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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Gendi Kurulu saat 15.00'te açıldı.'
Diyarbakır Milletvekili Mabimud Alltunakar, Di
yarbakır'da halkın kömür temininde çektiği sıkıntıllar konusunda glündem dışı bir 'konuşma yapıtı.
İstanbul 'Mil'letlvekJilii İbrahim Ural'ın, millî çı
karlarımızı ilgilendiren 'bazı .olaylar nedeniyle ne
gibi tedbirler atadığına ilişkin (6/169) sözlü sorusu
na Devlet iBakanı Abdullah Tenekeci cevap verdi;
soru sahibi de cevaba karşı görüşlerini açıkladı.
Zonguldak Milfetvdkili Isa Vardal'ın (6/187) ve
İzmir Milletvekili Rülştü Şardağ'ın (6/218),
Esas numaralı sözfllü soru önergeleri soru sahip
leri izinli olduklarımdan,
Rize Milletvekili Turgut Hallilt Kunter'in (6/189)
va
iftsltanbul Mildtvekii Bilâl1 Şişman'ın (6/203),
Esaıs numaralı sözdü sioru önergeleri mehil veril
diğinden,
Erzurum Milletvekilli Hilmi NaJlban<toğlu'nuıı
(6/211),
Sürt Milletvekili Mahmut Abdtirrezak Ceylan'ın
(6/214) ve
Anlkara Milletvekili İsmail Saruhan'ın (6/217),
Esas numaralı sözflüi soru önergeleri ilgili (balkan
lar Genel1 Kurulda hazır builunmadıkilıarından,

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/212) esas
numaralı sözlü soru önergesi de soru sahibi ve ilgili
bakan Genel Kurulda hazur buliunmadıklarından;
Ertelendler.
Maddeleri Komisyona geri verilen, Antalya Mil
letvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ceza Kanununun
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82
ve 82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden, görüşjülmesü ertelendi
Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair
Tarım Reformu Kanunu Tasarısının (1/621) (S. Sa
yısı : 168) görüşlüılmes'i tamamlanarak maddeleri ka
bul edildi, tlümü açık oya sunuldu; oyların ayrımı
Sonunda kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı.
27 Kasım 1984 Salı 'günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 21.48'de son verildi.
Başkan
Başkanvekîli
Ledin Barlas
Kâtip Üye
Hatay
Mustafa Murat Sökmenoğlu

Kâtip Üye
Kırklareli
Cemal Öıhvlen

II. — GELEN KÂĞITLAR
26 . 11 . 1984 Pazartesi
Teklif
1. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldım ve 4
arkadaşıınııı; 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun
24.12.1980 Tarih ve 2361 Sayılı Kanunla Değişik 9
uncu Maddesinin Bir Numaralı Bendi île Son Fık
rasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/174)
(Plan ve Bültçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 22.11.1984)
Raporlar
1. — Kıyı Kanunu Tasamı ve Bayındırlık, tmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/625) (S.
Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 23.11.1984) (GÜNDE
ME)
2. — Polis Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve İç
işleri ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/6119)
<S. Sayısı : 193) (Dağitma tarihi : 23.11.1984) (GÜN
DEME)

3. — 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunun
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve
Plan ve Bültçe Komisyonu Raporu (1 /49'3) (S. Sayısı :
177) (Dağıtma tarihi : 26.11.1984) (GÜNDEME)
4. — 1318 Sayılı Finansman Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve
'Bütçe Komisyonu Raporu (1/492) (S Sayısı : 178)
(Dağıtma 'tarihli : 26.11.1984) (GÜNDEME)
5. — 2521 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tü
fekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı,
Alımı, Satımı ve Bulundullrullmasına Dair Kanuna Bir
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı
ve içişleri Komisyonu Raporu (1/616) (S. Sayısı : 179)
(Dağıtma tarihi : 26.11.1984) (GÜNDEME)
6. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüz
lerin Önlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri
ve Adalet komisyonları raporları (1/554) (S. Sayısı :
1«4) (Dağıtma tarihi : 26.1L1984) (GÜNDEME)
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Sözlü Soru Önergeleri
1. — Kütahya Milletvekili Albdurrahıman Necati
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değliştiritaesinden doğacak sorunllara ilİşJfcin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.11.1984)
2. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demıirtaş'
in, üniversite öğrencleriniden alhnan harçlara ilişkin
Milî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/224) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.11.1984)
3. — Erzurum Milletvekili Huni Nalbantoğlu'nuın,
Beşinci Beş Yıllık KaÜkınlma Planının uygulanmasına

27 . XI . 1984
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iı%kin Barbakandan sözUü soru önergesi (6/225) (Baş
kanlığa gelş tarihi : 23.11.1984)
Yazılı Soru önergeleri
1. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakır öğünç'
ün, toir Türk tankerinin Nijerya^da gözaltına alınması
'oHayına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/281)
(Başkanlığa geliş tarihi : 22.11.1984)
2. — Erzurum Milletvekili Hi'lm'i NalIbantoğUü'nun,
Erzurum ıBt 'Kombinasınca hayvan alımlarının durdu
rulma nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köy İsteri Ba
lkanından yazılı soru önergesi (7/282) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 23.11.1984)

27 . 11 . 1984 Salı
Tasarılar
1. — Çay Kanunu Tasarısı (1/628) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geiş tarihi : 26.11.1984)
2. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Ge
lirleri Kanun Tasarısı (1/629) (Plan ve Bütçe Komis
yonuna) (Başkanlığa gel'iş tarihi : 26.11.1984)
3. — Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuru
luşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Tica
reti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı
(1/630) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu
na) (Başkanlığa geiş tarihi : 26.11.1984)

Yazılı Soru Önergeleri
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantağlu'
nun, Erzurum'da sahnelenen Ibir eserin yasaklanma
nedenine linkin İçişleri Balkanından yazılı soru
önergesi (7/283) (Başkanlığa geliş tarihi,: 23.11.1984)
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Na'Hbantoğlu'
nun, Erzurum - Horasan İlçesi Aliçeyrek Köyü hal
kına dağıtılan arazilerin gaısbedilldigi 'iddiasına ilişkin
içişleri Bakanından yazılı sioru önergesi (7/284)
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.11.1984)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : BaşkanvekM Halil İbrahim KARAL
KÂTİP ÜYELER : Saffet SAKARYA (Çankırı,) Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel)
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 30 uncu Birleşimini açıyorum.
III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya- f
(Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlıya kadar
pılacak'tır. Sayın milletvekillerinin salonda bulunduk
yoklama yapıldı)
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum.
'BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır.
IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

GÜNDEM DIŞI

KONUŞMALAR

1. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alean'm <û4
Kasım Öğretmenler Günü» konusunda gündem dışı
konuşması.

