
DÖNEM : 18 CİLT : 42 YASAMA YILI : 3 

T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

87 nci Birleşim 

8 . 3 . 1990 Perşembe 

I. -

II. 

III. 

IV. -

İ Ç İ N D E K İ L E R 

- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

- GELEN KÂĞITLAR 

— YOKLAMALAR 

- BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Sayfa 

61 

63 

64, 79, 80 

64 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 64 

1. —İzmir Milletvekili M. Turan Bayazıt'ın, Sözde Ermeni Karar Tasarı
sıyla ilgili olarak ABD'nin tutumu ve bu hususta Türk Hükümetince başından 
beri izlenen politikalara ilişkin gündem dışı konuşması 64:66 

2. — İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, son zamanlarda ülkemiz
de meydana gelen üzücü iş kazaları ve alınması gereken önlemlere ilişkin gün
dem dışı konuşması 66:67 



T.B.M.M. B : 87 8 . 3 . 1990 O 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kahun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Rapo
ru (1/608) (S. Sayısı : 283) 

2. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiş
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
içişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, gazeteci-yazar Çetin Emeç ile, şoförü Sinan Ercan'ın 

hayatlarını kaybettikleri suikaste ilişkin gündem dışı açıklanmasından sonra, SHP Grubu adı
na tzmir Milletvekili Erdal inönü, DYP Grubu adına Konya Milletvekili Vefa Tanır ve ANAP 
Grubu adına da Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney aynı konuda birer konuşma yaptılar. 

Ankara Milletvekili Kâmil Ateşoğulları, ASELSAN'da yeniden düzenleme çalışmaları so
nucunda bir kısım işçiye işbaşı yaptırıtmaması konusunda gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Antalya Milletvekili İbrahim Demir'in, Kültür Bakanlığınca, 1990 yılının "Bilgi Yılı" ilan 
edilmesi nedeniyle ve bilginin önemine ilişkin gündem dışı konuşmasına, Kültür Bakanı Na
mık Kemal Zeybek; 

Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Karabük tlçesi Beşbinevler Ortaokulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin gündem dışı konuşmasına da, Devlet Bakanı ve Millî Eğitim Bakanı Ve
kili Hüsamettin örüç; 

Cevap verdiler. 
Konya Milletvekili Vefa Tanır ve 20 arkadaşının, genel sağlık sigortasıyla ilgili olarak Hü

kümetçe yapılan çalışmalar konusunda genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/25) Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörürlerinin, sırasında ya
pılacağı açıklandı. 

Ankara Milletvekili Rıza Yılmaz'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 1 Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/136) içtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan 
gündeme alınmasına ilişkin önergesinin; yapılan oylama sonunda kabul edilmediği açıklandı. 

Görüşmelerine devam edilen, 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşla
rın Elektrik Üretimi, iletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
ile Aynı Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna Ek Maddeler Eklen
mesine ilişkin Kanun Tasarısının (1/624, 1/137) (S. Sayısı : 362), açık oylaması sonucunda; 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 398 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında (1/675) (S. Sayısı : 379), 

22.4.1925 Tarih ve 657 Sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine Dair (1/640) (S. Sayısı : 289); 

Kanun tasarılarının da yapılan görüşmelerden sonra; 
Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 55 Arkadaşının, Milletvekili Seçimlerinin Yeni

lenmesine İlişkin önergesi ve Anayasa Komisyonu Raporu (4/81) (S. Sayısı : 363), Genel Ku
rulca ret veya kabul edilmesi halinde, bir amaç elde edilemeyeceği yolundaki Başkanlık görüşü 
kabul edilerek, işleme konulmadı. 

İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 57 Arkadaşının, 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve teklifin reddine dair Anayasa Komis
yonu Raporunun (2/119) (S. Sayısı: 290), yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği ve tekli
fin düştüğü açıklandı. 

ci 
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. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 283), 1 inci maddesi üzerinde verilen bir önerge ne
deniyle, Anayasa Komisyonu Başkanının; 

İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının Sigara, Tütün ve Tütün Mamulle
rinin Zararlı Alışkanlıklarından Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili Cüneyt Canver'-
in 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 
ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının önlenmesi İçin 6 Mayıs 1930 Gün 
ve 1593 sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıfzıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklen
mesine İlişkin Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu da (2/189, 2/190, 2/193) (S. Sayısı: 
286) Hükümetin; 

Talebi üzerine, ilgili komisyonlara geri verildiler. 

8 Mart 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 19.05'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ydmaz Hocaoğlu 

Kâtip Üye Kâtip Üye Kâtip üye 
Konya Çanakkale Ordu 

Kadir Demir Mümin Kahraman Ertuğrul Özdemir 
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II. — GELEN KAĞITLAR 

8. 3. 1990 Perşembe 

Teklif 
1. — İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı, Gümüşhane Milletvekili Ülkü Gökalp Güney, 

istanbul Milletvekili Hasan Fehmi Güneş ve Konya Milletvekili Vefa Tanır'ın, İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Kanunu Teklifi (2/290) (Adalet ve Anayasa Komisyonlarına) (Başkanlı
ğa geliş ve komisyona havale tarihi : 7.3.1990) 

Raporlar 
1. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştiril

mesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/627) (S. Sayı
sı : 383) (Dağıtma tarihi 8J.1990) (pÜNDEME) 

2. — Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Türk 
Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi 8.3.1990) 
(GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Dursunbey İlçesi Alaçam Orman 

Işletmesince açılan sınavla ilgili iddialara ilişkin Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/704) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.3.1990) 

2. — Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun, Balıkesir İlinde 3 üncü noterliğin 
ne zaman kurulacağına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/705) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 7.3.1990) 

Yazüı Soru Önergeleri 
1. — Kırklareli Milletvekili Gürcan Ersin'in, istanbul Üniversitesinde öğrencilere saldır

dıkları iddia edilen sivil kişilere ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1185) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 7.3.1990) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, Gebze Topçu alayında görevli bir teğmenin, 
kendisinin ve ailesinin onayı alınmadan, Haydarpaşa Askerî Hastanesi Psikiyatri Kliniğine ya
tırıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1186) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.3.1990) 

3. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, Kağızman sulama projesine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1187) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.3.1990) 

4. — Kars Milletvekili Vedat Altun'un, kar mücadelesi yapan belediyelere yardım yapılıp 
yapılmayacağına ve bazı belediyelerin 1990 yılı bütçe paylarının ödenmediği iddiasına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1188) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.3.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 
BAŞKAN : Başkanvckili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mustafa Sangül (İstanbul) 

• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Gündeme geçmeden önce, gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. —izmir Milletvekili M. Turan Bayazü'm, Sözde Ermeni Karar Tasarısıyla ilgili olarak ABD'nin 
tulumu ve bu hususla Türk Hükümetince başından beri izlenen politikalara ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Birinci sırada, Sayın Turan Bayazıt, "Dışişleri Bakanlığındaki bazı uygula
malar hakkında..." 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Hayır Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — "Sözde Ermeni Soykırımı Karar Tasarısıyla ilgili Amerika Birleşik Devletle

rine uygulanmakta olan bazı yaptırımların..." 

Bu konuda, değil mi Sayın Bayazıt?.. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Evet Sayın Başkanım; ancak, benim yazılı başvurum

da, zatı âlinizin takdim ettiğiniz kelimelerin hiçbiri kullanılmamıştır efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, Sayın milletvekilleri; bütün ulusal so
runlarda olduğu gibi, 24 Nisan tarihinin, "Ermenileri Anma Günü" olarak kabulüne yönelik 
girişimlerde de, siyasî partiler Hükümetin yanında yer almışlar ve onu desteklemişlerdir. An
cak, bu yaklaşımın, Hükümetin hatalarını, kuliste ve sahnede Hükümetin ikinci plana atılmış 
olmasını vurgulamamızı engellemeyeceği de tabiîdir. 

Her yıl bu tarihlerde gündeme getirilmesi bir âdet halini alan bu bayat pilavın bu yıl oca
ğa sürülüşündekj senaryo, diğerlerinden değişiktir; Kurtuluş Savaşı dönemini de sürece dahil 
etmesi nedeniyle, bizim için daha önemlidir. 

Önceki tasarılara karşı açıkça tavır alan yönetim, bu kere hareketsiz kalmış ve hatta Baş
kan Bush, tasarının yumuşatılarak çıkarılmasına yeşil ışık yakmıştır. Çünkü, Amerikan yöne
timi, karar tasarısı Meclislerden geçse bile, bunun Türk-Amerikan ilişkilerinde ancak geçici 
bir gerginlik yaratacağına, zamanla unutulacağına inanmıştır; Sayın Özal'ın tutumunun, da
ha çok iç politikaya dönük olduğu kanaatini taşımıştır. 
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Bush, kendine göre haklıdır; çünkü, bu değerlendirmenin dayanağı, Sayın özaPın, "Er
meni karar tasarısı bir atımlık baruttur; atılır geçer" şeklinde, millî menfaati değerlendirmek
ten yoksun ve kararın tehlikeli sonuçlarını görmeyen yaklaşımıdır. 

Sayın Başkan, karar tasarısının komisyondan geçmesi üzerine, Hükümetçe bazı siyasal ve 
askerî önlemler alındı. Bu önlemler kongreye veya onun bir kanadına değil, Amerikan yöneti
minin, yani Başkan Bush'un tutumuna yöneliktir; Başkan tarafından önleyici kesin tavrın ko
nulmasını amaçlayan bir uyarı, bir yaptırım başlangıcı niteliğinde idi. 

Hepimizin bildiği gibi, tasarı, Senatör Bryd ve arkadaşlarının, şükranla karşıladığımız, 
usulle ilgili mücadeleleri sonunda, Genel Kurul gündemine şimdilik alınamadı. Ancak ne var 
ki, sorun halledilmiş ve hiç değilse bu yıl için defter kapatılmış değildir. 

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün deyimi ile, tasarının nihai kabulü aşaması halen gündem
de iken, alınan önlemler niçin alel acele kaldırılmıştır? Amerikan yönetiminin ve Bush'un usu-
lî başarı da nasıl bir rolü olmuş, yönetim ne gibi girişimlerle somut ve kesin sonuç elde etmiştir 
ki, Hükümet, bu zorunluluğu duymuştur? Bush'un aktif ve kesin tavır almasına kadar önlem
lerin sürdürülmesi, millî menfaatlerimize daha uygun düşmez miydi? Bu önlemlerin, aşağıda 
açıklayacağım ortam içerisinde kaldırılmasında, Başkan Bush'un Sayın özal'a gönderdiği teh
dit veya sert üslup taşıdığı ileri sürülen mektubun etkisi nedir? Bütün bu soruların Hükümetçe 
cevaplandırılması gerekir. 

Sayın Başkan, önlemlerin kaldırılmasına kimin karar verdiği, bu konunun en önemli nok
tasıdır. Türkiye'nin o günkü siyasî fotoğrafı şöyledir : Bütün siyasî sorumluluğu taşıyan Sayın 
Başbakan yurt dışındadır. Dışişleri Bakanının, istifası cebinde ve gazete sütunlarındadır. Ba
kanlar Kurulu -gazetelerin belirttiğine göre- Başbakanvekiline karşı konulan tavır nedeniyle top
lanamamıştır; daha doğrusu, ilan edilen toplantı, mecburen iptal edilmiştir. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) — Hayal, hayal.. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sadece, Cumhurbaşkanı siyaseten hayattadır. Bütün 

sorumluluğunu, Başbakanın, Bakanlar Kurulu üyelerinin ve nihayet ANAP Grubunun sırtına 
yükleyip, Anayasayı bir tarafa iterek, bütün yürütme yetkilerini fiilen şahsında toplayan Sayın 
Özal mevcuttur sadece. 

önlemlerin, İran'dan dönmesine 24 saat kalan Sayın Başbakanın dönüşü beklenilmeden 
kaldırılması, haklı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının hafife alınması şeklinde yorum
lanmayacak mıdır? 

Bu kararın siyasî otoritelerce alınmasına, kaldırılmasına lüzum olmadığını ileri sürmek 
ve buna inanmamızı beklemek safdillik olacaktır. 

Sayın Başkan, bu kararı Sayın özal vermiş ve uygulatmıştır. Sayın özal, Türk Halkının, 
siyaseten ve hukuken yüzde 21'inin ve fiilen daha az parçasının desteğine sahip olan ANAP 
Grubunun yaptığı bir oylamayla görev üstlenmiş durumdadır. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Anayasada yer alan yetkilerini kullanırken dahi, halkın büyük çoğunluğunun güvenine sahip 
olan Cumhurbaşkanlarından daha dikkatli olmaya mecburdur. Kaldı ki, istisnaî durumlar için 
tanınan sembolik olanakların, bir yetki kaynağı şeklinde yorumlanarak devamlılık kazandırıl
ması, yürütmenin tek elde toplanması, Anayasa ve rejim bunalımına açılan ve bina yıkılma
dan kapatılması mümkün olmayan bir kapıdır. Mevcut durumu, Sayın Başbakanın ve sayın 
bakanların, siyasal kişiliklerine sahip çıkmaları veya çıkmamaları şeklinde anlamak, bizim için 
mümkün değildir. 
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Görünen odur ki Sayın Başkan; Sayın özal bu yöntemi sürdürecektir. Statüsünü devam 
ettirebilmesi için, bu onun açısından zorunludur. Sayın Başbakandan, bakanlardan ve ANAP 
Grubundan, Artık yeter" diye bir haykırış beklemek nafiledir. Ateş bacaya çıkmaktadır. Ateş 
bacayı sarmadan tek çıkar yol, acele seçimdir. Siyasî tarihimiz, bu fırsatların kaçırılmasının 
acı misallerini taşımaktadır. 

