi Ulaştırma Bakanlığı'na veril-
miştir [2]. 

• Çevre Kanunu'na dayanılarak 
1988 tarihinde çıkarılan Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği'nin amacı; ül-
kenin su kaynakları potansiyelinin ko-
runması, en iyi biçimde kullanımının 
sağlanması, su kirliliğinin önlenmesi-
nin ekonomik ve sosyal kalkınma he-
defiyle uyumlu bir şekilde gerçekleş-
tirilmesi için gerekli olan hukuki ve 
teknik esasları ortaya koymaktır. Bu 
yönetmelik, ülkemizde su kalite kont-
rolüne yönelik yasal ve teknik esasları 
bir ana yönetmelik ve bu yönetmeliğe 
bağlı tebliğler şeklinde düzenle-
mektedir. 

Yönetmelikte, su ortamlarının kul-
lanım esaslarına ve kalitelerine göre 
sınıflandırılması, her bir sınıftaki sula-
rın korunması esasları ve özel koruma 
alanları tahsisine yönelik düzenleme-
ler getirilmektedir. Deniz ve kıyı sula-
rındaki kalite sınıflaması ve bu sınıfla-
rın öngördüğü kalite özelliklerine 
uyum sağlaması esnasında, su ürünleri 
üretim alanlarında 1971 tarih 1380 
sayılı Su Ürünleri Yasası'mn ve ekle-
rinin öngördüğü esaslar dikkate alın-
maktadır. Bunun dışında plaj ve diğer 
rekreasyon amaçlı kullanımlar, deniz 
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trafiği ve liman hizmetleri, estetik ve 
turistik kullanımlarla, deniz yatağın-
dan maden petrol çıkarılması gibi 
amaçlar için deniz suyunun özellikle-
rinin neler olacağı esasa bağlanmak-
tadır. 

Yaptırımcı bir Bakanlık olmayan 
Çevre Bakanlığı yönetmeliği valilik-
ler ve yerel yönetimler aracılığıyla uy-
gulamaya çalışmakta ancak başarılı 
olamamaktadır [2]. 

• 1986 tarihli Akdeniz'de Özel Ko 
ruma Alanlarına İlişkin Uluslararası 
Protokol 'le; Akdeniz doğal kaynakla 
rının ve sit alanlarının deniz alanları 
ve çevreleri de dahil olmak üzere ko 
runmaya çalışılması, taraf ülkelerin sı 
kı işbirliğine girmesi hedeflenmiştir 
[23]. 

• 1989 tarih, 383  sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile Başbakan 
lık Özel Çevre Koruma Kurumu Baş 
kanlığı kurulmuş olup, 2872 sayılı 
Çevre Kanunu'nun 9. maddesine göre 
" Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak 
ilan edilen ve edilecek alanların sahip 
olduğu çevre değerlerini korumak ve 
mevcut çevre sorunlarını gidermek 
için tüm tedbirleri almak, bu alanların 
koruma ve kullanma esaslarını belirle 
mek, imar planlarım yapmak, mevcut 
her ölçekteki plan ve plan kararlarını 
revize etmek ve re'sen onamak, söz 
konusu mevzuatla bu kuruma veril 
miştir [2]. 

• 1993 yılında Çevre Kanunu'nun 
10. maddesi çerçevesinde çıkarılan 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönet 
meliği; gerçekleştirmeyi planladıkları 
faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına 
yol açabilecek kamu veya özel sektö- 

re ait kurum, kuruluş ve işletmelerin, 
yatırım kararlarının çevre üzerinde 
yapabilecekleri olumsuz etkilerin de-
ğerlendirilmesi, tespit edilen bu etki-
lerin önlenmesi ya da çevreye en az 
zarar verecek ölçüde indirilmesi ve al-
ternatiflerin değerlendirilmesi ama-
cıyla gerçekleştirilecek Çevresel Etki 
Değerlendirmesi süresince uyulacak 
idari ve teknik esasları içermektedir 
[2]. 

o 1993 tarih, 491 sayılı Denizcilik 
Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Karar-
name'nin amacı; denizcilik sistem ve 
hizmetlerinin ülkenin deniz ilgi ve çı-
karlarına uygun olarak tahsisi ve ge-
liştirilmesi için Başbakanlığa bağlı 
Denizcilik Müsteşarlığı'nın kurulması, 
teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları 
düzenlemektir. Bu kanunla, deniz 
ekolojisini bozacak ve deniz kirlen-
mesine neden olacak her türlü faaliye-
tin izlenmesini ve denetlenmesini sağ-
lama, bu konuda diğer kuruluşlarla iş-
birliği yapma, gemi, inşa, onarım, sö-
küm ve yan sanayiini teşvik edici ted-
birleri alma, ülke kıyıları ölçeğinde 
tersane ve gemi söküm yerleri belirle-
me, planlama, tahsis etme ve izin ver-
me, gerektiğinde iptal etme, denetle-
me, kamu ve özel sektör tersanelerinin 
ve gemi söküm yerlerinin kapasitesini 
ve verimini arttırmak için moderni-
zasyonuna izin verme, modern üretim, 
yönetim ve pazarlama metodlarının 
hakim kılınmasını sağlayacak tedbir-
leri alma, uygulanmasını takip etme 
ve ilgili kuruluşlarla koordinasyonu 
sağlama ve ticaretin yapılışım nitelik 
ve güvenlik bakımından denetleme 
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görevleri Denizcilik Müsteşarlığına 
verilmiştir [2]. 