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel 3 arkada
şıma gündem dışa söz veriyorum.
«24 Kasım Öğretmenler Günü» konusunda ko
nuşmak üzere, Tekirdağ Milletvekili Sayın Salih Alcan; buyurun efendim. (Alkışlar)
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Sayın Alcan, süreniz 5 dakikadır.
SAUÎH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; 24 Kasım öğretmenler Günü
nü üzerimize düşen sorumlulukların ağırlığı altında
izledik. Bilimizden geldiğince düzenlenen toplantılarla
radyo ve televizyon yayınlarıyla öğretmenlerimizi an
lattık. Böylece onlara önem verdiğimizi, yalnızca söz
le dile getirdik. 24 Kasım geçti; gönlümüz istiyor
ki, bütün söylenenler, verilen vaatler, getirilen öne
riler bir an önce uygulamaya geçsin, 24 Kasım iş
lerlik kazansın.
Yüce önderimiz Atatürk, yarınların güvencesi
olarak: gördüğü gençliğin en iyi sekilide yetişmesi için
öğretmenlere büyük görev düştüğünü her fırsatta
anlatmışlardır,;
Şimdi, biraz da savaş yıllarına dönelim : Yıl 1920;
top seslerinin Polatlı'dan, Haymana'dan duyulduğu
yıllarda dahi Başöğretmen Atatürk, öğretmenlerle sık
sik görüşüyor, sorunlarına eğiliyordu. Hatta hatta
bir defasında, sorunlar Meclise kadar ulaşıyor ve 4
Aralık 1920 günü «Savaş halinde olan bir ülkede,
kamuoyunda öğretmenlerin meselelerini tartışıyor» di
yenlere karşı Meclis, öğretmenleri destekliyor, savaş
parlamentosu o günün Millî Eğitim Bakanını haksız
buluyordu.
Yakın tarihimizde, öğretmenlerin ne kadar yüce
insanlar olduğunu kanıtlayan bir başka anıma geç
mek istiyorum şimdi.
Ünlü Millî Eğitim Bakam Mustafa Necati, Ulus
Meydanında yıllar sonra yanan Millî Eğitim Bakan
lığı bahçesinde bir bank üzerinde oturan yorgun,
bezgin, kederli bir öğretmenle karşılaşır ve şunları
söyler : «Sen, Cumhuriyetin öğretmenisin, sen yor
gun, 'bezgin, ümitsiz olamazsın. ıBiz olabiliriz ama,
sen olamazsın': derdin neyse söyle, hemen çare bu
lalım» der.
Yıllar önce öğretmenler maaşlarını il özel idare
bütçesinden alırlardı. 1934 Şubatında bir gece Kır
şehir öğretmenlerinden Atatürk'e şikâyet telgrafları
gelir. Telgrafları okuyan Yüce Önder «Şimdi Kır
şehir'e gidiyoruz, düzenli maaşını alıp da öğretmenle
re maaşını vermeyen veya veremeyen valiye nede
nini soralım» der ve 13 saatlik bir yolculuktan sonra
Kırşehir'e hareket eder.
Evet, 'bu lamlarla öğretmenlerimize verdiğimiz de
ğer, sanırız kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 24 Ka
sım günü sözle, söylevlerle bol bol dile getirdiğimiz
öğretmenin önemini yeniden sıralamak için gelmedim
karşınıza. Bu soylu görevi üstlenen öğretmenin so
runlarım dile 'getirelim istedim.
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Sayın Bakanımız, Millî Eğitim Şûra salonunda,
67 inden gelen öğretmenlere 24 Kasım günü duyarlı
bir konuşma yaptı. Kendilerine teşekkür ederim. So
runları yaşayanın ve öğretmenin ağzından tekrar ay
nı salonda dinlemesini canı gönülden temenni ederim.
12 Eylül Hareketi ile belki öğretmenler can güven
liğine kavuştu, ama ekonomik güvencelerine layikı ile
kavuştular mı? Ne yazık ki bu soruya «evet» diyemi
yoruz. Bir öğretmene sorduğunuzda, aşağıdaki eksik
likleri tek cümle ile dile getirecektir; «Bu ekonomik
koşullar içinde aldığım para çök yetersizdir.» Ger
çekten de sayın milletvekilleri, bir öğretmenin 30-40
bin lira aylık geliri olursa, kirada oturursa, çocuğunu
kreşe vermek veyahut da öğrencilerine örnek olacak
şekilde giyinmek zorunda ise neyle, hangi para ile bu
işi 'başaracaktır? Dinlenmiş bir beyinle öğrencisinin
karşısına çıkıp, ona layikı ile dersini anlatabilecek mi
dir? ıBu soruların üzerinde çok düşünmemiz gerekbektedir. Bir insandan kaldıramayacağı yükün kal
dırılması istenmemelidk.
Bir deyiş vardır, hepiniz bilirsiniz; «Köyde me
zarı olan tek aydın öğretmendir.» Bu aydın kişiye
aydınlık yarınları vermek de bizim görevimizdir. Öy
leyse, geçmişin yaralarım sarmak için tüm öğret
menler cadına Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığından istekte bulunalım; tayinlerin işlerliği süratle
yapılmalı, atamalar inandırıcı ve tarafsız olmalı, bü
rokrasi çarkı o çatının altındakilere art düşünce ve
ayrıcalık tanımamalıdır.
1402 sayılı Yasaya göre sayıları binleri aşan öğ
retmenlerin durumları bir an önce aydınlığa kavuş
turulmalıdır. Güvenlik soruşturmaları aylarca sürmemelidk.
öğretmenin ekonomik ve sosyal imkânsızlıkları
ivedilikle giderilmelidir; özellikle mesken sorunu,
kreş sorunu, yurt sorunu çözümlenmeli, çocukları
nın eğitimlerinde kolaylıklar sağlanmalıdır.
Ülkemi bir bütün kabul ediyorum ve rotasyona
katılıyorum; ancak oradaki öğretmenin görevini la
yikı ile yapabilmesi için özendirici özel tedbirlerin ro
tasyonla birlikte getirilmesini istiyorum. Anadolu'nun
her köyünde okul olsa da, «öğretmen yok, öğrenci
yok» manzarası yerine, 'bölge okulları ile gerçek eği
tim yaptıri'lmalıdır. Edebiyatçılığa son verilmeli, tek
nik okullara ağırlık verilmelidir. Sosyal haklarının en
iyi şekilde sağlanabilmesi için sağlık açısından kolay
lıklar, dinlenme yerleri, emekli olanlara Devletin yö
netiminde huzur evleri açılmahdırj
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Türkiye sathında eğitim alanında fırsat eşitliğin
den eskisi gibi söz edememekteyiz. Son yıllarda özel
dershane furyası çıktı ülkemizde. Sayın milletvekille
ri, şöyle bir düşününüz; bir ülkenin millî eğitimi
varsa, bir ülkenin okulları yeterli ise, 'bir ülkenin öğ
retmeni varsa, yardımcı bk eğitime ne gerek vardır?
Eğer millî eğitim görevini eksik yapıyorsa, o zaman
bugünkü gibi özel dershaneler açılacaktır ve elbette
eğitim tüccarları artacaktır. Bu memlekette eğitim
tüccarların eline düşerse, fırsat eşitliği tamamen orta
dan kalkacak, özel yetişen öğrenci ile millî eğitimin
okulunda yetişen öğrenci aynı yarışa sokulacaktır ve
sonuçta millî eğitim yenik düşecektir.
Okulların il'k açıldığı günden başlayarak bir yarış
atı misali çocuklarımızı koşuya tabi tutuyoruz. Anne
ve babaların ıstıraplarını yakından görmek istiyor
sanız, özel tershanelerin kapılarına gidiniz ve onları
dinleyiniz.
Değerli milletvekilleri, eğer özel dershaneleri ka
patacak şekilde okullarımızda güçlü !bir eğitim kad
rosu yetiştirmek ve öğrencilerimizi güvenli ellere tes
lim etmek istiyorsak, eğitim kadrolarını yetiştiren okul
lara ağırlık vermeli ve tek kaynaktan öğretmen ye
tiştirmeliyiz. öğretmen sayısı 500 bini bulan yurdu
muzun, Türkiye Büyük Millet Meclisinde Millî Eği
tim Komisyonunun bir yıl içerisinde 3 kez toplandı
ğını da öğrendim. Sorunları saymakla bitmeyen Millî
Eğitimin hiç mi görüşülecek problemi yoktur acaba?
Bunu da sormak isterim.
Sayın milletvekilleri, «Ülkemizin iki ordusu vardır»
diye kıvançla bahsederiz. Biri, yuft savunmasını üst