MEHMET ALÎ DOĞUŞLU (Bingöl) — Ölürken bile" Özal, Özal" diye tekbir getire
ceksin... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Tarihin tekerrür etmesini, ilgilileri uyararak, bütün 
içtenliğimle diliyorum ve Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 

2.— İstanbul Milletvekili Hüsnü Okçuoğlu'nun, son zamanlarda ülkemizde meydana gelen üzücü 
iş kazaları ve alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — îkinci gündem dışı konuşma için İstanbul Milletvekili Sayın Hüsnü Okçuoğ-
lu, buyurun. 

HÜSNÜ OKÇUOGLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; malumunuz ol
duğu üzere, son zamanlarda ülkemizde üzücü iş kazaları ve bunun sonucunda da büyük can 
kayıpları meydana gelmektedir. 

Türkiye'de, yıllardır iş güvenliği ve iş sağlığı ihmal edilmekte, her yıl bu nedenlerden dola
yı binlerce işçi hayatını yitirmekte, eşleri dul, çocukları yetim ve onbinlerce işçimiz sakat kal
maktadır. İş sağlığı ve iş güvenliğinin ciddîye alınmaması nedeniyle, yakın tarihte, anımsana
cağı üzere iki acı olay yaşanmıştır. 

İş kazalarıyla ilgili olarak bazı istatistikî bilgiler vermek istiyorum : 
Son on yılda günde ortalama 450 civarında iş kazası meydana gelmekte, yaklaşık her 100 

iş kazasından l'i ölümle sonuçlanmaktadır. 
Kazalırın sektörel dağılımında inşaat sektörü yüzde 18, metalürji yüzde 11 ve kömür ma

denciliği de yüzde 9,8'lik paylarla ilk üç sırayı almaktadır. Her gün 6-8 işçimiz iş yapamayacak 
kadar sakat kalmaktadır. 

İş kazalarının taşkömürü özelinde durumu şöyledir : AT ülkelerinde 100 bin ton kömür 
için 8 işçi kazaya uğramışken, aynı dönem, sadece Zonguldak havzasında, aynı kömür miktarı 
elde edilirken kazaya uğrayan işçi sayısı 90'dır. Bu verilere göre, ülkemizdeki iş güvenliğinin 
AT ülkelerine göre on kat daha az olduğu görülmektedir. 

ölümle sonuçlanan kaza sayısına bakacak olursak. İngiltere'de kazaya uğrayan 4 946 işçi
den l'i ölürken, ülkemizde 369 işçiden l'i ölmektedir. Bu da, ülkemizde iş güvenliğinin yeter
sizliğini vurgulayan çarpıcı bir örnektir. 

Ayrıca, Federal Almanya'da 10 milyon ton kömür çıkartılırken 1 kişi, ülkemizde aynı mik
tarda kömür üretiminde 25 kişi ölmektedir. 

Yukarıda kısaca bahsettiğim iş kazalarının acı tablolarının en son yaşananı 7 Şubat 1990 
günü, Amasya Suluova Yeniçeltek Kömür Ocağında meydana gelen faciadır. Bence, bu bir ka
za değil, bir cinayettir sayın milletvekilleri, 68 insanımızı kaybettik... 

İkinci olay, 20 Şubat 1990 tarihinde, İstanbul'da, Denizyollarına ait Yeşilada Feribotun
da,siyanürle yapılan ilaçlamada 3 personelimizin hayatını kaybetmesidir. 
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Sayın milletvekilleri, bu konuda biraz bilgi vermek istiyorum. Kazada, Halil Fuat Dede, 
İbrahim Ceylan ve Hamdi Sayın hayatlarını kaybetmişlerdir. Bir kere, ortada çok somut bir 
gerçek vardır ki, o da, Denizyolları İşletmesinin bu işte sorumlu olduğudur. Bu kanuda sorul
ması gereken, aydınlığa çıkması gereken önemli soru işaretleri vardır. Dünya Sağlık Teşkilatı, 
Iaboratuvarlar ve bilimsel araştırmalar dışında, siyanür gazının kullanılamayacağını belirtme
sine rağmen, ülkemizde fare zehirlemesi için bu gazın kullanılması son derece düşündürücü
dür. Hatta, son gelişen teknolojilerle, tabletler yoluyla -tabletlerin ancak yarım saat sonra et
kisini göstererek- farelerin zehirlendiği ve bu yöntemin uygulandığı görülmüştür; ama, ne ya
zık ki Denizyolları İşletmeciliği, bu ilkel metodu uygulamıştır. 

İşçilerin, ilaçlama için yeterli eğitiminin olup olmadığı bilinmemektedir. Kullanılan gaz 
maskelerinin arızalı olup olmadığı şüphe götürmektedir. Çok tehlikeli bir gaz olmasına rağ
men, bu gazdan Kızkulesinde 7 720 kilo depolanmış bulunmaktadır. Bu miktarın hangi amaç
larla ve ne kadar süre ile kullanılacağı bilinmemektedir. Bu gazın ne amaç için alındığı ve ne
den bu kadar miktar alındığı sorularının yanıtı maalesef bulunamamıştır. Hatta, öyle bir nok
taya gelinmiştir ki, ölenlerden birisi aynen şu cümleyi kullanmıştır : "Bu gazın kaldırılması 
için birkaç insanın ölmesi gerekiyordu" Şimdi, ben yetkililere soruyorum : Acaba, bu gazı or
tadan kaldırmak için... 

BAŞKAN — Sayın Okçuoğlu, süreniz doldu, lütfen tamamlayın. 
Devam buyurun. 
HÜSNÜ OKÇUOĞLU (Devamla) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Efendim... 
HÜSNÜ OKÇUOĞLU (Devamla) — Ben konuşurken kesiyorsunuz... 
BAŞKAN — Ben kesmiyorum efendim; İçtüzük 5 dakikalık süre tanıdığı için, bu sürenin 

sonunda kronometre kesiyor. Sol tarafınıza atfınazar eder misiniz lütfen; orada makine var... 

Devam buyurun. 

HÜSNÜ OKÇUOĞLU — (Devamla) — Sayın milletvekilleri, kaza olduktan sonra, kaza
nın akabinde üzülmek, ağlamak, bir çözüm değildir; önemli olan, bu gerçekleri görüp, ona 
göre önlem almaktır. Bu konuda acilen alınması gereken temel önlem bence şudur : Üniversi
telerden, sendikalardan, meslek odalarından ve bu konudaki uzmanlardan oluşan bir kurultay 
düzenlenerek, iş yasaları, iş güvenliği ve iş mevzuatında değişiklik yapılmalıdır. 

Çok çarpıcı bir şey söylemek istiyorum : 1954 yılında ve 1985 yılında hazırlanan yasalar
da, iş güvenliğiyle ilgili, çıkarılması düşünülen ve amir hüküm olan, "6 ay içinde çıkarılır" 
denmesine rağmen, bir kanunun neşrinden itibaren otuz yıl, diğer kanunun neşrinden beş yıl 
geçmiş olmasına rağmen, bu konuda bir tüzük ve yönetmelik çıkarılamamıştır. 

Bu anlayış, İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesini mümkün kılacak bir anlayış 
değildir. Sonu, maalesef cinayetler olacaktır. 

Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Okçuoğlu. 

Gündeme geçiyoruz. 
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V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı : 283) 

BAŞKAN — "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" Kısmı
nın, 1 inci sırasındaki, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna 
Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının Komisyona geri verilen 1 inci maddesi he
nüz komisyondan gelmemiştir. Bu nedenle, gündemin, 2 nci sırasındaki tasarının görüşmesine 
geçiyoruz. 

2. — 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında, 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı 
Maddelerinin değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu yer al
maktadır. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunmasını 

kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümünün müzakeresine geçiyoruz. 
Tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Van Milletvekili Sayın Selahattin Mumcu-

oğlu; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SELAHATTİN MUMCUOĞLU (Van) — Sayın Başkan, saygı

değer milletvekilleri; sözlerime başlamadan hepinizi saygıyla selamlarım. 
3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun bazı maddelerinde yapılacak değişiklikle ilgili 

hazırlanan kanun tasarısı hakkında grubumuzun görüşlerini arz etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; yurdun genel emniyet ve asayişinin sağlanmasın
da önemli bir görev ifa eden İçişleri Bakanlığımıza bağlı Jandarma Genel Komutanlığının ye
tişmiş personel ihtiyacını karşılamak üzere, 1988 yılında, iktidarımız tarafından Uzman Jan
darma Kanunu çıkarılmış bulunmaktadır. 4 Haziran 1988 tarihinde yürürlüğe giren 3466 sayılı 
Uzman Jandarma Kanununun 4 üncü maddesinin (a) bendine göre, muvazzaf askerlik hizmet 
süresinin yarısını tamamlamış olan er ve erbaşların uzman jandarma okuluna kabul edilmeleri 
kararlaştırılmıştır. 

Yine, aynı kanunun 5 inci maddesinde sayılan sebeplerle, okul ile ilişiği kesilenler ise, mad
denin son fıkrasındaki hükme göre, eksi kıtalarına iade edilerek geriye kalan askerlik yüküm
lülüklerini tamamlamaktadırlar. Ancak bu durum, uygulamada birtakım aksaklıklar meyda
na getirmektedir ve bu aksaklıkları bertaraf etmek amacıyla kanunda yeni bir düzenlemeye 
gidilmesine gerek duyulmuştur. Bu nedenle, kanunun 5 inci maddesinin son fıkrası değiştirile
rek, okulla ilişiği kesilmek durumunda olanların, okulda geçen sürelerinin askerlik hizmetin
den sayılamayacağı, askerlik hizmetinin yarısını tamamlamış olan uzman jandarma adayları
nın eksik kalan askerlik hizmetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek Jandar
ma birliklerine ve kurumlara iade edilmek suretiyle tamamlanması hükmü getirilmiştir. Bu de
ğişiklikle uygulamada kolaylık sağlanacak ve bu mahzurlar bertaraf edilmiş olacaktır. 

(1) 294 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Uzman Jandarma Kanununda öngörülen diğer bir 
değişiklik de, kununun 27 nci maddesi ile ilgili bulunmaktadır. Madde hükmünde, uzman jan
darmaların giyim, kuşam ve istihkakları er ve erbaşlar gibi düzenleniyordu. Halbuki, uzman 
jandarma, er ve erbaşların üstü durumundadırlar; bu nedenle, askerî öğrenciler gibi mütaala 
edilmeleri gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için, 3466 sayılı Kanunun 27 nci maddesi değiş
tirilerek, uzman jandarmaların, giyim, kuşam ve istihkaklarının askerî öğrenciler gibi düzen
lenmesi hükmü getirilmiş bulunmaktadır. 

Grubumuz adına tasarının lehinde oy kullanacağımızı bildirir, hepinizi saygıyla selamla
rım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mumcuoğlu. 
Gruplar adına başka söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre tasarının tümü üzerin

deki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3466 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Bunlardan muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamamış veya yapmamış olanların, sağlık 
kurullarınca Uzman Jandarma adayı olamayacağına karar verilenler hariç olmak üzere, okul
da geçen süreleri hizmetlerinden sayılmaz. Askerlik hizmetinin yarısını tamamlamış olan'Uz-
man Jandarma adaylarının eksik kalan askerlik hizmetleri, Jandarma Genel Komutanlığınca 
belirlenecek Jandarma birlik ve kurumlarına iade edilmek suretiyle tamamlatılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 3466 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 27. — Uzman Jandarmalar Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeliğinde belir
tilen kıyafeti giyerler. Uzman Jandarma adaylarının giyim, kuşam ve istihkakları askerî öğren
ciler gibi düzenlenir. Uzman Jandarmaların giyimi kuşamı ve istihkakları ise 7471 sayılı Kanu
na göre verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinden yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
3. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, imar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (J/641) 

(S. Sayısı : 301) (1) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Gündemin 3 üncü sırasında yer alan Kıyı Kanunu Ta

sarısı ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporunun görüşmelerine geçiyoruz. 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Komisyon raporu

nun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümünün müzakeresine geçiyoruz. Tümü üzerinde Anavatan Partisi Grubu adı
na, Muğla Milletvekili Sayın Süleyman Şükrü Zeybek konuşacaklardır; buyurun Sayın Zey
bek. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Muğla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; görüşülmekte olan Kıyı Kanunu Tasarısının tümü üzerinde Anavatan Parti
si Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurunuzdayım;' hepinize saygılar sunuyorum. 