• 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi 
Hizmetleri Kanunu ve bu Kanunun 
uygulanmasına ilişkin Yönetmelikle, 
ülke denizleri ve sularm sahil hatları, 
derinlikler ve oşinografisinde değişik-
liğe neden olabilecek her türlü çalış-
mada Seyir ve Hidrografi Daire Baş-
kanlığı'mn görüşlerinin alınması zo-
runlu kılınmıştır [2]. 

4. SONUÇ 
Tüm bu kanun, yönetmelik ve tü-

zükler çerçevesinde konu incelendi-
ğinde çeşitli yetki ve sorumluluklara 
sahip kamu kurum ve kuruluşları şun-
lardır; 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 
Denizcilik Müsteşarlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Tarım ve 
Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlı-
ğı, Milli Savunma Bakanlığı, Kültür 
Bakanlığı, Belediyeler, Turizm Ba-
kanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 
Milli Parklar - Av ve Yaban Hayatı 
Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, 
Devlet Planlama Teşkilatı, Valilikler, 
İl Özel İdareleri, Muhtarlıklar, Devlet 
Limanlar ve Hava Meydanları İşlet-
mesi, Sanayii ve Ticaret Bakanlığı, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 
Genel Kurmay Başkanlığı, Karayolları 
Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri 
Genel Müdürlüğü. 

Bu kurum ve kuruluşlar arasında-
ki koordinasyon eksiklikleri amaçları-
nın aynı olmasına rağmen sonuçta ka-
rışıklıkların çıkmasına neden olmak-
tadır. Planlama ve imar konularındaki 
yetkilerin çeşitli bakanlık ve merkezi 

hükümet kuruluşları ile il ve ilçe bele-
diye düzeyindeki kuruluşlar arasında 
dağılmış olması kıyı alanlarının yöne-
timi için büyük bir engel teşkil etmek-
tedir [24]. 

Bu nedenle ülkemiz kıyıları; ka-
nunlar arasındaki çelişkilerden, imar 
planlarının kamu yararım koruyama-
masından, siyasi ve maddi etkenler-
den, çoğu belediyelerin oy kaygısı yü-
zünden, valiliklerin bu alanlara yete-
rince sahip çıkamamasmdan ve daha 
pek çok nedenden ötürü kaybedilmek-
te ve anayasaya aykırı olarak kamu 
yararı dışında kullanılmaktadır. 

5. ÖNERİLER 
Kıyıların sağlıklı bir yapıya ka-

vuşturulabilmesi, anayasa ve diğer 
yasalarda da belirtildiği gibi kamu ya-
rarına kullanılabilmesi için; 

• Kıyıların sahiplenilmesi; beledi 
ye, valilik ikileminin ortadan kaldırıl 
ması, 

• Hazırlanan planların merkezi yö 
netim tarafından gerekli yasa ve yö 
netmeliklerle desteklenmesi, 

• Kanun ve yönetmeliklerle ilgili 
çelişkilerin ortadan kaldırılması, 

• Kıyılardaki uygulamaları kolay 
laştırmak için bir mevzuat düzenle 
mesi yapılarak yetki ve görevler açık 
ve net olarak belirlenmeli buna bağlı 
olarak da plan, program, denetim gibi 
hususları içine alan aynı zamanda ku 
rumlar arası işbirliği ve koordinasyo 
nu sağlayan bir idari yapı oluşturul 
ması, 

• Kıyı kullanımı ile ilgili sınırla 
malara yönelik denetim arttırılmalı, 
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yalnız kıyılarla ilgili konularda yetkili 
bir idari yapı oluşturulmalı ve mer-
kezi hükümetçe tam desteklenerek 
yaptırım uygulaması sağlanmalı, 

• Kıyı, sahil şeridi ve kıyı kullanım 
alanları kıyıların tabiatı ile alakalıdır. 
Sahil şeridi derinliğinin ayrım yapıl-
maksızın hem dar kıyılarda hem de 
geniş kıyılarda aynı derinlikte tanım-
lanması yanlıştır. Fransa örneğinde 
olduğu gibi kıyılarla ilgili mevzuatın 
bölgesel olması gerekir. 
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