lenen Ordumuz, diğeri Millî Eğitim Ordusudur. Bu
iki orduyu kimse 'birbirinden ayıramaz, öyleyse, bu
iki ordumuzun maddî, manevî tüm sosyal yönlerini
eşit kılalım ki, adalet yerini bulsun. Bu adaletide Yü
ce Meclisimizin yerine getireceğine canı gönülden ina
nır, hepinize en derin saygılarımı sunarım. (HP sıra
larından alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan.
2. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey
lan'in, akaryakıt fiyatlarının serbest bırakılması konu
sunda gündem dışı konuşması
BAŞKAN — Akaryakıt fiyatlarının serbest bıra
kılması konusunda konuşmak üzere, Siirt Milletvekili
Sayın Mehmet Abdürrezak Ceylan; buyurun efen
dim.
MEHMET ABDÜRREZAK CEYLAN (Siirt) —
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Sayın
özdağlar'ın, yarın bize hikâye anlatmaması için, de
mecini ilk önce sizlere aynen okuyorum :
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«Devlet IBakanı özdağlar açıkladı : Akaryakıt
satışlarında serbest rekabet olacak, isteyen bayiler da
ha ucuz fiyatla satış yapabilecek, isterse zararına sa
tacak. Bayiler bu konuda reklam verebilecek (devam
©diyor), ayrıca, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğının 'belirlediği fiyatı aşmamak kaydıyla, bayiler
bu miktarın daha altında veya zararına satış yapabi
lecekler. Bazı Petrol Ofisi bayilikleri bize başvurarak,
daha ucuz fiyatla akaryakıt satabileceklerini bildir
diler. Bayilerin daha ucuz fiyatla akaryakıt satma
larına herhangi bir engel yok. Rekabet etmek iste
yen, Hükümetin belirlediği fiyatın üstünde olmama
koşuluyla istediği fiyatla malını satar.»
Sayın üyeler, konuya geçmeden önce Sayın Ba
kana 2 sual yöneltmek istiyorum :
1. Satış fiyatlarını serbest bırakmak için Mali
yecilerin görüşünü almış mıdır?
2. «Bayi isterse zararına satacak» diyor. Dün
yanın hangi ülkesinde zarar etmek için ticaret ya
pılır?
Dünya piyasasında petrol fiyatları sürekli düş
mesine rağmen, dolardaki artışı bahane ederek, ayda
bir petrol ürünlerine zam yapmayı âdet edinen Hü
kümetin Sayın Balkanı, bayileri birbirine kırdırarak
mı fiyatları düşürmek istiyor?
Petrol ürünlerinin alış ve satış fiyatı Hükümet
tarafından saptanıp, bayilere mal teslimi yapılır. Ba
yiler de bu malı perakende olarak yüzde 4 kârla sa
tarlar. Bayilere tanınan yüzde 3-4 oranındaki kâr,
diğer ülkelerdeki kâr oram ile kıyaslandığında zaten
düşüktür. Bu uygulama ile Hükümet, bayileri gayri
meşru kazanma yollarına itecek, haksız bir rekabet
ortamını hazırlayacaktır. İndirim yapıp, buna rağ
men kâr etmek isteyen bayi, sayacıyla oynayacak
ve yine tüketici zarar edecektir. Dürüst olan bayi ise,
indirim yapamayacağı için, rekabet gücü de olama
yacaktır.
Sayın üyeler, en önemli engel ise vergi konu
sunda ortaya çıkacaktır. Mevcut uygulamaya göre
Maliye, depo girişi artı yüzde 4 kârı ilave ederek de
netimlerini yapmakta idi. Maliye, bu oranı tatbik
etmekte devam edecek, bayi ise indirimli satış yapa
caksa, kazanamadığı paranın vergisini ödemek zo
runda kalacaktır. Vergi kârdan alındığına 'göre, bu
şekilde alınacak vergi hukuk ilkelerine aykırı olacak
tır. Eğer Maliye, bu oranın altında serbest fiyatı ka
bullenecek olursa, o zaman bayiler, dolardaki kur
ayarlaması gibi, fiyatım her gün değiştirme imkânına
sahip olabilecekleri gibi, zararına da satış yapabile-
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çeklerdir. Bu kadar geniş 'bir fiyat esnekliğine sahip
olan bayi, yıl sonu bilançolarında, İstedikleri takdir
de, zarar gösterebilecekler. Neticede Maliye, vergi
kaybından dolayı zarar edecek, bu değişken fiyat
yüzünden de Maliye hesapları kontrol imkânına sa
hip olamayacaktır. Kısacası, bu uygulamayla bütün
«bayilere vergi muafiyeti getirilmektedir.
Sayın Balkan, gelecek yıl resmî kuruluşların ya
kıt ihtiyaçlarının karşılanması için ihaleye başvura
caklarını belirtiyorlar. Diğer devlet ihalelerinde işin
sağlam ve zamanında bitmesi için, «yüzde 20'den
fazla fiyat kırarnazsınız» diye hüküm getiren Hükü
metin bu konudaki zararına teklifleri hangi amaçla
kabul edebileceğini anlamak gerçekten güçtür.
Sayın üyeler, rekabet eşit ortamda ve eşit şart
larda yapılır. Devletin güvncesi olan Petrol Ofisi
bir kamu kurunluşudur, bir rafineriye dayalı hesap
ve fiyat avantajı yoktur. 6 bine yakın bayiyle hiz
met veren Petrol Ofisinin mal alış ve satış fiyatlarını
Devlet tespit eder, kâr marjı bellidir. Onun bayiine
de verdiği fiyat Devletçe tespit edilmiştir. Bazı ürün
lerde yüzde 2,5, bazı ürünlerde yüzde 3 ve bazıla
rında ise yüzde 4 kârla satmaya mecbur edilmiştir.
Petrol Ofisi bayileri nasıl rekabet ederler? Bu sistem
rafineri ve ithal avantajları olan yabancı şirketlerin
lehine çalışacaktır. Kârlılık bülamadikları günlerde
bazı bölgelerden tamamen çekilen, hizmetten uzak
laşan bu şirketler, şimdi avantajlı duruma getirile
rek ödüllendirilmektedirler. Petrol Ofisi bayileri ise
Ofise her şeyleriyle bağlı kişiler olarak yok olmaya
mahkûm edileceklerdir. Yarınlarımız için endişe ve
rici bu durum mutlaka düzeltilmelidir.
Sayın üyeler, bu uygulamayı hangi yönüyle de
ğerlendirirseniz değerlendirin ne vatandaşa, ne de
'Devlete bir yarar sağlamadığı görülür. Amacı ve
faydası 'belli olmayan bu karar uygulanmaya kon
madan, mutlaka vazgeçilmelidir.
Bu vesileyle, sayın bakanların bu şekilde incelen
memiş konulan zamansız açıklamaktan vazgeçmele
rini tekrar hatırlatır, Yüce Meclisin sayın üyelerine
saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceylan.
3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 18
yaşını tamamlamış 19'undan gün almış vatandaşlara
da oy hakkı verilmesi konusunda gündem dışı ko
nuşması.
BAŞKAN — 18 yaşını tamamlamış, 19'undan
gün almış vatandaşlara da oy hakkı verilmesi konu
sunda, Anada Milletvekili Sayın Cüneyt Canver; bu
yurun efendim. <HP sıralarından alkışlar)
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Sayın Canver, süreniz 5 dakikadır.
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; hakkında çoy şey söyle
nen ve yazılan, seçmen yaşının 18'e indirilmesi ko
nusunda söz ataıış bulunmaktayım.
Seçmen yaşı ile ilgili tartışmalar, ülkemiz için
yeni olmayan, 1934 yılından beri süregelen tartışma
lardır. Hepinizin bildiği üzere, 1982 Anayasamızda,
«Yirmi'bir yaşını tamamlayan her Türk vatandaşı, seç
me ve halkoylamasma katılma hakkına sahiptir» hük
mü yer almaktadır. Anayasamızın 67 nci maddesinin
üçüncü fıkrasında yer alan bu hükmü, «18 yaşını
tamamlayan ve 19'undan gün alan her Türk vatan
daşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sa
hiptir» biçiminde değiştirmek amacıyla bir yasa tek
lifi hazırlamış ve imzaya açmış bulunmaktayım.
Sayın üyeler, hep birlikte onurlu siyasî tarihi
mizin 1927 yılını anımsayalım. Yıl 1927. Büyük Ön
der Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşını baş
tan sonuna kadar anlatan ve 6 gün süren nutkunu
bitirirken, şöyle diyordu :
«Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk İstiklâ
lini, Türk Cumhuriyetini, ilelebed muhafaza ve mü
dafaa etmektir.» Böyle diyordu. Büyük Atatürk. İs
tiklal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanların ceb
ren ve hile ile aziz vatanı ele geçireceğini, iktidarın
gaflet, dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabileceği
ni, milletin fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düş
müş olabileceğini söylüyor ve Türk istikbalinin ev
ladına, «Bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen; Türk
istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır» diyordu.
Cumhuriyet Halk Partisinin 15-20 Ekim 1927 ta
rihleri arasında Ankara'da toplanan İkinci Kurul
tayında Büyük Atatürk Türk Gençliğine olan sarsıl
maz inancını coşkuyla dile getirirken, gençliğe olan
bu güvenini, o yıl yapılan seçimlerde seçmen yaşı
nın 18 olması ile somut bir biçimde bir kez daha
ortaya koyuyordu.
Evet sayın üyeler, «Büyük Nutuk»un yazıldığı
1927 yılında Türkiyede'de seçmen yaşı, bir önceki
seçim döneminde olduğu gibi, yine 18'dir. önce 25
olan ve daha sonra 18'e indirilen seçmen yaşı, daha
sonra 22'ye çıkarılmış ve 1961 Anayasasından sonra
yeniden 21'e indirilmiştir.
Sayın üyeler, genç Cumhuriyetimizde 18 yaşını
tamamlayan her Türk vatandaşı; temyiz kudretini
haiz kişi olarak rüştünü ispat etmiş sayılır, evlene
bilir, devlet memuru olabilir, şirket kurabilir, ortak
olabilir, vatandaşlıktan çıkarılabilir, ehliyet alabilir,
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vâsi ve kayyum tayin edilebilir ve hatta asılabilir;
kısacası, her Türk Vatandaşının haiz olduğu hak
lara sahip olur, ancak seçemez. «Seçemez; çünkü
medenî rüşt yaşı ile siyasî rüşt yaşı ayrıdır, seçmen
yaşı indirilirse politika okullara girer, askeriyeye de
girer» diyenlerin daima baskın çıkmasından seçemez.
1950lerden beri seçmen yaşı 1'8'den yukarıdır.
Türkiye'de demokrasi 3 kez askıya alınmıştır. Ger
çekte, bu örnek dahi tek başına, seçim yaşı yüksel
dikçe doğru seçim kabiliyetinin artmadığının kanıt
larından yalnızca birisidir. Kimine göre, 'gençliğin
başka ve önemli sorunları vardır, seçme yaşı 'bunla
rın yanında önemsiz olanıdır; kimine göre ise, Tür
kiye'nin 1'2 Eylüle gelmesinin nedeni gençliğin politize olmasıdır.
Sayın üyeler, eğer gençliğin yasal zeminlerde po
litika yapmasını istiyorsak, yasa dışı örgütlerle ilişki
içerisine girmelerini istemiyorsak, onlara seçme hak
kı vermeliyiz. Seçme -hakikini 18'ini tamamlayıp 19'
undan gün aldıktan sonra alan gençlik, Anayasamı
zın 68 inci maddesi gereği, 21 yaşını tamamlamadan
siyasî partilere üye olamayacak ve aktif politika ya
pamayacak; ancak alman kararlardan etkilenen ke
sim olarak parlamentonun oluşmasına yalnızca oy
larıyla katkıda bulunacaktır; tıpkı oy kullanabilen,
ancak siyasî parti üyesi olamayan kuruluşların men
supları gibi.
Sayın Başbakan, iktidar partisinin sayın genel
sekreteri, genel başkan yardımcısı, grup başkanvekili,
18 yaşını tamamlayan ve 19'undan gün alan gençlere
de oy hakkı verilmesi hususunda gelecek önerileri
destekleyeceğinizi birçok kereler söylediniz. Seçmen
yaşının indirilmesini içtenlikle savunan 'biri olarak,
bu konuyla ilgili teklif için bugüne kadar 85 imza
topladım ve toplamaya devam ediyorum. Sayın Baş
bakan, bu imzaları çoğaltmak kanımca artık size
düşmektedir ve bu güç sizde mevcuttur. Yüce Par
lamento her şeyin üstünde ve millî iradenin temsil
edildiği tek mercidir. Parlamentoda alman kararlar,
millet adına alınan kararlar olup, onay mercii de
yalnızca Türk Milletidir.
Sayın üyeler, «Gençlik Yıllında Türk genç
liğine verilebilecek en büyük armağanın, onlara seç
me hakkının verilmesi olacağı inancını taşımakta
yım. Uyuşturucu madde kullanan, bir kulağı küpeli
bir gençlik doğmasına engel olmanın kanımca en et
kili yollarından birisi, gençliğe siyasî sorumluluk ve
rilmesidir. işsiz,' okulsuz, yurtsuz gençliğimizin so
runlarını, onlardan kopuk ve soyut düzeyde tartış
mak yerme, millet olarak onlara güvendiğimizi gös
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termenin artık zamanı 'gelmiştir.- Kaldı ki, 'gençliğe
bu hakkın verilmesi, verilmesi gerekenler yanında
yalnızca bir tanesini teşkil etmektedir. Bırakınız genç
ler gelsinler, ülke yönetiminin belirlenmesinde oy sa
hibi olsunlar.
Sayın üyeler, seçmen yaşının indirilmesi konu
sunda bağlayıcı açıklama yapmış, en başta Sayın
Başbakan, olmak üzere, tüm siyasî parti liderlerine,
yöneticilerine sesleniyorum : Geçmişte verdiği söyv
lediği sözleri unutan siyasîlere benzememke için, ver
diğiniz sözü tutunuz, bu konuyu sürüncemede bıra
kıp, hafife alınmasına meydan bırakmayınız; aksi
takdirde tarih sizleri de yargılayacaktır.
Hepinize saygılar sunarım. <HP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver.
Değerli milletvekilleri, gündeme 'geçiyoruz.
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — İspanya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı
Veysel Atasoy'a Devlet Bakanı Kâzım Oksay'tn ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/639)
BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» Kısmında
Cumburbaşkanlıiğıniın bir tezkeresi vardır, okutup bil
gilerinize sunacağım.
Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığına
16-17 Kasım 1984 tarihleri arasında ispanya'ya
gidecek olan 'Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un dö
nüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Baka
nı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin, Başbakanın
teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerini
ze sunarım.
Kenan (Evren
Cumhurbaşkanı
IBIAS;KIAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
2., — Konya Milletvekili Abdullah Tenekeci'nin,
«Kıbrıs Şehitleri Abidesi Yapılması Hakkındaki Ka
nun Teklifini (2/144) geri aldığına dair önergesi
(4/55)
BAŞKAN — içtüzüğün 76 ncı maddesine göre
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Kıbrıs Şehitleri Abidesi yapılması Hakkında
3.10.1984 tarihli 2/1144 sayılı Kanun teklifimi geri al
mak istiyorum, gereğini müsaadelerinize arz ederim.
Abdullah Tenekeci
Konya Milletvekili
BAŞKAN — Millî Savunma Komisyonunda bu
lunan kanun teklifi geri verilmiştir.
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V. — SEÇİMLER
/. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim.
BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçi
yoruz.
Tarım Orman ve Köy (işleri Kc<misyonundaki
açık üyelik için, Halkçı Parti Grubunca Dursa Mil
letvekili Sayın Mehmet Azizoğlu aday gösterilmiş
tir.

Onayınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İncele
me Komisyonundaki açık üyelik için, Halkçı Parti
Grubunca tAmâsya Milletvekili Sayın Arsan Savaş
Arpacıoğlu aday gösterilmiştir.
Onayınıza sunuyorum': Kabul edenler... Kabul et
meyenler.... Kabul edilmiştir.

VI* — SORULAR VE CEVAPLAR
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
BİAŞKİAIN — Sayın milletvekilleri, gündemin «söz
lü sorular» kısmına geçiyoruz.
/., — Zonguldak Milletvekili îsâ Varda? in, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/187)
2. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul
tll Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/218)
•BAŞKAN — 6/187 ve 6/2fl« esas numaralı sözlü
sorular, soru sahipleri izinli olduğu için ertelenmiş
tir.
3. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şlşmariın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203)
BAŞKAN — 6/203 esas numaralı «özlü soru, me
hil verildiği için ertelenmiştir.
4. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in,
Çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin sözlü sorusu ve
Devlet Bakam Abdullah Tenekecinin cevabı (6/189)
BAŞKAN — Sayın Turgut Halit Kunter'in söz
lü soru önergesine geçiyoruz.
Soru sahibi Sayın Kunter?.. Burada.,
Cevaplandıracak Bakan?.. BuradaSoruyu okutuyorum?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye ve Gümrük
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması hu
susunu müsaadelerinize arz ederim.
Saygılarımla.
Turgut Halit Kunter
ıRize Milletvekili
Çay üreticileri kooperatifleri, öteden beri Ziraat
Bankasından aldıkları «çevirme kredilerini üretici