Bilindiği gibi, ülkemiz son yıllarda, turizmin canlılığını, hareketini ve faydalarını gözle 
görülür bir biçimde hızlanmış olarak yaşamaktadır. Diğer taraftan, çevre değerlerine bağlı, çevre 
koruma ve o çevreyi gelecek nesillere en güzel biçimiyle, güzellikleriyle ve değerleriyle devret
mek amacıyla kullanma bilinci, giderek yaygınlaşan ve benimsenen bir görüş durumunda ol
maktadır. 

Bu geniş kapsamlı çerçevede düşünüldüğünde, ülkemizde kıyı turizminin önemi, bundan 
da daha önemlisi, kıyılarımızı gelecek nesillere, en azından bugünkü güzellikleriyle ve değerle
riyle aktarmak en büyük amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bu amacımız da, desteğini ve 
kaynağını bizzat Anayasamızdan almaktadır. Anayasamızın 43 üncü maddesinde, "Kıyılar, Dev
letin hüküm ve tasarrufu altındadır. 

Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden 
yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden 
yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir." hükmü yer almaktadır. 

Ülkemiz üç yönünden denizlerle çevrilmiştir. Tabiî ve sunî göl ve akarsularımızm kapladı
ğı alanlar, hiç de küçümsenmeyecek miktarlara ulaşmaktadır. Gerek Anayasamızın biraz önce 
bahsettiğim 43 üncü maddesi, gerekse Medenî Kanunumuzun kıyılarla ilgili hükümleri, 
kıyılarda yapılması gereken uygulamaları belirleyen hükümleri içermektedir. Her şeyden 
önce, deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsu kıyıları özel mülkiyete konu olamamaktadır; 
bu alanlar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Gerek devletin hüküm ve tasarru
funda olan kıyılarından, gerekse onların tamamlayıcısı olan sahil şeritlerinden yarar
lanmada, öncelikle kamu yararı gözetilmektedir. Kamu yararı ise, ülkemiz halkının, 

(1) 301 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir, 
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doğal güzellikleriyle ve fiziksel özellikleriyle önemi büyük olan denizlerimiz, göllerimiz ve akar-
sularımızdan ve onların kıyılarından, fiziksel ve ruhsal dinlenme, spor ve eğlence amacıyla kul
lanması ve bunların sunduğu nimetlerden her anlamda fayda sağlamasıdır. Ancak, bu kullan
ma ve faydalanmanın kişisel olmaması, başkalarının kullanma ve faydalanmasını engelleme
mesi de gereklidir. 

Mülga 6785 sayılı imar Kanununa 11.7.1972 tarih, 1605 sayılı Kanunla eklenen ek 7 ve 
ek 8,inci maddelere göre, kıyılar da imar düzenine tabi tutulmuştur. 6785/1605 sayılı İmar Ka
nununun ek 7 ve ek 8 maddelerine göre çıkarılan yönetmelikte, herkesin kıyılardan mutlak bir 
eşitlik ve serbestlikle yararlanmasını sağlamak, kıyıların doğal yapısının değiştirilmesini önle
mek, atıklarla kirletilmesini engellemek için hükümler getirilmiştir. 

3086 sayılı Kıyı Kanununun 1.12.1984 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, anılan yönetmeliğin 
kıyılarla ilgili hükümleri de uygulama gücünü yitirmiş, 6785 sayılı tmar Kanunuyla birlikte 
yürürlükten kalkmıştır. 

27.11.1984 tarihli 3086 sayılı Kıyı Kanununun 4 üncü maddesindeki, kıyı kenar çizgisi ve 
kıyı tanımıyla, 6, 9, 13 ve geçici 2 nci maddenin birinci fıkrası Anayasa Mahkemesince iptal 
edilmiş, bu maddelerin iptali karşısında, kanunun öteki hükümlerinin de uygulama kabiliyeti 
kalmadığından dolayı, kanunun tamamı, Anayasa Mahkemesinin 25.2.1986 tarih ve 1986/4 
sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Bu durum karşısında, deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsu kıyıla
rıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmayı amaçlayan yeni bir 
kıyı kanununun hazırlanması zorunlu olmuştur. Hazırlanan Kıyı Kanunu Tasarısıyla getirilen 
hükümlerin, Anayasa Mahkemesi kararlarına uygunluğu da hedeflerden biri olarak seçilmiştir. 

En kısa anlatımıyla, hazırlanmış olan kanun tasarısı, kamu yararının sağlanmasını ve kı
yılarımızın ekolojik ve doğal değerlerinin korunarak kullanılmasını amaçlamıştır. Bu esaslar 
çerçevesinde hazırlanan tasarıda, kıyının tanımı, kıyılarda yapılacak uygulamalara ait düzen
lemelerin esasları, kıyının doğal yapısının nasıl korunacağı, kıyı kenar çizgisinin tespitine iliş
kin esaslar, kıyı ve sahil şeridinde hangi yapıların yapılabileceği, deniz, göl ve akarsularda dol
durma ve kurtarmanın hangi şart ve şekillerde yapılabileceği, kullanma tarzları, kıyı ve sahil 
şeridinde planların yapılma koşulları ve onay mercii, kanun kapsamına giren yerlerdeki faali
yetlerin kontrol mercileri ve kanun hükümlerine aykırı hareketlerin müeyyideleri düzenlenmek 
suretiyle, gelecek nesillerin de kıyılardan ve onun doğal güzelliklerinden yararlanma imkân ve 
şartları sağlanmıştır. 

Biraz önce özetlenmiş olan bu esaslara bir örnek vermek gerekirse, tasarıda, kıyılarda ve 
sahil şeritlerinde kıyının doğal dengesini bozucu ve kirletici faaliyetlere kesinlikle izin verilme
miştir. Kıyılarda, kıyının kamu yararına kullanımını sağlayıcı ve kolaylaştırıcı yapı ve tesislere 
-örneğin, iskele, liman ve balıkçı barınaklarına- izin verilmektedir. Bu gibi tesisler dışında, sa
dece kıyıda yapılması zorunlu olan yapı ve tesislerin yapımına izin verilmiştir; bunlar da, su 
ürünlerini yetiştirme tesisleri ve gemi söküm yerleridir. 

Bu tasarının en önemli yönlerinden birisi de kıyı ve sahil şeridinde yapılacak kanuna aykı
rı yapılarla ilgili cezaların caydırıcı nitelikte olmasıdır. Tasarı, aykırı uygulamaya sebebiyet ve
ren ilgililer hakkındaki cezaları da belirlemiştir. Böylece, hem vatandaşların, hem de kamu gö
revlilerinin kanuna uygun davranması sağlanmıştır. 

Tasarının uygulamaya ilişkin en önemli özelliklerini detaylandırmak gerekirse, şunları vur
gulamak gerektiği kanısındayız : 
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Kıyı kenar çizgisi ve deniz arasında kalan, yani "kıyı" olarak adlandırdığımız kumluk 
ve benzer yapıdaki alanlarda, mutlak şekilde, hiçbir yapıya izin verilmemekte; bu alanların, 
çit, duvar, parmaklık gibi engellerle kapatılmadan kamunun,faydalanmasına açık halde bu
lundurulması hedeflenmektedir. 

Bu alanlarda yapı yapılmasına ilişkin tek istisna, biraz önce de değinildiği gibi, sadece 
imar planı kararıyla yapılabilecek, kıyıyı koruma ve kıyının kamu yararına kullanımını kolay
laştırıcı altyapı tesisleridir. 

Bazı hallerde, imar planı kararıyla, kıyıda, doldurma ve kurutma işlemi yapılmasına tasa
rı imkân tanımaktadır. Ancak, bu işlemler sırasında, ekolojik dengenin bozulmaması, kıyının 
doğal yapısının etkilenmemesi ve korunması koşulu getirilmektedir. 

Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla, çevre ve doğa koruması açısından, hâlâ, nadir değerlere 
sahip olan ülkemizin bu özelliklerini korumak amacındayız. 

Kıyı Kanunu Tasarısının bir diğer özelliği, kıyı kenar çizgisinden sonra gelen sahil şeridin
deki uygulamaları kapsamış olmasıdır. 

Kanun tasarısı, sahil şeritlerinde, toplumun yararlanmasına açık yapılardan başka yapı 
yapılmamasını öngörmektedir. Yine tasarıyla, bu alanların da, belli bir yaklaşma mesafesinde, 
kıyının, duvar, çit, parmaklık gibi engellerden arındırılmasına ve gerekirse, plan kararıyla, an
cak günübirlik turizm tesislerinin yapılmasına imkân tanınmaktadır. Böylece, kumsallardan 
sonra, sahil şeritleri de, kıyılar gibi, halkın istifadesine ve serbest kullanımına ve ulaşılabilirli-
ğine sunulan alanlar olarak değerlendirilmiştir. 

Başlangıçta da belirttiğim gibi, ülkemizde, dış turizm de dahil olmak üzere, turizm hare
keti canlanmakta; taleplerin ise, doğal, kültürel ve tarihî özellikleri korunmuş kıyılara dönük 
olduğu gözlenmektedir. 

Bu kanun tasarısının bize, doğal, kültürel ve tarihî değerleri korunmuş, kirlenmemiş, özel
liklerini ve güzelliklerini daima koruyarak gelecek nesitlere aktarılmış kıyı kuşaklarını sağla
ması en büyük dileğimizdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bu tasarı, Hükümetin ülkemize çağdaş bir nitelik ka
zandırma, toplumun refah düzeyini artırma, artan beklentilerine ve bilinçlerine cevap vermede 
gösterdiği hizmet yarışındaki çabalarından bir yenisi olarak görünmektedir. Ortak bir mirası 
ve geleceği paylaştığımız Akdeniz ülkelerinin, doğayı ve kıyıları korumakta gösterdiği hassasi
yet ve çabalar, bu tasarının kanunlaşmasıyla, Türkiye'de bir örnek teşkil edecektir. 

Bu vesileyle, yüce heyetinizi, grubum adına saygıyla selamlar, bu tasarının kanunlaşması 
için grubumuz olarak bütün gücümüzle destek olacağımızı belirtiriz. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Muğla Milletvekili Sayın Musa Gökbel; buyu

runuz efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MUSA GÖKBEL (Muğla) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 

Kıyı Kanunu Tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubunun görüşlerini belirtmek 
üzere huzurunuzdayım. 

Grubumun tasarıyla ilgili görüşlerini aktarmadan önce, ilgili komisyonun üyesi de olmam 
dolayısıyla bu konudaki kişisel görüşlerimi de aktarmakta fayda umuyorum. 

— 72 — 



T.B.M.M. B : 87 8 . 3 . 1990 0 : 1 

Bu tasarı komisyonda görüşülürken, tüm komisyon üyesi arkadaşlarım her konuda, iktidar-
muhalefet ayrımı yapmadan, ülke için yararlı, doğru bir şey çıkartabilmenin örnek bir çalış
masını verdiler. Bunun sonucunda da, 18 maddelik bir yasa tasarısının 13 maddesinin, yakla-

• şık oybirliğiyle değiştirilmiş olması, önce iktidar, muhalefet, her kim olursa olsun, 18 inci dö
nem milletvekillerinin hepsinin onurudur, tkibuçuk yıldır ilk defa, milletvekili olmanın tadını, 
muhalefet yapmanın keyfini, bir şey üretmenin sonucunu hep birlikte yaşattıkları ve bize bu 
imkânı sağladıkları için, başta Komisyon Başkanımıza ve Komisyonumuzun değerli tüm üye
lerine huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyorum. 

Hazırlanan bu yasa tasarısı, kuşkusuz, eksiksiz değildir; tasarının bugüne kadar hepimiz 
tarafından belirlenebilmiş bölümlerine, samimî, doğru çözümler koymaya çalıştık. Eminiz ki, 
komisyonun yapmış olduğu değişikliklerin dışında, Yüce Genel Kurul da, doğru gördüğü, olumlu 
gördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir; ama bir yasanın yaklaşık bütününü komisyon
da değiştirebilme fırsatını bulmak, bizim için başlıbaşına bir onur kaynağıdır. Huzurlarınızda, 
komisyondaki arkadaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. 

Ülkemizdeki kıyıları koruyacak olan bu Kıyı Kanunu, aslında gecikmiş bir kanundur. Bil
diğiniz gibi, 27 Kasım 1984'te çıkartılan ilk Kıyı Kanunu, (3086 sayılı Kanun) 10 Temmuz 1986 
tarihinde Anayasa Mahkemesince iptal edilmiş ve kıyılarımız yaklaşık dört yıldır kanun dışı, 
yönetmeliklerle, tebliğlerle yönetilme gibi bir durumla, uygulamayla yüz yüze gelmiştir. Bu
nun sonucunda da kıyılarımız, bugünkü mahvoluş noktasına gelmiştir. Bugün, ülkemizin acil 
ihtiyacı olan bu Kıyı Kanununu çıkartmak, hepimiz için onurdur. Bu kanun gecikmiştir; çün
kü, tüm kıyılarımızda rantiyesi çok yüksek bir turizm baskısı, bir ikincisi konut baskısı, Mar
mara kıyılarında sanayi baskısı varken, kıyılarımızı koruyacak olan bu kanun, her şeye rağ
men, bugün çok gecikmiş bir kanundur. Dileyelim ki bu kanun, bu gecikmenin olumsuz etki
lerini kaldırabilecek düzeyde olsun. 