ortaklarına dağıtmakta, üreticiler de bu borçlarını
her yıl eylül ayı sonu itibariyle ve çay işletmelerine
saMtkları çay karşılığında alacaklarından mahsup et
tirmek suretiyle ödemektedirler.
Aynı tahakkuk bu yıl gene yapılmış ancak, Cay
İşletmeleri Genel Müdürlüğü üretici alacaklarım öde
mekte geciktiği için, üreticiler ortağı bulundukları
kooperatiflere borçlarını ödeyemez duruma düşmüş
lerdir. Hat böyle olunca da alacaklı banka gecikme
faizi uygulamakta ve üreticiler mağdur olmaktadır
lar.
Açıklanan nedenler 'göz önünde bulundurularak:
1. Çay üreticilerini gereksiz faiz yükünden kur
tarmak için Bakanlığınızca bir tedbir düşünülmekte
midir?
2. Çay üreticilerinin diğer sorunları nasıl çözüm
lenecektir?1
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ
(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ri
ze Milletvekili Sayın Turgut Halit Kunter*in, çay üre
ticilerinin sorunlarına ilişkin sözlü soru önergesini
cevaplandıracağım.
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünce çay üreti
cisine kolaylık sağlamak bakımından, üreticinin Zi
ra! Donatım Kurumundan aldığı gübre bedelinin öden •
meşine kefil olunmakta, çay üretici kooperatiflerin
ce T. C. 'Ziraat Bankasından alman çevirme kredisi
borçları İçin de kooperatiflerce 'gönderilen listelere
göre kesinti yapılmaktadır.
Gübre temini ve bedelinin ödenmesi, Çay İşlet
meleri Genel Müdürlüğünün kefaletiyle, çay üreti
cilerine Zira! Donatım Kurumu Genel Müdürlüğün
den gübre temin edilmektedir. Gübre bedelinin Öden
me 'garantisini Çay-Kur üstlenmektedir, ödemeler
iki taksit halinde yapılmakta; birinci taksit temmuz
sonu, ikinci taksit aralık sonudur.
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Gübre bedeli olarak bu yılki toplam ıborç tutarı
1 milyar 276 milyondur. Birinci taksit tutarı 638 mil
yon temmuz ayı sonunda ödenmiş olup, bakiye 638
milyon lira da aralık ayı sonunda ödenecektir. Güb
re bedelinin ödenmesinde (herhangi bir gecikme yok
tu. Bu borcun ödenmesi için her ne kadar kesinti
üreticiye ödenen yaş çay bedelleri üzerinden yapıl
makta ise de, yapılan kesinti karşılanamadığı takdirde,
aradaki fark Çay Kurumunca tamamlanarak iadesin
de ve tamamı ödenecektir.
Çevirme kredisi temini ve ödemeleri:
Bu krediler çay üretici kooperatiflerinin kefaletiy
le T. C. Ziraat 'Bankasından temin edilmektedir. Ta
mamen kooperatifle banka arasındaki bir kredi işle
midir. 'Üretici, kooperatif aracılığı ile ziraî ve diğer
ihtiyaçları için bu krediyi bankadan almakta, 'geri
ödemelerinde Çay-IKur yardımcı olmaktadır.
Çevirme kredisinden borçlu olan üreticilerin lis
tesi çay üretici kooperatiflerince her ay kuruma gön
derilir, kurum çay ıparası ödemelerinde bu listeleri
dikkate alarak, gerekli kesintileri yaparak, kesinti
miktarlarını kooperatife yatırmaktadır. Çay parala
rı ödemelerinde kooperatiflerden gelen çevirme kre
dilerinin öncelikle kesilerek, Ödemelerine hassasi
yet gösterilmektedir; ancak yapılan kesintiler çay
paralarının ödeme planına göre yapılmaktadır. Yani,
hangi ayın yaş çay bedelleri ödeniyor ise, o aya ait
kesindiler kooperatife ödenmektedir. Geçmiş yıllarda
da aynı uygulamalar yapılmıştır.
Toplam yaş çay bedeli 57,4 milyar ilra olup, 1 IKasım 1984 tarihli itibariyle 27,8 milyar lirası öden
miş, bakiye 129,6 milyar lirası kalmıştır. Hali hazırda
temmuz ayı yaş çay bedelleri ödenmektedir. Yapılan
programa göre, yıl sonunda veya en geç şubat (1985
ayında bitirilecektir.
Çay üreticilerinin diğer sorunları, soruda açık
lıkla belirtilmediğinden cevaplandırılamamıştır. An
cak, çay üreticisinin üretimden doğan veriminin artı
rılması, bunu temin için iyi bir budama ve gübrele
me yapılması, toprağın işlenmesi gibi konularda tüm
teknik elemanlar ile üreticiye yardımcı olmaya çalışıl
maktadır.
(Arz ederim.
IBAŞIKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Kunter, bir açıklamanız olacak mı efen
dim?
Buyurun. ıflMOP sıralarından alkışlar)
TURGUT HADÎT KUNTER (Rize) — Sayın
Başkan, Büyük Millet Meclisinin sayın üyeleri; her
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şeyden evvel, sözlü sorumu cevaplandıran Sayın Dev
let Bakanına teşekkürlerimi sunarım.
Sözlü sorum bundan takriben 1,5 ay evvel - hat
ta 1,5 ayı biraz da geçmiş vaziyettedir- verilmiştir;
bugün cevaplandırılmıştır. Fakat bu arada, mütema
diyen şahıslar beni ziyaret etmek suretiyle ve aynı za
manda mektuplar göndermek suretiyle bu hususun
hangi dereceye varmış olduğunu öğrenmek istediler.
Bu hususta şahsıma gönderilmiş olan bir mektuptan
iki pasaj okumak suretiyle sözlerime son vereceğim.
Mektup şöyledir:
«Haziran ayına ait çay paralarının ödenmesi 15
Ekimde tamamlanmış ve temmuz ayında satın alman
ikinci sürgün çay paralarının yüzde 30'u 15 Ekimden
sonra ödenmeye başlamıştır. Ancak, ödenmeye başla
ma tarihinden 1 ay geçmiş olmasına rağmen, ikinci
sürümün temmuz ayına ait kısmının dahi yüzde 20'si
ödenmemiştir. Şayet bu tempoyla devam edilirse,
1984 senesine ait üretici alacaklarının 1985 senesi so
nuna kadar ödenmesi mümkün olamayacaktır.
Koperati'f kredilerine gelince: Ekimin 15 inden son
ra temmuz ayına ait taksitler ödendi, ağustos ayına
ait taksitler hâlâ ödenmemiştir. Üretici borçlarının
yüzde 501sine hâlâ cezalı faiz ödemekteyiz. Hükümet
ten alacağımız var, alacağımızı ne zaman alacağı
mız belli değil; ama Maliyeye ödediğimiz vergiden
tutun, bankadaki borcumuza kadar hepsine ceza öde
mekteyiz. Yaptığımız tespitlere göre, 10 uncu ayın
sonu itibariyle Çay-Kur'un çay satışı 100 bin tonu
aşmıştır. Bunun karşılığı ise, 120 ilâ 150 milyar
Türk Lirası arasında bir meblağ tutmaktadır. Bu de
mektir ki, üreticiden alınan çay paraya tebdil edil
miştir. Üreticinin parasının ödenmemesi için bir se
bep yoktur. Sayın Maliye Bakanımızın Bütçe Komis
yonunda yaptığı açıklamada, Hükümetin üreticiye ve
müteahhitlere 72 milyar lira borcu olduğu ifade edil
miştir. Bunun 35 milyarı çay üreticisine olduğuna
göre, demek oluyor ki, çay üreticilerinin dışındaki
Üreticilerin parası normal olarak
ödenmektedir.
Kış gelmiş, çatmıştır. Vatandaşın yüzde 70'inin odun,
kömür almaya parası yoktur. Bir insanın yaşaması
için nelere ihtiyacı 'varsa, keza hepsi temin edileme
yecek durumdadır. Ancak, biraz kredisi olabilenler
esnaftan veresiye ihtiyaçlarını temin
edebiliyorlar
ise de, bunlar da 100 kuruşluk mala 200 kuruş öde
meye mecbur oluyorlar.»
Bundan aşağı yukarı birbuçuk ay evvelki durum
budur. Bu üretici aynı zamanda kooperatif yöneticisidir ve büyük bir kasabanın da muhtarıdır.
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Teşekkür eder, saygılar sunarım. (IMDfP sıraların
dan alkışlar).
BAŞMAN — Teşekkür ederim Sayın Kunter.
Soru cevaplandırılmıştır.
5 inci soruya geçiyoruz.
5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nunr ABD Büyükelçimizin söylediği iddia edilen bir
beyanatına ilişkin sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı
Vahit Halefoğlu'nun cevabı (6/211)
. BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu?.. Burada.
Saym Bakan?.. Buradaki'.
Sözlü soru önergesini okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakam tarafından
Sözlü olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica
ederim.
Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum (Milletvekili
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çerçevede Türkiye'nin Varşova Paktı kuvvetleri ve
nüfusunun Ortadoğu bölgesine intikaline'karşı engel
teşkil etmesinin bölge ülkelerine bazı imkânlar sağla
dığından bahsederek, bu anlamda Türkiye'nin İsrail
için de tabiî bir koruyucu kalkanı olduğunu söyle
miştir, Konuşmanın genel yapısı içinde bu ifadeleriy
le kastedilen husus, Türkiye'nin İsrail'i korumak için
özel bir gayret içinde bulunması veya İsrail'i diğer
bölge devletlerine karşı koruması olmayıp, dış etki
lerin bölgeye sızması bakımından Batı ittifakı üyesi
Türkiye'nin teşkil ettiği tabiî engelden İsrail'in de ya
rarlanmak durumunda olması vakıasıdır. Dolayısıyla,
Büyükelçinin beyanını herhangi bir yükümlülük ifa
desi değil, bir gözlem olarak kabul etmek daha doğ
ru olur. lEsasen, Hükümetimizin Ortadoğuya ve böl
gedeki dost Arap ülkelerine yönelik olarak uyguladığı
politikanın en üst düzey yetkililerin beyanlarıyla da
devamlı surette tekrar ve teyit olunan esasları 'gayet
açık olup, bunlar muvacehesinde İsrail'in korunması
İçin özel görev yapma, yükümlülük alınması söz ko
nusu olamaz.
Saygılarımla arz ederiz.