Bu kanun çıktığı zaman bazı şeylere mutlaka çözüm gelecektir; ama kıyılarımızla ilgili 
nihaî çözüm, bu kanun değildir; bu kanunun getirdiği yasaklar, kısıtlamalar değildir. Nihaî 
çözüm, bütün kıyılarımızın fizikî bir planlamadan geçirildikten sonra kullanım amaçlarımı
zın, kullanış amaçlarının açık ve net belirlenmesidir. Yoksa, bu kanun şimdilik, 10 metreleri 
20 metrelere, 20 metreleri 50 metrelere çıkartabilmek gibi bir sonuç verecektir; ama bildiğiniz 
gibi, kıyılarımızın ilk 100 metredeki yapılaşma yasağıyla korunması mümkün değildir. Bütün 
Türkiye kıyılarının, her şeyden önce, her şeyden evvel fizikî planlamalarının yapılıp, kullanım 
amaçlarının belirlenmesi yapılmalıdır; neresi ormandır, neresi tarım arazisidir, neresi sanayi 
önceliklidir, neresi iskân alanıdır, neresi turizm önceliğidir, bu bilinmelidir. Yoksa, şu güne ka
dar geldiğimiz gibi, birçok kaosu, birçok suiistimal tartışmasını yürütmek mecburiyetinde 
olacağız. 

Bildiğiniz gibi, orman arazileri, turizm amaçlı sektörlere dağıtılırken buna defalarca bu 
kürsülerden karşı çıktık; ama her defasında, "Turizme katkı, turizme katkı" denildi; sonuçta 
bir özel Çevre Koruma Kanunu gelince, yüzlerce girişimcinin elinden hakları alındı; bu defa 
onlara, özel koruma alanlarının dışında başka öncelikli alanlar verilmesi hakkı verildi. 

Arkadaşlar, özel uygulamalara geçildiği zaman, özel ve ayrıcalıklı sonuçlar çıkar. Mesela, 
buna benzer değişik yerlerde StT uygulamaları var. StT alanına alınmış yerlerdeki mülkiyet 
sahiplerine başka yerlerden öncelikli hak verip, onlara imkânlar sağlıyor muyuz? Hayır. Peki, 
özel koruma alanları içine alınmış olan ve girişimcilerin kiraladıkları o yerdeki haklarını koru
mak için bir başka orman alanlarından tahsisi hangi öncelikle, hangi hukuk mantığıyla veri
yoruz? Bugün aynı orman alanlarının kullanım, kullanış amaçları belirlenmiş olsaydı, fizikî 
bir planlamanın sonunda gelmiş olsaydı, bu konuda tartışmaya hiç ihtiyaç olmayacaktı. 
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Bu söz konusu kanunda deminden bu yana söylediğim hususlardaki birkaç değişikliği he
pinizin bilgilerine sunmayı, bir komisyon üyesi olarak ve partinin grup sözcüsü olarak borç 
biliyorum. 

Bunlardan birincisi, gelen taslakta, kamu yararı ve kamu önceliğinin, tartışılmasız bir bi
çimde metinde yer alması sağlanmıştır. Bu, Anayasa hükümlerinden çıkartılıp, doğrudan, ya
sanın kendi ruhunda, kendi içinde, kamu önceliği, halkın açık kullanımı yasa maddesinde yer 
almıştır. Başka? tik defa istisnalar maddesi belirlenirken, ülkemizde şimdiye kadar her kanu
nun istisnaları çıkmış, her çıkan kanunun, istisnalarının, gediklerinin açılabilmesi yolları bu
lunmuştur. tik defa bütün üyeler, bu kanunun istisnaî maddelerinde, hasis ve kıskanç olmuş
tur; kıyılarımızı kıskanmışızdır. Mesela, istisnaî maddelerde, askerî amaçlı derken, askerî amaç
ların içerisinden, konut, eğitim, eğlence gibi amaçları kanunun ruhuna uygun bir şekilde işle
terek, yapılaşma imkânı verilmemiştir. 

Başka? tstisna maddeleri yazılırken, gelen ilk taslakta, "turizm amaçlı" denilmiş; ama 
komisyonda turizm amaçlı istisnanın "konaklama" bölümü çıkartılmış, sadece "günü birlik" 
bölümü kalmıştır. Başka? tik defa bu taslakta, bu yasayı uygulamakla mükellef kamu görevli
leri boşlukta bırakılmamış, yaptırım amaçlı cezalandırma yöntemine gidilmiştir. Bildiğiniz gi
bi, bundan önce, sadece ekonomik cezalarla bu işe çözüm bulmanın yolu, hiç bulunamamıştır. 
Çünkü, kıyıların mahvedilmesi, imara aykırı yapılaşmaların olması sonucunda cezanın salın
ması, tahsili arasında geçen uzun süreç, kıyılara olağanüstü rant, enflasyon gibi sebepler, bu 
tür cezaları bir gün ödül haline getirmiş ve bugüne kadar yasaları uygulama imkânı hiç bulu
namamıştır. 

Birçok kamu görevlisi yasaları -her ne sebepten olursa- bilerek ya da bilmeyerek uygula-
mamış, uygulattırmamış, uygulama imkânı bulamamıştır, tik defa belediye başkanları, valiler 
dahil, bu yasanın uygulanmamasından kişisel sorumluluk altına alınmıştır. Bu anlamda, bu 
kıyı yasasının her boyutu ile hepimiz övünüyoruz. Onun için olumlu oy vereceğiz. Eminim ki, 
Yüce Genel Kurul, söz konusu yasanın, bizim bulamadığımız, bizim bilemediğimiz, bizim fark 
edemediğimiz yeni eksikliklerini bulur ve onları da tedavi ederek, bütün Meclisimiz için övünç 
kaynağı olan bir yasa çıkar. 

Son söz olarak, yine konuşmamın başındaki sözleri söylüyorum : Bu yasa tasarısı, yalnız 
başına ne kıyılarımızı, ne de ormanlarımızı korumaya yeter. Bu yasa, sadece başlangıç olmalı, 
kıyılarımızın fizikî planlamaları derhal, her şeyden önce ve öncelikle yapılmalıdır. 

Bu düşüncelerle grubum adına hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökbel. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına Samsun Milletvekili Sayın Ali Eser; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ALÎ ESER (Samsun) — Sayın Başkan, değerli üyeler, görüşmekte 
olduğumuz kıyı kanunu tasarısı üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere söz aldım; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bu kanun tasarısı 1984 yılında Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir kanunun yerine 
gelmiştir. Ancak, Anayasa Mahkemesinin 4, 5, 6, 9, 12, 13, 17 ve geçici 2 nci maddelerinin 
iptali için yapılan başvuruya, bazı maddelerin (4, 6, 9, 13, ve geçici 2 nci maddelerinin) iptali
nin gerekçesi, maalesef, bu yeni gelen tasarıda da, özellikle 4 üncü ve 6 nci maddede aynı iba
relerin kullanılmış olması sebebiyle yine bir iptal gerekçesi olabilir düşüncemiz vardır. 
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Benden önce konuşan Sosyaldemokrat Halkçı Partili sözcü arkadaşım muhakkak ki, ko
misyon çalışmalarında övgüye değer bir mutabakatın olduğunu belirttiler; ancak sözlerinin so
nunda da, bu kanunun daha da iyi ve mükemmel, daha da kamu yararını ve ülke menfaatları-
nı korur biçimde çıkarılması için Genel Kurulun da ilave edecek bazı görüşleri varsa, memnun 
oluruz dediler. O bakımdan ben, genelinde bu iptal gerekçesine çok benzer maddelerin tasarı
da aynen yer almış olması nedeniyle, tekrar bir iptale sebebiyet verebiliriz diye düşünüyorum. 
Çünkü, bundan evvel çıkan kanunun 4 üncü maddesinde, bir "kayalık" kelimesinin geçme
mesinden dolayı Anayasa Mahkemesi bu maddeyi iptal etmiştir. Yine, Anayasa Mahkemesi, 
6 ncı maddede "ve benzeri" ibaresinin muğlak olması nedeniyle bu kanunu iptal etmiştir. 

Şimdi mevcut tasarıya baktım, iptal gerekçesi ortadan kalksın diye, 4 üncü maddeye 
r "kayalık" ibaresi konmuş; ancak, 6 ncı maddenin (a) fıkrasında, "îskele, liman, barınak, ya

naşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez" vesaire şeklinde devam ederek "tasfiye ve 
pompaj istasyonları gibi" deniliyor. 

Şimdi buradaki "gibi" kelimesi, bundan önce iptal edilen kununun aynı maddesinde yer 
alan "ve benzeri" ibaresi ile aynı anlamdadır bana göre. Bu nedenle, aynı gerekçe ile bu tasarı
nın da ileride iptaline sebep olabilir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinin sonunda, "Kanunun iptal edilen maddeleri kar
şısında öteki hükümlerinin uygulanma kabiliyeti kalmadığından, kanunun tümünün iptaline" 
denilmektedir. Şimdi, bu gerekçe ile tekrar iptaline sebebiyet vermememiz bakımından, bence, 
tasarının kapsamının ve redaksiyonunun tekrar bir gözden geçirmemizde fayda olur kanaa
tindeyim. 

İkinci derecede önemli gördüğümüz bir husus da, 8 inci maddeyi ilgilendirmektedir, özel
likle tarımla iştigal eden kıyılar, tasarının 4 üncü maddesinde sıralanan tariflerin çok dışına 
çıkan yerlerdir bize göre. 

Sahilde yerleşmiş ve sahilde yaşayan değerli üyeler iyi bilirler, özellikle Marmara Bölge
sindeki ahalimiz yıllar yılı denize sırtını dönmüş olup, sahil kullanımında, yeni yeni bir uyan
ma başlamış olsa da, sahilde, arazi, tarla, bahçe ve bağ şeklinde kullanımlar ağırlıklıdır. 

Tasarının tariflerine bakıyoruz -gerçi iptal edilen kanuna göre, şerit derinlikleri artırılmış-
ancak bu derinliklerin içinde, yani kıyıda, "hiçbir yapı ve tesis yapılamaz" gibi çok katı bir 
kayıt var. Bu şekilde tarım arazileri de bu kayıtlara girdiğinde, vatandaşın kendi tarım ihtiyaç
ları için kullanacağı çok basit yapıları yapamamak gibi, mesela bağında bir bekçi kulübesini 
dahi yaptırmayacak şekilde katı uygulamalara sebebiyet verebiliriz diyoruz. Bu maddede bir 
önergemiz olacaktır; bunun dikkate alınmasını istirham ediyoruz. 

Bir diğer önemli konuya -daha önce bazı vesilelerle dile getirmiştik- değinmek istiyoruz. 
Orman kıyısı şeklinde olan, yani kıyıya kadar inen orman sahalarında maalesef son 1,5-2 yıl
dır çok kontrolsuz şekilde verilen turistik amaçlı müsaadeler, bir çığ gibi artmıştır. Bunun gra
fiğine baktığımızda üç sene evveline nispetle, akıl almaz derecede büyük sahaların tahsis edil
diğini ve bunların da tahrip edildiğini görüyoruz. Diğer yönden, taşocakları vesaire şeklinde 
verilen müsaadelerle de orman üst örtüsünün ve sahil yapısının ne kadar bozulduğunu hepi
miz görmekteyiz. Bu konu üzerinde de kısıtlayıcı bir önlem alınmasını istiyoruz. 49 yıllık 99 
yıllık kiralamalar bence ütopik terimlerdir ve bunlar mülkiyetin devrini zorlaştırmaktadır. Bu 
konuda yatırımcıyı da tedirgin etmeyecek şekilde bir orta vade veyahut müeyyideli bir vade 
önerilmesini ya da bunun tasarıya eklenmesini tavsiye ediyoruz. 
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Dinlediğiniz için teşekkür eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eser. 
Tasarının üzerinde şahsı adına, Antalya Milletvekili Sayın ibrahim Demir, buyurun. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kıyılarımızın kont

rol altında düzenli ve kamu yaran esas alınarak kullanılmasını amaçlayan bu tasarıyı takdir 
ve şükranla karşıladığımı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ancak, bu konuda maa
lesef çok gecikmiş olduğumuzu da ifade etmek zorundayım. 

Gerçekten, bugün Türkiye'yi güzelleştiren, kıymetini yükselten özelliklerinden birisi, bel
ki de en önemlisi, sahip olduğumuz çok uzun sahillerimizdir. Bu sahillerimiz, sadece doğal 
güzellikleri itibariyle değil; fakat aynı zamanda belki binlerce yıl süren insanoğlunun elinden 
çıkan tarihî değerlerle de bezenmiş haliyle dünyanın çok müstesna kültür ve doğal değerlerin
dendir. Hal böyleyken, maalesef biz, bugüne kadar gerek doğal özelliklerini, gerekse tarihî de
ğerlerini çok iyi anlayıp koruyamadığımız bu sahillere, gecikmiş şekilde el atmakta ve onlara 
sahip çıkmaktayız. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ancak bu tasarı, bu maksadı maalesef tamamen ger
çekleştirebilecek bir durumda değil. Birtakım gayretlerin sarf edildiğini, şüphesiz niyetin çok 
iyi olduğunu biliyorum; ama yasama tekniği açısından, maksadın büyüklüğü ile, bu yasanın 
hazırlanmasının belli bir zamana sıkıştırılmış olması açısından birtakım eksikliklerin olduğu
na dikkatinizi çekmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri mesela tasarının 4 üncü maddesinde birtakım tanımlar 
verilmektedir. Bir yasa metninde tanım vermek, riskli ve çoğu zaman da yanlış bir durumdur. 
Çünkü, çoğu zaman gerçek hayatta bu tanımlara uymayan, bu tanımların sınırlarına sığmayan 
olaylarla karşılaşılır ve o zaman tatbikatta birtakım güçlükler çekilir; bu güçlükler sebebiyle 
yasadan beklenen sonuçlar alınamayabilir. O bakımdan, burada verilen tanımlar ne kadar ge
niş tutulmuş olursa olsun, ne kadar çok fazla sayıda tanım verilmiş olursa olsun, yasa, bu riski 
bünyesinde taşımaktadır. 

Diğer taraftan, 2 nci maddede kanunun kapsamı tespit edilirken, suni göller ve akarsula
rın kıyıları da koruma altına alınmış gözükmektedir. Ancak, burada da muğlak, açıklık geti
rilmesi gereken bazı hususlar vardır. Suni göl tanımı, suni gölden ne anlamamız gerektiği zih
nimizde soru işaretlerine sebep olmaktadır. Gerçekten, bir kişinin -özel olabilir, tüzel olabilir-
tamamı mülkiyetine ait bir sahada bir gölet yaptırmış olması, kendi imkânlarıyla bir baraj yap
tırmış olması ve bu barajın kıyılarının tamamının o özel mülkiyetin sınırları içinde kalmış ol
ması halinde bu maddeyi nasıl anlayacağız? Yine, bir kişinin özel mülkiyetinden geçmekte olan 
bir akarsu olayında, örneğinde bu kavramı nasıl yorumlayacağız? Bu hususlara açıklık getir
mekte fayda vardır sanıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; diğer taraftan, yasanın 4 üncü maddesinin son fıkra
sında, "konut dokunulmazlığı olmayan yapılar" şeklinde bir ifade kullanılmıştır. Tatbikatta, 
bu ifadenin de, birtakım tereddütlere sebep olabileceği kanaatindeyim. Çünkü, "konut 
dokunulmazlığı" deyimi, genelde ceza hukukçularının kullandığı ve ceza hukuku açısından 
ele alınması gereken bir husustur. 

O bakımdan Sayın Başkan, şimdi burada, maksadın ne olduğunu gerekçede de bulamadı
ğımız için, bu hususun açıklığa kavuşturulmasında fayda görüyorum. 
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Hakikaten, konut olarak kullanılmadığı halde, işyeri olarak kullanılan bir binanın da, ce
za hukuku açısından, konut dokunulmazlığı statüsü vardır ve bu statü, kişinin temel hak ve 
özgürlüklerindendir. Burada, ihtiyatsız kullanılmış bir deyimle, böyle bir temel hakkın, ceza 
hukuku himayesinin kaldırılmış olabileceğini ben şahsen düşünmüyorum; ama burada anlatıl
mak isteneni öğrenirsek, bu hususa bir açıklık getirebiliriz kanaatindeyim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; diğer taraftan tasannın "Ceza Hükümleri" kenar baş
lığını taşıyan İS inci maddesine ilk bakışta, kriminolojık bir düzenleme mi söz konusu diye 
düşünüyorsunuz; ama gerçeğin öyle olmadığını, aynı maddenin bir fıkrasında yer alan "idare 
mahkemesine itiraz edilebilir" ifadesiyle, bunun bir inzibati; idarî ceza uygulaması olduğunu 
anlıyorsunuz. 

Şimdi, bu iki kavram arasında çok temel farklar vardır. Kriminolojik manada ceza huku
ku hali başka, idare hukuku açısından ise durum ondan tamamen ayrıdır. O bakımdan, bu 
hususun ceza hukuku açısından da bir değerlendirmeye tabi tutulması, kıyıları korumayı, kı
yıları toplum yararına kullanmayı amaçlayan bu yasayı ihlal eden kişilere cezaî birtakım mü
eyyidelerin tatbik edilmesini mümkün kılan ve el'an meri bulunan Ceza Kanunumuzda yeterli 
olmayan hükümleri bu maksada yükselten birtakım düzenlemelere ihtiyaç vardır. Kaldı ki, İS 
inci maddedeki bu idarî ceza düzenlemesi de, maalesef idare hukukunun prensipleriyle de pek 
çakışmamaktadır. 

Benim, tasarının tümü üzerinde, ilk planda söylemek istediklerim bunlar. 
Beni dinlemek lütfunda bulunduğu için, Yüce Meclise yeniden saygılar sunarım. 
Teşekkür ederim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen sayın üye var mı? Yok. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın B ayazı t. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının 

yürürlüğe girmesinden bu yana geçen zaman içerisinde boşluk nasıl doldurulmuştur; hangi yön
temlerle doldurulmuştur -bakanlık genelgesi, vesaire- bu yöntemlerin hukukî dayanağı nedir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Soru tamamlanmıştır. 
Sayın Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE tSKÂN BAKANI CENGlZ ALTINKAYA (Aydın) — Yazılı cevap

landıracağız efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru yazılı olarak cevaplandırılacaktır. 
Başka soru sormak isteyen?.. Bulunmadığına göre, tasarının tümü üzerindeki görüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul... 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, takdir edersiniz ki, bu çoğunlukla bu ta

sarının maddelerine geçilmesini oylamak yanlış olur. Karar yetersayısı... (Gürültüler) 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ben anladım da... Usule uygun olmayan beyanları iş

leme koyamadığım zaman kırılıyorsunuz, kızıyorsunuz. Karar yetersayısı istemi öyle söylen
mez, öyle olmayınca ben de çalışmaya devam etme imkânını değerlendirmek isterim; o zaman 
da üzülürsünüz. Yapacağınız şeye biraz evvel karar verip, gereğini yapsaydınız... 
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İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Karar yetersayısı olup olmadığını soruyorsunuz, değil mi efendim? 
İBRAHİM DEMİR (Antalya)— Sayın Başkan, ben sadece dikkatinizi çekmek için söyle

dim. Karar yetersayısının olup olmadığını, oylamaya geçtiğiniz anda söylemek üzere, dikkati
nizi çekmek için söyledim. 

BAŞKAN — Çok teşekkür ederim. 
Kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... 
Karar yetersayısı yoktur. 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.31 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16.47 
BAŞKAN : Bnşkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Demir (Konya), Mustafa Sangül (İstanbul) 

BAŞKAN — 87 nci Birleşimin İkinci oturumunu açıyorum. 
Görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

3. — Ktyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (J/641) 
(S. Sayısı : 301) (Devam) 

BAŞKAN — Tasarının maddelerine geçilmesini... 
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, karar yetersayısını aramanızı rica ediyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bir önceki oturumda Sayın Demir, karar yetersayısını aramamızı 

istedi, o nedenle ara verdik, tkinci oturumda oylama esnasında karar yetersayısını arayacağı
mız tabiîdir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasa

rının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
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KIYI KANUNU TASARISI 
BÎRÎNCÎ BÖLÜM 
Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1. — Bu Kanun, deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisin

de olan ve devamı niteliğinde sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma 
ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit etmek amacıyla dü
zenlenmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre maddeyi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Kapsam 
MADDE — 2. — Bu Kanun, deniz tabiî ve sunî göller ve akarsu kıyıları ile deniz ve gölle

rin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerine ait düzenlemeleri ve bu yerlerden kamu yararına yarar
lanma imkân ve şartlarına ait esasları kapsar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye bulunmadığına göre, maddeyi oyları
nıza... (DYP sıralarından 10 milletvekili ayağa kalktı.) 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Sayın Başkan, toplantı yetersayası yoktur; yoklama ya
pılmasını talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, 10 sayın üye yoklama istemektedir. Yoklama isteyen sayın üyelerin 
isimlerini tespit ediyoruz... 
Sayın milletvekilleri, bu hakkı kullanmak isteyen değerli üyeler, lütfedip ayakta ad ve soyadla
rını yazdıracaklar. "Yoktur" derim, devam ederim. İstirham ediyorum. 

ATTlLA IMAMOĞLU (Kahramanmaraş) — Ayakta duruyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, ayakta duracaksınız. Hem Genel Kurul görecek, hem Divan görecek. 
Yoklama isteyen sayın üyelerin adlarını okuyorum efendim: Sayın Demir, Sayın tmamoğ-

lu, Sayın Gazioğlu, Sayın Durutürk, Sayın Demiralp, Sayın Ulutürk, Sayın Çelebi, Sayın Eser, 
Sayın Müftüoğlu, Sayın Çorapçıoğlu. 

Teşekkür ederim, buyurun, oturunuz. 
III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, yoklama yapılacaktır. Ad okunmak suretiyle yapılacak 
yoklama esnasında, sayın milletvekillerinin salonda bulunduklarını yüksek sesle belirtmeleri
ni rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Pusula gönderenleri okuyacak mısınız? 
BAŞKAN — Sayın Demir, bildiğiniz gibi, ad okunmak suretiyle yapılan yoklamalarda, 

sayın milletvekilleri isim isim tespit edilir, bir sayın üye dahi eksikse, toplantı yetersayısı yok 
demektir. 

İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Hayır hayır, "Pusula gönderenleri Genel Kurula okuya
cak mısınız?" dedim. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bugüne kadar öyle bir uygulama olmadı. 
İBRAHİM DEMİR (Antalya) — Usulde var efendim. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, toplantı yetersayısı -tatmin olasınız diye söylüyorum- 3 kişi ek

sik olduğu halde, yeniden 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 17.17 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 17.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYE : Kadir Demir (Konya), Musiafa San gül (İstanbul) 

BAŞKAN — 87 nci Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Yoklamaya katılmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Yoklama işlemi bitmiştir. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Akdemir'in de teşrifine rağmen toplantı yetersayısı buluna

mamıştır. 
Bu itibarla Meclis araştırması ve genel görüşme önergeleriyle sözlü soruları görüşmek için, 

13 Mart 1990 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.52 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

87 NCt BİRLEŞİM 

8 . 3 . 1 9 9 0 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir 
Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) 
(S. Sayısı :. 283) (Dağıtma tarihi : 9.11.1989) 

2. —3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Raporu (1/631) (S. Sayısı : 294) 
(Dağıtma tarihi : 18.12.1989) 

3. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1 /641) (S. Sayısı: 301) (Dağıtma tarihi : 20.12.1989) < 

4. —Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/499) 
(S. Sayısı : 119 ve 119'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 8.11.1988; 29.1.1990) 

5. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek)'(Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990)( 

6. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 40 Arkadaşının, 22 Mayıs 1987 
Tarih ve 3374 Sayılı Kanunun Adı üe 1 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/202) (S. Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1990) 
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X 7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmza
lanan Yatırımların Garantisi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/501) (S. Sa
yısı : 354) (Dağıtma tarihi : 30.1.1990) 

8. — Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilatı Müşterek Enfrastrüktür Programı 
Gereğince Türkiye'de Yapılacak İnşa ve Tesis İşlerine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/629) (S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi: 31.1.1990) 

X 9A — • Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi: 31.1.1990) 

10. — Kırşehir Milletvekili Gökhan Maraş ve 4 •Arkadaşının, Rüşvet ve Yol
suzluklarla Mücadele Kanunu Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/200) (S. Sayı
sı : 356) (Dağıtma tarihi : 31.1.1990) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına. İlişkin Anlaşmamn 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkımda Kanun Tasarısı ve-Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

iX 13. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ile Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşımın 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

iX 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 
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X 16. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlan 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

17. — Jzrnir Milletvekili Erdal inönü ve 41 arkadaşının, 2919 sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun Geçici 3 üncü Maddesi
nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yasa Önerisi ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(2/245) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma tarihi : 15.2.1990) 

18. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

19. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde İlave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan.ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

20. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı vs Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S, Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların ladesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporlan 
(1/461) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 

X 22, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti lile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Naikline 
ilişkin işbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporlan (1/602) (S. Sayısı : 376) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1990) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile' Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
işbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 
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X 26. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 

27., — Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
İlişkin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

28. — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 

29. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

{X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S, Sayısı : 294) 

3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta

sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1 /631) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 24 . 10 . 1989 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2318/04295 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

içişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
15.10.1989 tarihinde kararlaştırılan «3466 Saydı Uzman Jandarma Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekte gönderilmiş
tir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 4 üncü maddesinin a bendine göre, mu
vazzaf askerlik hizmet süresinin yarısını tamamlamış olan er ve erbaşlar Uzman Jan
darma Okuluna kabul edilmektedirler. Mezkûr Kanunun 5 inci maddesinde sayılan se
beplerle uzman jandarma öğrenimi sırasında okulla ilişiği kesilenlerin okulda geçirdik
leri süreler hizmetlerinden sayılmayıp, eski kıtalarına iade edilmekte iken, uygulamada 
ortaya çıkabilecek mahzurların bertaraf edilmesi maksadıyla bu gibilerin geri kalan 
askerlik yükümlülüklerinin jandarma birlik ve kurumlarında tamamlattırılması öngö
rülmektedir. 