Soru 1. 1ABD. Büyükelçimiz Sayın Şükrü Elekdağ'ın «Biz İsrail'in bölgede koruyucu kalkanıyız»
dediği doğru mudur?
BlAŞKAiN — Teşekkür ederim Saym Bakan.
Soru 2. Doğru İse «İsrail'e koruyucu kalkan ol
Sayın Nalbantoğlu, ilave, edecek bir hususunuz
mak» Türkiye dış politikasına uygun mudur?
var mı?
Soru 3. Uygun değilse, Sayın Büyükelçi hakkın
HflJMit NALBANTOĞLU l(Erzurum) — Teşek
da ne ıgîbi bir işlem yapmayı düşünüyorsunuz?
kür ederim.
Soru 4. Uygun ise, bu koruyucu kalkanlık göre
vini yapmak için Hükümetimizce ne gibi yükümlü
(BASMAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ
lükler garanti edilmiştir?
lu.
Soru 5. Varsa, bu yükümlülük anlaşmasını Tür
Soru cevaplandırılmıştır.
kiye Büyük Millet Meclisi onayından geçirmek gerek
6 ncı soruya geçiyoruz.
mez mi?
6. — Ordu Milletvekili Bahriye ÜçoKun, köy öğ
Soru 6. Yoksa; bazı angajmanlara varsayım kuş
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
kusu doğuran beyanlardan kaçınmaya dış görevlile- ,
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
rimiz neden gerek .görmemektedirler?
si (6/212)
filAŞKİAN — Buyurun Sayın Bakan.
BAŞKAN — Sayın JÜçok?. Burada.
DI$t§İJERİt BAKANI VAHİT MALEBOĞtLU
Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?. Yok.
— Saym Başkan, değerli milletvekilleri; Erzurum
Soru ertelenmiştir.
Milletvekili Sayın Hilmi NalbantoğJu'nun, Washing
7 nci soruya geçiyoruz.
ton Büyükelçimizin bir beyanına ilişkin sözlü soru
suna cevabımızı sunuyorum.
7. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak CeyWashinıgt3on Büyükelçimiz Şükrü Elekdağ, Türk
lan'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun enerji nakil hat
- Amerikan »Dostluk Derneğinin girişimiyle istanbul'
larında kullanacağı ağaç direk ihtiyacına ilişkin sözlü
da düzenlenen ve Türk - Amerikan işadamlarını bir
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal
iaraya getirmeyi amaçlayan toplantıda Türkiye'nin
Büyükbas'ın cevabı (6/214)
-genel açıdan imkân ve özelliklerini tanıtan bir konuş
•BAŞKAN — Saym Ceylan?.. Buradalar.
ma yapmıştır. Büyükelçi Elekdağ, bu konuşmasının
Soruyu cevaplandıracak olan Sayın Bakan?.. Bu
hir "bölümünde Doğu - Batı çekişmesi açısından Tür
kiye'nin bölgedeki konumuna da değinmiş ve bu radalar.
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Soruyu okutuyorum1:
Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tarafından
sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve teklif ediyo
rum.
Saygılarımla.
Albdürrezak Ceylan
Siirt Milletvekili
1. (Türkiye Elektrik Kurumunun 1984 yılı enerji
nakil (hatlarında kullanacağı ağaç direk ihtiyacı ne
kadardır? Orman Genel Müdürlüğü şimdiye kadar
T. E. kurumuna ne kadar direk teslim etmiştir?
2. Orman Genel Müdürlüğü direk ihraç etmiş
midir? Etmişse kaç lira veya kaç dolardan etmiştir?
Türkiye Elektrik IKurumu eksik kalan direkleri ithal
etmiş midir? ftihal etmişse ne bedelle almış, henüz
ithalat bağlantısı yapılmamış ise ne kadar fiyat isti
yorlar?
Kendi İhtiyacımız olan malı satıp tekrar itihal ede
rek yaptığınız ihracat ve ithalatın ülke ekonomisinin
yararına olduğuna inanıyor musunuz? Bundan sonra
da aynı şekilde ihtiyacımız olan emtiayı ibtraç et
meye devam edecek misiniz?
3. Kalkınmada öncelikli 27 ilde, Türkiye Elek
trik Kurumu, 1984 Yatırım Programında kaç köye
hizmet götürmeyi planlamış? Sizin Hükümetiniz dö
neminde yapılan ek programlarla kaç köy ve mahal
le 1984 programına alınmış, şimdiye kadar kaç kö
ye hizmet gitmiştir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TAIBİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL IBÜYıüKtBAŞ —. '(Eskişehir) — Siirt Millet
vekili değerli arkadaşımız Mehmet Abdürrezak Ceylan'm, Türkiye Elektrik Kurumunun enerji nakil (hat
larında kullandığı ağaç direkler konusundaki sözlü
soru önergesine cevaplarımı arz ediyorum.
Türkiye Elektrik Kurumunun 1984 yılı ağaç di
rek ihtiyacı 450 bin adet, takriben 150 bin metreküp
tür. Orman Genel Müdürlüğü 15.11 J1984 tarihine ka
dar Türkiye Elektrik Kurumuna 123 541 • adet ağaç
direk teslim etmiş bulunmaktadır.
9.7.1981 tarih ve 8/3321 numaralı kararnamenin
eski karar gereğince, Orman Genel Müdürlüğü ihra
catçılara ihraç edilmek kaydıyla ağaç direk tahsisi ya
par. İhracatçılar ihraç edecekleri direkleri tornalayıp
enprenye ettikten sonra ihraç etmektedirler. Bu şe
kilde enprenye işiyle uğraşan memleketimizde 11 ci
varında fabrika mevcuttur.
Orman Genel Müdürlüğünce ihraç programına
alınan ağaç direkler ise, TEK Genel Müdürlüğünün
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teknik şartlarına uygun olmayan, yani onun kullan
madığı 7-8 metre boyundaki direklerdir. TBK Genel
Müdürlüğünün elektrifikasyon işlerinde kullanmak
üzere talep ettiği direkler ise, 9 ilâ 12 metre boyunda
olan direklerdir. Bu vasıftaki direklerden Türkiye
Elektrik Kurumu 1984 yılı programını gerçekleştir
mek üzere Orman Genel Müdürlüğünden 210 bin
âdet direk talep etmiştir. Biraz evvel söylediğim gibi,
bu sene bazı sebepler dolayısıyla ancak 123 541 adet
direk teslim alınabilmiştir.
Türkiye Elektrik Kurumu 1969, 1974 ve 1976 yıl
larında da ağaç direk ihtiyacını karşılamak üzere,
memleket haricinden ağaç direk ithalinde bulunmuş
tur. Bu yılkı ve bundan sonraki yılki programlarında
da kullanılmak üzere, Türkiye Elektrik Kurumu 200
bin civarındaki ağaç direği ithal etmek üzere bir müd
det önce teşebbüse geçmiş ve bu direklerin derleme
çalışmaları devam etmektedir. Bu direklerin fiyatla
rıyla ilgili olmak üzere, daha önceki fiyatlar yerine
sadece 1984 yılında Türkiye Elektrik Kurumunun
Orman İdaresinden almakta olduğu ağaç direklerin
fiyatlarını takdim edeyim:
9 metre olanlar 12 900 - lira, 10 metre olanlar
16 900 lira, İH metre olanlar 20 100 lira, 12 metre