Ayrıca, erbaş ve erlerin üstü durumunda bulunan uzman jandarmaların, adaylık
ları süresince giyim, kuşam ve isihkaklarının askerî öğrencilej gibi düzenlenmesi hük
me bağlanmaktadır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Uzman Jandarma Okuluna, jandarma birliklerinin yanısıra diğer 
kuvvet komutanlıklarından da muvazzaf askerlik hizmetini yapan erbaş ve erler de 
alınabilmektedir. Bu gibilerin başarısızlıkları halinde eksik kalan askerlik hizmetlerinin 
eski kıtalarına iade edilerek tamamlattırılması konusunda ortaya çıkabilecek mahzur
ların giderilmesi amacıyla, bu hükümlülüklerinin Jandarma Genel Komutanlığınca be
lirlenecek jandarma birlik ve kurumlarında tamamlattırılması öngörülmektedir. 

Madde 2. — Uzman Jandarma Okullarına askerî kaynakla birlikte sivil kaynak
tan da öğrenci alınmaktadır. Harçlık ve diğer yönlerden öğrenci statüsünde bulunan 
uzman jandarma adaylarının giyim, kuşam ve istihkaklarının askerî öğrenciler gibi dü
zenlenmesi psikolojik bakımdan yarar sağlayacağı öngörülmektedir. 

Madde 3. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 4. — Yürütme maddesidir. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 1 . 12 . 1989 
Esas No. : 1/631 
Karar No. : 36 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun tasarısı Komisyonumuzun 29.11.1989 ta
rihli toplantısında İçişleri, Maliye Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı temsil
cilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüş; gerekçesi uygun bulunarak maddele
rine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 2 nci maddesiyle değiştirilen Uzman Jandarma Kanununun 27 
nci maddesinde geçen Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Kararı, Türk Silahlı Kuvvetleri 
Kıyafet Yönetmeliğine dönüştürülmüş bulunduğundan anılan 27 nci maddedeki «Ka
rarında» kelimesi «Yönetmeliğinde» şeklinde ve ayrıca madde kanun tekniğine uygun 
düzenlenerek kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri ise aynen kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 294) 



Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
Rıza Şimşek 

Erzurum 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 

Üye 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 

Üye 
Eyüp Cenap Gülpınar 

Şanlıurfa 

Başkanvekili 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
İbrahim Tez 

Ankara 

Üye 
Ali Necmettin Seyhoğlu 

Çankırı 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 

Üye 
Bahri Kibar 

Ordu 

Üye 
Kudbettin Hamidi 

Siirt 

Üye 
İhsan Bedirhanoğlu 

Van 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 294) 
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HÜKÜMETtN TEKLtF ETTİĞİ METİN 

3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3466 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«Bunlardan muvazzaf askerlik hizmetini tamamlamamış veya yapmamış olanların, 
Sağlık Kurullarınca Uzman Jandarma adayı olamayacağına karar verilenler hariç ol
mak üzere, Okulda geçen süreleri hizmetlerinden sayılmaz. Askerlik hizmetinin yarısını 
tamamlamış olan Uzman Jandarma adaylarının eksik kalan askerlik hizmetleri, Jan
darma Genel Komutanlığınca belirlenecek Jandarma Birlik ve Kurumlarına iade edil
mek suretiyle tamamlatılır». 

MADDE 2. — 3466 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Uzman Jandarmalar Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Kararında belirtilen kıyafe
ti giyerler. Uzman Jandarma adaylarının, giyim, kuşam ve istihkakları askerî öğrenci
ler gibi düzenlenir. Uzman jandarmaların giyimi, kuşamı ve istihkakları ise 7471 sayılı 
Kanuna göre verilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 294) 
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İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

3466 Saydı Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş-
tiı*. 

MADDE 2. — 3466 sayılı Kanunun 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Madde 27. — Uzman Jandarmalar Türk Silahlı Kuvvetleri Kıyafet Yönetmeli
ğinde belirtilen kıyafeti giyerler. Uzman Jandarma adaylannın giyim, kuşam ve istih
kakları askerî öğrenciler gibi düzenlenir. Uzman jandarmaların giyimi, kuşamı ve is
tihkakları ise 7471 sayılı Kanuna göre verilir». 

Tüıfciyi Büyük Mille* Meclisi (S. Sayısı : 294) 



(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Balkanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
1. Özarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
C. Altınkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam 
I. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakam 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
1. Askın 

Millî Savunma Bakanı 
/. S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyoı 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
İV. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Âküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 294) 



(İçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasannın 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş-

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 294) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 301) 

Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/641) 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 31 R 10 . 1989 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : K. K. Gn. Md. 

071101-1818J05175 

TÜRİKİÎYE IBÜY1ÜK. MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Ku
rulunca 16.5.1989 tarihinde kararlaştırılan «Kıyı Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekte 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Üüfce sınııtarjımıziın büyük Itiir IböMiımıün/ün flayiaırdlaın oluştuğu/, Medenî Raınsun ve 
'Amıaiyasaman kjyâaırflla üjgıli hükürnüerlin'de, kıyılaınn özeli müfllkliıyeıtte k'oınu otamayajoa-
ğımın, bu alanılaının Bavtatiin hüküm ve tiaısamııfu aıltındakıi yeriıetrdan olduğunun ve 
kiıyi'lardiatn ve onlıaımn tamıaımlkyııcısı olanı sahi ışerifeindien yjamarîanmıaıdia kaımıu yaıra-
nnını esials alındığı ıbilliramıeikıted'ir. 

Denıiz, tabiî ve sunî göl ve akarsu kıyıları ile ilgili hükümlerin tek bir kanunda 
düzenüıenımösi gerdktliğibe dlain Anayasa hükmü 27 Kaisıim 1984 tlairihli ve 3086 sayıüı 
Kıyı Kanunu ille ıgeıiçefldeşftMllrnliş, ancak bu Klamun Anıa/yıaisa Mahkemelinin, 10 Tem
muz 1986 tarihli ve 19160 sayılı iResmî Gazetiedle yayıtmüamıan E. 1985/1, K. 1986/4 
sayılı kaırarı l e iptal edliılinıişt/ir. 

Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeledi de diklkiate alınarak, konunun yeniden 
düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. 

Anayasamızın 43 üncü maddesinde; «Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altın
dadır. 

Deniz, göl ve akansu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şerit
lerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 
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Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yer
lerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir» hükmü yer almaktadır. 

Bu esaslar çerçevesinde Kanunda; kıyının tanımı, kıyılarda yapılacak uygulama
lara ait düzenlemelerin esasları, kıyının doğal yapısının nasıl korunacağı, kıyı ve sahil 
şeridinde hangi yapıların yapılabileceği, deniz, göl ve akarsularda doldurma ve kurut
manın hangi şart ve şekillerde yapılabileceği, kullanma tarzları, kıyı ve sahil şeridinde 
planların yapılma koşulları ve onay mercii, Kanunun kapsamına giren yerlerdeki faa
liyetlerin kontrol merdileri ve Kanun hükümlerine aykırı hareketlerin müeyyideleri 
düzenlenmek suretiyle, gelecek nesillerin de kıyılardan ve onun doğal güzeUiküertinŞîen 
yararlanma imkânı sağlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun amacı belirtilmektedir. 
Madde 2. — Kanunun uygulanacağı alanlar belirtilmektedir. 
Madde 3. — Kanun kapsamı dışında bırakılan istisnalar belirlenmektedir. 
Madde 4. — Kanun içinde geçen deyimler açıklanmaktadır. 
Madde 5. — Anayasanın kıyılardan ve sahil şeritlerinden yararlanılmasına iliş

kin 43 üncü maddesi hükmüne paralel olarak hazırlanan bu maddede, kıyı ve sahil 
şeritlerinden yararlanma, kıyıda ve sahil şeridinde planlama, uygulama ve kıyı kenar 
tespitine ilişkin-genel esaslar belirlenmekte, planlama ve uygulamaya geçilmeden önce 
kıyı kenar tespiti zorunlu kılınmak suretiyle kıyıların korunması amaçlanmaktadır. 

Madde 6. — Maddede, kıyıların devletlin hüküm ve tasarrufu altında olan alan
lardan olduğuma dair Anayasa hükmünden hareketle, kıyıların herkesin eşitlik ve ser
bestlikle yararlıanmasına açık bulunduğu belirlenmekte, kıyılarda kıyıyı değiştirecek 
faaliyetlere kesinlikle izin verilemeyeceği açıklanmakta, kıyıda sadece uygulama imar 
planı kararı ile ve belirli şartlarda yapılabilecek olan ve kıyının kamu yararına kul
lanımı ve kıyıyı koruma amacına yönelik yapı ve 'teslisler ile faaliyetlerinin özelliği 
gereği (kıyıdan başka yerde yapılması mümkün olmayan yapı ve tesisler belirlenerek, 
kıyıların, korunması ve kamunun yararlanmasına yönelik hükümler getirilmektedir. 
Maddede sıralanan yapı ve teslislerin, yapım amaçları dışında kullanılamayacağı hük
me bağlanmak suretiyle de, belirli koşularda yapılan yapı ve tesislerin yapım amaçla
rının değiştirilmesi suretiyle kıyılarda kamu yararına aykırı kullanımların önlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

Madde 7. — Doldurma ve kurutma işlemlerinin sadece kamu yararının gerektir
diği zorunlu hallerde yapılabileceği hükme bağlanmak suretiyle, keyfiyete bağlı dolgu 
ve kurutma faaliyetlerinin önlenmesi, dolgu ve kurutmanın ekolojik özellikler dikkate 
alınarak yapılması zorunlu kılınarak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesinin ve kıyı
lardaki doğal dengenin bozulmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 301) 
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Maddede ayrıca dolgu ve kurutma yapılması üe (ilgili işlemler açıklanmakta, plan
lama ve uygulamaya ilişkin süreç belirlenmektedir. Dolgu ve kurutma yapılan alan
ların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu belirlenmekte ve bu alanlarda sa
dece kamu yararlı yapı ve tesislerin inşasına izin verilebileceği açıklanmaktadır. 

Madde 8. — Bu madde ile, kıyının devamı niteliğinde olan sahil şeritlerinde, sa
dece kıyıda yapılabilecek yapılarla, toplumun yararlanmasına ve herkesin eşitlik ve 
serbestlikle kullanımına açık olan yapı ve tesislerin inşasına izin verilmekte, böylece 
sahil şeritlerinin kamu yararına kullanımının sağlanması amaçlanmaktaır. 

Madde 9. — Kıyı kenar çizgisinin, ilgili mesleklerdeki ikamu görevlilerinden oluş
turulacak bir komisyonca tespiti, valilik görüşü ve Bakanlık onayı ile yürürlüğe gir
mesi hükme bağlanmakta, böylece tespitlere ilişkin suisitîımallerin engellenmesi amaç
lanmaktadır. 

Madde 10. — Kıyıda ve sahil şeridinde kianun hükümlerine aykırı olarak plan 
yapılamayacağı hükme bağlanmakta, planların limar mevzuatına göre onay mercileri 
belirlenmek suretiyle kanunun genel esas prensiplerine uygun planlama yapılması amaç
lanmaktadır. 

Madde 11. — Doldurtma ve kuruttma yoluyla kazanılan araziler, devletin hüküm 
ve tasarrufu altında olduğundan, özel mülkiyete konu olamayacağından bu alanlar
da yapılacak kamu yararlı yapı ve tesislerin Maliye ve Gümrük Bakanlığından tahsfcs 
belgesi alınmaksızın yapılamayacağı hükmü getM'lmiştir. 

Majdde 12. — Sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetile
ceği hükmü gereğince düzenlenen ve toplumun yararlanmasına açık olmak şartı ile 
8 inci madde uyarınca yapılacak yapıların hu niteliğinin, tapunun beyanlar hanesine 
işlenmesi hükmü getirilmek suretiyle, bu yapıların yapım amaçları dışında kullanım
larının engellenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 13. — 3194 sayılı İmar Kanununda ilgili idare olarak belirlenen belediye 
ve valiliklerin, bu Kanun kapsamında kalan alanlarda da kontrol ve denetimle görevli 
oldukları belirlenmek suretiyle kıyı ve sahil şerlitlerindeki her türlü iş ve işlemin ve 
imar uygulamalarının da aynı idarelerce kontrolünün sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 14. — Kıyı ve sahlil şeritlerindeki imar mevzuatına aykırı yapılar hakkın
da 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerinin uygulanması suretiyle, ruhsatsız, ruhsat ve 
eklerine aykırı yapılar hakkında yapılacak yasal işlemler belirlenmektedir. 

Madde 15. — Kanun hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında uygulana
cak caydırıcı nitelikli cezai hükümler açıklanmaktadır. 

Madde 16. — Yönetmelik maddesidir. 

Madde 17. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 18. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S. Sayısı : 301) 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 

Komisyonu 8 . 12 . 1989 
Esas No. : 1/641 

Karar No. : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz, Kıyı Kanunu Tasarısını Bayındırlık ve İskân 'Bakanı Sayın Cen
giz Altınkaya, Turizm Bakanlığı temisildileni, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı ile 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı temsilcilerinin hazır bulunduğu 29,11.1989 taıriMıi 2 nci 
Birleşiminde görüşüp incelddi. 

Anayasa gereği çıkarılması gereken 'bir Kanun dan Kıyı Kanunu 1984 yılında 
3086 sayılı Kanun olarak yürürlüğe girmiş ancak, Anayasa Mahkemesi tarafından ip
tal edilmişti. 

Anayasa Mahkemesinin Aptal gerekçeleri dikkatte alınarak hazırlanan Kıyı Kanunu 
Tasarısında; Anayasamızın 43 üncü maddesindeiki «Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, 
deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şerklerirnden yararlanmada önceMkle kamu 
yararının gözetileceği» hükmü çerçevesinde, birtialkım yeni düzenlemeler yapılmaktadır. 

Talsarıda, kıyının tanımı, kıyılarda yapılacak, uygulamalara ait düzenlemelerin 
esasları, kıyının doğail yapısının nasıl koruınacağı, 'kıyı sahil şeridinde hangi yapıların 
yapılabileceği, deniz, göl ve akarsularda doldurma ve kurutmanın hangi şart ve şe
killerde yapılabileceği, kullanma tarzları, ikiyi ve-'ısalhıil şeridinde planların yapılma ve 
onay mercii, Kanunun kapsamına giren yerlerdeki faaliyetlerin kontrol mercileri ve 
kanun hükümlerine aykırı hareketlerin müeyyideleri düzenlenmektedir. 

Tasarının tülmü üzerindtikıi görüşmeler !tamalmlanm*ş ve maiddeterine geçdılmiOsd, Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasannın, İ, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, l'l, 12, 15, Ü6 met maddeleri değiştirlarek; 
5, 13, 14, 17 ve 18 inci maddeleri ise Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul 
edilmişitir. 

Tasarının 1 inci maddesi kamu ve toplum yararı ile doğal ve kültürel özlediklerin 
korunmasını açıkça ifade edecek şekilde, 2 nci maddesi ise Anayalsanın 43 üncü mad
desindeki amir hüküm gereğince (Kamu yararının giözöbilmesi) verilen değişiklik öner
geleri paralelinde yeniden hazırlanmış ve maddeler bu şekliyle Komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesine «konut, eğitim, sosyal tesisler hariç» ibaresi ilave edil
miş ve 3 üncü madde yapılan bu değişiklikle, 4 üncü madde ise verilen önergeler pa
ralelinde (sahil şeridi ile ilgili (a) bendindeki 10 metre «20 metreye» <|b) bendindeki 
30 metre v«50 metreye» (c) bendinin ikinci satırında yer alan ... «alanlar» kelimesinden 
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sonra gelmek üzere «çevre düzeni ve/veya nazım imar planı bulunsun veya bulunma
sın» cümlesinin ilavesi ve toplum yararına açık yapı tanımının üçüncü satırında yer 
alan «tekeli» kelimesinin «hakkı» olarak) değiştirilerek Komisyonumuzca kabul edil
miştir. 

Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca uygun bulunarak aynen kabul edil
miştir,. 

Tasannın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında «... çakıl» kelimesinden somca gelen 
«yosun, saz», kelimeleri, vatandaşlara gelir temin ettiği ve geçim kaynağı olduğu için 
madde metninden çıkanlması Komisyonumuzca uygun bulunmuş ve madde bu ha
liyle kabul edilmiştir. 

Tasarının .7 nci maddesinde yapılan değişiklikle '2634 sayılı Turizmi Teş'vik Ka
nununun 7 nci maddesinde turizm merkez ve turizm alanlarında 1/1000 ölçekli uy
gulama imar planıiarıınrn Turizm Bakanlığınca onanacağını hükme bağlamış, 'bu tür 
yerlerde iki aşamalı uygulama yapılmasını önlemiştir. Madde yapılan değişiklikle Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 8 inci maddesinde ise, konaklama hariç günü binlik turizjn yapı ve te
sislerinin yapılabileceğini hükme bağlayan değişiklik Komisyonumuzca benimsenmiş 
ve madde bu Ihaliyle fcalbul edilmüşlbir. 

Tasarının 9 uncu maddesiiniın Ibirkıci fıkrasından sonra gelmek üzere yeni bir 
fıkra ekleyen değişiklik önergesinde kıyı kenarının tespitini gerektiren işlemin özel ih
tisası gerektiren bir iş olması nedeniyle, bu Komisyonun uzmanlık belgeli kişilerden oluş
ması sağlanmıştır. Madde Komisyonumuzca bu haliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 10 uncu maddesinin dördüncü satırında yer alan «bu» kelimesi söz ko
nusu madde metninde 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 7 nci maddesine atıfta bu
lunduğundan dolayı yanlış anlaşılmalara sebebiyet verilmemesi için «anılan» olarak 
değiştirilmiş ve madde bu haliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarının 11 inci maddesi, kıyıda doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler 
üzerinde kanunun öngördüğü yapıların yapılmasına imkân tanımaktadır. Gerek kıyı 
gerekse dolgu alanlar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Hazine adına dahi tapu 
çıkarılması söz konusu değildir, îmar mevzuatına göre herhangi bir yerde yapılaşmaya 
gidilebilmesi için mülkiyetin belgelenmesi gerekmektedir. Bu gibi yerlerde kanunun 
öngördüğü yapıları yapabilmek amacıyla. Maliye ve Gümrük Bakanlığınca verilecek 
iznin tapu yerine geçecek belgelerden sayılmasını temin etmek amacıyla madde Ko
misyonumuzca yeniden düzenlenerek bu haliyle kabul edilmiştir. 

Tasarının 12 nci maddesi 8 inci maddede yapılan değişiklikler nedeniyle verilen 
önerge doğrultusunda Komisyonumuzca değiştirilerek kabul edilmiştir. 

Tasarının 13 ve 14 üncü maddeleri Komisyonumuzca uygun bulunarak aynen ka
bul edilmiştir. 

Tasarının 15 inci maddesi ise Komisyonumuzca yeterli bulunmamış ve maddede 
bulunan cezaların caydırıcı olması için Komfeyonumuz maddeyi yeniden redakte et
miştir. 
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Tasarının 16 ncı maddesindeki yönetmelik çıkarma süresi, 6 aydan 3 aya indiril
miş ve Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Turizrn Bakanlığının yazılı görüşü alınması hususu hükme bağlanmış 
madde Komisyonumuzca yapılan bu değişiklik ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 17 ve 18 inci maddeleri Komisyonumuzca uygun bulunarak aynen ka
bul edilmiştir. , 

işbu Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygıyla arz olunur. 

Başkan 
lşılay Saygın 

İzmir 

Sözcü 
Kâzım Çağlayan 

Kırşehir 

Üye 
Ersin Koçak 

Adana 

Üye 
Eşref Erdem 

Ankara 

Üye 
Muhyettin Mutlu 

Bitlis 

Üye 
Mustafa Hikmet Çelebi 

Gaziantep 

Üye 
Fuat Kılcı 

İzmir 

Üye 
Ali Rıza Sirmen 

Kocaeli 

Üye 
Süleyman Şükrü Zeybek 

Muğla 

Başkanvekiili 
Avni Akkan 

Trabzon 

Kâtip 
Kaya Opan 

Sivas 

Üye 
Cezmi Erat 

Ağrı 

Üye 
Mehmet Yüzügüler 

Aydın 

Üye 
İbrahim Özel 

Burdur 

Üye 
Yüksel Çengel 

istanbul 

Üye 
Ahmet Uncu 

Kahramanmaraş 
Muhalifim. 

Üye 
Musa Gökbel 

Muğla 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Necati Akıncı 

Şanlıurfa 
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HÜKÜMETIN TEKLÎF ETTIĞI METIN 

KıYı KANUNU TASARıSı 

BtRÎNCl BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 
MADDE 1, — Bu Kanun, deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsu kıyıları ile bu yer

lerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin, bu yerlerin özel
liklerini gözeterek koruma ve kullanma esaslarını tespit eitmek amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, deniz, tabiî ve sunî göller ve akarsu kıyılan ile sahil 
şeritlerine ait düzenlemeleri ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartlarına 
ait esasları kapsar. 

İstisnalar 

MADDE 3. — Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde veya ülke güven
liği ile doğrudan ilgili, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât ve savunma amaçlı yer
lerde özel kanun hükümlerine, diğer özel kanunlar uyarınca belirlenmiş veya belirle
necek yerlerde ise özel kanunların bu Kanuna aykırı olrnayan hükümlerine uyulur. 

Tanımlar 

MADDE 4. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
Kıyı çizgisi : Deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, 

suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi, 

Kıyı kenar çizgisi : Deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden son
raki kara yönünde su hareketılerlimin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, saz
lık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını, 

Kıyı: Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı, 
Sahil şeridi: Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde; 

a) Uygulama imar planı bulunan alanlarda yatay olarak en az 10 metre geniş
liğindeki alanı, 

b) Uygulama imar planı bulunmayan belediye ve mücavir alan sınırları içinde 
veya dışındaki yerleşik alanlarda, çevre düzeni ve/veya nazım imar planı bulunsun 
veya bulunmasın, yatay olarak en az 30 metre genişliğindeki alanı, 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN 
KABUL'ETTİĞİ METİN 

KIYI KANUNU TASARISI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Amaç 

MADDE 1. — Bu Kanun, deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsu kıyıları ile bu yer
lerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel 
özelliklerini gözeterek koruma ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullan
ma esaslarını tespit etaek amacıyla düzenlenmiştir. 

Kapsam 

MADDE 2. — Bu Kanun, deniz, tabiî ve sunî göller ve akarsu kıyıları ile deniz 
ve göllerin kıyılarım çevreleyen sahil şeritlerine ait düzenlemeleri ve bu yerlerden kamu 
yararına yararlanma imkân ve şartlarına ıait esasları kapsar. 

İstisnalar 

MADDE 3. — Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde veya ülke güven
liği ile doğrudan ilgili, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât ve savunma amaçlı yer
lerde (konut, eğitim, sosyal tesisler hariç) özel kanun hükümlerine, diğer özel kanun
lar uyarınca belirlenmüş veya belirlenecek yerlerde ise özel kanunların bu Kanuna 
aykırı olmayan hükümlerine uyulur. 

Tanımlar 

MADDE 4. — Bu Kanunda geçen deyimlerden; 
Kıyı çizgisi : Deniz, tabiî ve- sunî göl ve akarsularda, taşkın durumları dışında, 

suyun karaya değdiği noktaların birleşmesinden oluşıan çizgiyi, 

Kıyı kenar çizgisi : Deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden son
raki kara yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, saz
lık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırım, 

Kıyı : Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı, 
Sahil Şeridi : Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde; 

a) Uygulama imar planı bulunan alanlarda- yatay olarak en az 20 metre geniş
liğindeki alanı, 

b) Uygulama imar planı bulunmayan belediye ve mücavir alan sınırları içinde 
veya dışındaki yerleşik alanlarda, çevre düzeni ve/veya nazım imar planı bulunsun 
veya bulunmasın, yatay olarak en az 50 metre genişliğindeki alam, 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

c) Belediiye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışındaki iskân dışı alanlarda ya
tay olarak en az 100 metre genişliğindeki alanı, 

Dar kıyı: Kıyı kenar çizgisinin, kıyı çizgisi ile çakışmasını, 
Toplumun yararlanmasına açık yapı : Mevzuata göre tespit ya da tasdik edilmiş 

kural ve ücret tarifelerine uygun biçimde, getirdiği kullanımdan belirli kişi ya da top
luluklara ayrıcalıklı kullanım tekeli tanım'aksızın yararlanmak isteyen herkese eşit ve 
serbest olarak açık bulundurulan ve konut dokunulmazlığı olmayan yapıları, 

İfade eder. 

Genel Esaslar 

MADDE 5. — Kıyılar ile ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir : 
Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eş'it ve serbest 

olarak yararlanmasına açıktır. 
Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 
Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi! için kıyı kenar çiz

gisinin tespiti zorunludur. 
Kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgelerde talep vukuunda, talep tarihini 

takip eden üç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kıyı, Kıyı Kenar Çizgisi, Sahil Şeridi, Planlama ve Yapılanma 

Kıyının Korunması, Yapı Yasağı ve Kıyıda Yapılacak Yapılar 

MADDE 6. — Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, 
buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tslörgü, hendek, kazık ve ben
zeri engeller oluşturulamaz. 

Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl, yosun, saz ve
saire alınamaz veya çekilemez. 

Kıyılara moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dö
kül em ez. 

Kıyıda, uygulama imar planı kararı ile; 

a) İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, isti
nat duvarı, fener, çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompiaj istasyonları 
gibi kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik altyapı ve 
tesisler, 
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e) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışındaki iskân dışı alanlarda 
çevre düzeni ve/veya nazım imar planı bulunsun veya bulunmasın yaıtay olarak en az 
100 metre genişliğindeki alanı, 

Dar kıyı : Kıyı kenar çizgisinin, kıyı çizgisi ile çakışmasını, 
Toplumun yararlanmasına açık yapı : Mevzuata göre tespit ya da tasdik edilmiş 

kural ve ücret tarifelerine uygun biçimde, getirdiği kullanımdan belirli kişi ya da toplu
luklara ayrıcalık kullanım hakkı tanımaksızın yararlanmak isteyen herkese eşit ve ser
best olarak açık bulundurulan ve konut dokunulmazlığı olmayan yapıları, 

İfade eder. 

Genel Esaslar 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kıyı, Kıyı Kenar Çizgisi, Sahil Şeridi, Planlama ve Yapılanma 

Kıyının Korunması, Yapı Yasağı ve Kıyıda Yapılacak Yapılar 

MADDE 6. — Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, 
buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve ben
zeri engeller oluşturulamaz. 

Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; kum, çakıl vesaire alınamaz 
veya çekilemez. 

Kıyılara moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökü-
lemez. 

Kıyıda, uygulama imar planı kararı ile; 

a) İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, isti
nat duvan, fener, çekek yerli, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları 
gibi, kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönellik alt yapı ve 
tesisler, 
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b) Faaliyetlerinin özellikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün 
olmayan tersane, gemi söküm yeri ve su ürünlerinü üretim ve yetiştirme tesisleri gibi, 
özelliği olan yapı ve tesisler, 

Yapılabilir. 
Bu yapı ve tesisler yapım amaçları dışında kullanılamazlar. 

Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Bu Araziler Üzerinde Yapıla
bilecek Yapılar 

MADDE 7. — Kamu yararının gerektirdiği hallerde, uygulama imar planı kararı 
ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate alınarak doldurma ve kurutma 
suretiyle arazi elde edilebilir. 

Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe iletilen 
teklifi, valilik görüşü ile birlikte Bayındırlık ve İskân Bakanlığına gönderilir. Bakan
lık, konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uy
gun bulunması halinde ilgili idare tarafından uygulama im'ar planı hazırlanır. Bu 
yerler için yapılacak planlar hakkımda îmar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, bu 
planlar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından tasdik edilir. Doldurma ve 'kurutma 
işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır. Bu araziler Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındadır, özel mülkiyet konusu olamaz. 

Bu alanlar üzerinde, 6 nci maddede belirtilen yapılar ile yol, açık otopark, park, 
yeşil alan ve çocuk bahçeleri gibi teknik ve sosyal altyapı alanları düzenlenebilir. 

Sahil Şeridinde Yapılacak Yapılar 

MADDE 8. — Uygulama imar planı bulunmayan alanlardaki sahil şeritlerinde, 
4 üncü maddede belirtilen mesafeler içinde hiçbir yapı ve tesis yapılamaz. 

Ancak, bu alanlarda; uygulama imar planı kararı ile 6 ve 7 nci maddede belirti
len yapılar ile birlikte-toplumun yararlanma'sına açık olmak şartı ile turizm, dinlenme 
ve sportif amaçlı yapı ve tesisler yapılabilir. 

Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti 

MADDE 9. — Kıyı kenar çizgisi, valiliklerce, kamu görevlilerinden oluşturulacak 
en az 5 kişilik bir komisyonca tespit edilir. 

Komisyonca tespit edilip valiliğin uygun görüşü ile birlikte gönderilen kıyı kenar 
çizgisi, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer, 
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b) Faaliyetlerinin özelikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün ol
mayan tersane, gemli sokum yeri ve su ürünlerini üretim ve yetiştirme tesisleri gtöbi, 
özelliği olan yapı ve teslisler, 

yapılabilir. 
Bu yapı ve tesisler yapım amaçları dışında kullanılamazlar. 

Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Bu Araziler Üzerinde Yapı
labilecek Yapılar 

MADDE 7. — Kamu yararının gerektirdiği hallerde, uygulama imar planı kararı 
ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özelikler dikkate alınarak doldurma ve 'kurutma 
suretiyle arazi elde edilebilir. 

Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgliii idarenin vaMliiğe iletilen 
teklifi, vallilk görüşü ile birlikte Bayındırlık ve iskân Bakanlığına gönderilir. Bakan
lık, konusuna göre ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uy
gun bulunması halinde ilgiili idare tarafından uygulama imar planı hazırlanır. Bu yer
ler için yapılacak planlar hakkında İmar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancıak, bu 
planlar Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanu
nu kapsamında kalan alanlardaM planlar ise, anılan Kanunun 7 nci maddesine göre 
tasdik edilir. Doldurma ve kurutma işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre 
yapılır. Bu araziler Devletin hüküm ve tasarrufu al'tındaidır, özel mülkiyet konusu 
olamaz. 

Bu alanlar üzerinde 6 ncı maddede belirtilen yapılar ile yol, açık otopark, park, 
yeşili adam ve çocuk bahiçdıerfi gfilbi tekinlik ve sosyali ailtyaıpı atenfarı düzerienebilir. 

Sahil Şeridinde Yapılabilecek Yapılar 

MADDE 8. — Uygulama imar planı bulunmayan alanlardaki sahil şeritlerinde, 
4 üncü maddede belirtilen mesafeler içlinde hiç bir yapı ve tesis yapılamaz. 

Uygulama imar planı bulunan yerlerde duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, 
kazık ve benzeri engeller oluş'turulajmaz. Moloz, toprak, çuruf, çöp gibi kirletici ve 
çevreyi bozucu ©tiklisi olan atık ve artıklar dökülemez kazı yapılamaz. 

Ancak bu alanlarda; uygulama imar planı kararıyla altı ve yedinci maddede be
lirtilen yapı ve tesislerle birlikte toplum yararına açdc olmak şartıyla konakTama hariç 
günü birlik tarizim yapı ve tes/iisHeni yfaıpıülablir. 

Kıyı Kenar Çizgisinin Tespiti 

MADDE 9. — Kıyı kenar çizgisi valiliklerce, kamu görevlilerinden oluşturulacak 
en az 5 kişilik bir komisyonca tespit edilir. 

Bu Komisyon; jeolojıi mühendisi, jeolog veya jeomonfoloğ harita ve kadastro mü
hendisi, ziraat mühendisi, mimar ve şehir plancısı, inşaat mühendisinden oluşur. 

Komisyonca tespit edilip valiliğin uygun görüşü ile birlikte gönderilen kıyı kenar 
çizgisi, Bayındırlık ve Mcân Bakanlığınca onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. 
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Komisyonun çalışma usul ve esasları Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırla
nan yönetmelik ile belirlenir. 

Kıyı ve Sahil Şeridinde Planlar 

MADDE 10. — Kıyıda ve sahil şeridindeki planlar bu Kanunun ve buna daya
nılarak çıkarılacak yönetmeliğin hükümlerine aykırı olamaz. Bu yerlerde düzenlenen 
planlardan, imar mevzuatı veya yerin özelliği dolayısıyla 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu kapsamına girenler, bu Kanunun 7 nci maddesine göre onaylanarak kesin
lesin 

Kıyıda ve Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Araziler Üzerinde Yapılan
malara İzin Verilmesi 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerine göre, kıyıda ve doldurma ve kurutma 
yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılması mümkün o'lan yapı ve tesislerin yapıla
bilmesi için, Maliye ve Gümrük Bakanlığından gerekli tahsis belgesinin alınması zo
runludur. 

Tapuya Şerh Verilmessi 

MADDE 12. — Sahil şeridinde toplumun yararlanmasına açık olmak şartı ile 
yapılan yapıların bu niteliğinin, tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesi zorun
ludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kontrol, İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Ceza Hükümleri 

Kontrol 

MADDE 13. — Bu Kanun kapsamında kalan alanlardaki uygulamaların kont
rolü; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dışında ise valilikçe yürütülür. 
İlgili bakanlıkların teftiş ve kontrol yetkileri saklıdır. 
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Komisyonun çalışma usul ve esasları Bayındırlık ve îskân Bakanlığınca hazırla
nan yönetmelik lile belirlenir. 

Kıyı ve Sahil Şeridinde Planlar 

ıMADDE 10.. — Kıyıda ve sahil şeridindeki planlar bu Kanunun ve buna dayanı
larak çıkarılacak yönetmelliğün hükümleriine aykırı olamaz. Bu yerlerde düzenlenen 
planlardan, imar mevzuatı veya yerin özelliği dolayısıyla 2634 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanunu kapsamına girenler, anılan Kanunun 7 nci maddesine göre onaylanarak ke-
sinleşir. 

Kıyıda ve Doldurma ve Kurutma Yoluyla Kazanılan Araziler Üzerinde Yapılan
malara İzin Verilmesi 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerine göre, kıyıda ve doldurma ve kurutma 
yoluyla kazanılan araziler üzerinde yapılması mümkün olan yapı ve tesislerin yapıla
bilmesi için, Maliye ve Gümrük Bakanlığından gerekli iznin alınması zorunludur. 

Yapı ruıhsıaltı verıillimesıiınidie bu izin bıdlgesi ydterfllidiir. 
iznin verilme şekil ve şartları Bayındırlık ve tskân ve Maliye ve Gümrük bakan-

lıkllannaa birilikte tespit edlillerek çıkaırJlaoak uygulatma yömeltlmdlüğinde belirtilir. 

Tapuya Şerh Verilmesi 

MADDE 12. — Sajh'il şeridinde, bu Kanunun 8 inci maddesinde belirtilen hüküm
lere uygun olarak yapılan yapıların bu niteliklerinin, tapu kütüğünün beyanlar ha
nesine işlenmesi zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kontrol, İmar Mevzuatına Aykırı Yapı ve Ceza Hükümleri 

Kontrol 

MADDE 13. — Taslarının 13 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 
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İmar Mevzuatına Aykırı Yapı 

MADDE 14. — Bu Kanun kapsamında kalan alanlarda ruhsatsız yapılaı ile ruh
sat ve eklerine aykırı yapılar hakkında 3194 sayılı imar Kanununun ilgili hükümleri 
uygulanır. . 

Ceza Hükümleri 

MADDE 15. — a) Bu Kanundaki yasaklara uymayanlara on milyon TL.'sı 
para cezası, 

b) Bu Kanun kapsamında kalan alanlarda, Kanun hükümlerine uyulmadan ruh
satsız, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıların sahiplerine ve müteahhidine, 
3194 sayılı fenar Kanununda öngörülen para cezalarının 2 misli para cezası, 

VeriMr. 

Para cezası ilgisine göre doğrudan doğruya belediye başkanı veya vali tarafından 
verilir. 

Cezalara karşı, cezanın tebliğ tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili ida
re mahkemesine itiraz edilebilir. Ititraz, idarece verilen cezanın uygulanmasını dur
durmaz. 

Para cezalarının ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Yönetmelik 

MADDE 16. — Bu Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelik, Kanunun yayı
mından itibaren 6 ay içinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanır. 
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İmar Mevzuatına Aykırı Yapı 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Ceza Hükümleri 

Madde 15. — a) Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde; 
Duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazılk ve benzeri engelleri oluşturanlara, 
Moloz, toprak, cüruf, çöp gibi 'kirletici ve çevreyi bozucu etkisi olan atık ve ar

tıkları dökenlere, 

Kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapanlara, kum, çakıl alan veya çekenlere, 

On milyon TL.sı para cezası verilir. Bu miktar Balkanlar Kurulu Kararı ile on 
katına kadar artırılabilir. 

b) Bu Kanun kapsamında kalan alanlarda, Kanun hükümlerine uyulmadan ruh
satsız, ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılan yapıların satıliplerine ve müteahhidine, 
3194 sayılı İmar Kanununda öngörülen para cezalarının iki misi para cezası verilir. 

Ancak, ruhsata bağlanması mümkün olmaması nedeniyle 3194 sayılı imar Kanu
nunun öngördüğü süre (içerisinde yapısını yılkından tahakkuk ettirilen para cezası 
alınmaz. 

Para cezası, ilgıisıine göre doğrudan doğruya Vali veya Belediye Başkanı tarafın
dan verilir. 

Cezalara karşı, cezanın tebKiğ tariihünden itibaren en geç 7 gün içinde yetkili idare 
mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın uygulanmasını durdurmaz. 

Bu Kanunda öngörülen iş ve işlemleri süresinde yapmayan veya geciktirenlere 
veya Kanunu yanlış uygulayan Mahallî yönetici ve diğer kamu görevlileri hakkında 
ayrıcakanunı takibat yapılır. 

Para cezalarının ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. 

Yönetmelik 

MADDE 16. — Bu kanunun uygulanması ile ilgili yönetmelik, Kanunun yayı
mından itibaren 3 ay içinde Maliye ve Gümrük, Turizm Bakanlıklarının yazılı görüşü 
alınarak Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanır. 
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Yürürlük 

MADDE 17. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 18. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakam ve Başbakan Yrd. Y. 
G. Taner 

IDevlet Bakanı 
G. Taner 

Devlet Bakanı 
1. Çelebi 

(Devlet Bakanı 
'İ. Özarslan 

IDevlet Bakam 
E. Konukman 

Adalet Bakanı V. 
A. Aksu 

içişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
C. Altınkaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tuncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
î. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

(Devlet Bakam 
K. İnan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Balkanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
/. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı V. 
E. Konukman 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
/. Aşkın 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakam 
1. Aküzüm 
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Yürürlük 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi Konüsyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Yürütme 

MADDE 18. — Tasarının 18 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edü-
mişitir. 
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