olanlar 28 900 lira civarındadır. Bu fiyatlar, bu
şekilde enerji nakil hatlarında kullanılan direklerin
bu boydaki orta tip direklere ait olan fiyatlarıdır. İt
hal edilecek direğin fiyatının, Orman Genel Müdür
lüğünden temin edilecek direklere nazaran biraz da
ha pahalı olacağını tahmin etmekteyim. Ancak, yuka
rıda da açıklandığı üzere, Orman Genel Müdürlüğü
bu yıl Türkiye Elektrik Kurumunun istediği boyda
ki ağaç direklerin tamamını veremediği için, bunla
rın bir kısmının ithal yolu ile yurt dışından temin edil
mesi zarureti hâsıl olmuştur.
(Memleket ekonomisinin yararına olmak kaydı İle
yurt içinde üretilen bazı mallarımız ihraç edilmekte
ve uygun vasıfta olanları ise gerektiğinde ithal de edi
lebilmektedir.
Türkiye Elektrik Kurumunca 1984 yılı yatırım
programında kalkınmada öncelikli 27 ilde elektriklendirilmesi yürütülen köy sayısı 1 752 adettir. 1984
ek programına ayrıca 400 adet köyün daha elektriklendirilmesi ilave edilmiştir. Ayrıca, 1984 ek prog
ramına ithal edilen mezra Ve köy mahallesi sayısı
da 348 olmak üzere, Türkiye Elektrik Kurumunun
1984 yılı yatırım programındaki köy sayısının topla
mı 2 500'dür.
Kalkınmada Öncelikli 27 ilde sözlü soruda söz ko
nusu edilen 27 ilde eylül sonu itibariyle elektriklen-
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dirilen köy sayısı 849 adettir. Aynı tarihe kadar ta
mamı elektriklendirilen köy sayısı 1 393 ve 400 mezra
dan ibarettir. İthaline tevessül edilen bu ağaç direk
ler bu yılda, gelecek yılda köy elektrifikasyonu faali
yetlerinin hızlanmasını sağlayacak olan direklerdir.
Değerli milletvekilleri, saygı ile arz ederim.
(BAŞMAN — Teşekkür ederim Sayın (Bakan.
Sayın Ceylan, ilave edecek bir hususunuz varsa,
buyurun efendim.
MEHMET ABDORİRE2İAK CEYLAN .(Siirt) —
Sayın Başkan, sayın üyeler; hepinizi en derin saygı
larımla selamlarım.
Sayın (Bakan biraz evvel açıfcîaıma yaptılar, 1976
yılında gene direk ithal edilmişti, fakat o taribJten bu
güne kadar Orman Genel Müdürlüğü tarafından,
Türkiye Elektrik Kurumunun direk ihtiyacı karşıla
nıyordu Bu sene neden karşılanmadı, bunu merak et
tiğim için Sayın jBakanımızdan sormak istedim.
Sayın üyeler, Türkiye Elektrik Kurumunun 1984
yılındaki yatırım faaliyetlerini tespit etmek için 1983
yılı yatırımlarına ve icraatına bakmakta fayda var
dır.
Türkiye Elektrik Kurumu '1983 yılında, Türkiye
genelinde 3 000 köy programlamış ve bu 3 000 kö
yün 1 708 köyü kalkınmada Öncelikli 27 ilde prog
rama alınmıştır. 1984 yılında, yine genelde 3 000 köyprogramlanmış, Sayın özal Hükümeti, geri kalmış
yöreler için ek program, hazırlayıp, 748 yerleşim
birimini daha 1984 programına almıştır. Bu şekilde
kalkınmada öncelikli 27 ilden 2 500 yerleşim ünite
si programa alınmış oldu. Yıl sonunda icraata bak
tığımızda ise şu manzara ile karşılaşmaktayız; yine
1983 yılındaki duruma
bakıyoruz; 3 000 köyün
2 404'üne hizmet ıgitmiş; kalkınmada Öncelikli 27 il
de programa alınan '1 752 köyün 1 578'i yıl içinde bit
miştir. Fakat 1984 yılında kalkınmada öncelikli 27
ilde normal yıllık program ile ek programla birlikte
1984 programına ,2 500 köy alınmış; 30.9.1984 tarihi
itibahriyle bu 2 500 yerleşim biriminden sadece 694'
üne hizmet götürülebikniştir.
Aynı hızla, yıl sonuna kadar tahminen ancak 950
veya 1 000 köye hizmet götürülebilİr kanaatindeyim.
Görülüyor ki, 1984 yılı yatırım yılı olarak değil, kâ
ğıt üzerinde rakam yılı olarak tarih© geçecektir.
Sayın Başbakan mahallî seçimlerdeki konuşmala
rında «Beş yıl içinde elektriksiz köy kalmayacaktır»
diyordu. Yıl içindeki icraatını kaleme vurduğumuzda
ortaya şu hesap çıkmaktadır. Baz olarak yine kalkın
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mada öncelikli 27 üi ele alıyorum ve bu 27 ilde toplam
köy sayısı 15 768 olup; 1983 yılı itibariyle elektrikli
köy sayısı 6 753, elektriksiz köy sayısı ise 9 005 âdet
tir. 1984 yılı faaliyetine göre yılda 950 veya 1 000
köy elektriklenecekse, bu iş 5 yıl yerine, 12 yılda an
cak bitebilecektir,
Şimdi Sayın (Başbakana soruyorum;' yatırımlar
niye gerçekleşmedi? 'Bize göre, harcamalar hep kâ
ğıt üzerinde kaldı. Türkiye Elektrik Kurumu, malze
meyi nakit sıkıntısından alamadığı için hizmet üre
temedi. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı müzake
relerinde vermiş olduğumuz bir önerge üzerinde Sa
yın Başbakan aynen şöyle diyordu:
KİBu önergeyi Doğudaki vatandaşlarımıza bir se
lam olarak mütalaa ediyorum.» Diz selam göndermiyoruz, biz, iş ve hizmet yapmak istiyoruz. Bizim öner
ge verildiğinde seçim yoktu sayın üyeler. Sayın Baş
bakan ek programları yapıp, kalkınmada öncelikli il
lere 6,8 milyar lira ek ödenek ayırdığını açıkladığı za
manda mahallî seçimler vardı. Onun İçin, kimin seç
mene selam gönderdiği gün ışığı gibi ortadadır.
İktidar, vatandaşa hizmet vaat etmiş, oyunu al
mış; fakat seçimlerden sonra ise verdiği sözleri unut
muş, vatandaşı aldatmıştır.
Sayın üyeler, demin de arz ettiğim gibi, hizmetin
aksamasında en büyük problem para sıkıntısı idi.
İkincisi ise, enerji nakil hatlarında ve köy içi şebeke
lerde kullanılacak ağaç direk yokluğundan olmuştur.
Türkiye Elektrik Kurumu, Orman Genel Müdürlü
ğünden istemiş olduğu direkleri temin edemezken,
Orman Genel Müdürlüğü ihraç edilmek üzere 19 000
metreküp direğin metreküpünü ortalama 60 dolar
dan özel sektöre satmıştır. Sayın Bakan, bu konuyu
burada şöyle açıkladılar: «(Bizim kullanmadığımız
7-8 ve 9 metrelik direkleri ihraç gayesi ile özel sektöre
satıldı.» dediler. Benim aldığım haberlere göre, özel
sektöre ihraç gayesi ile satılan direklerin 8 metreden
uzun olanı kesilerek teslim edilmiştir. Bu konuyu Sa
yın Bakan, tetkik buyururlarsa faydalı olur kanaatin
deyim.
Türkiye Elektrik Kurumu, kendi ihtiyacı olan
direkleri ithal etmek için ise 1 metreküp direk için
tahminen 100 ilâ 120 bin lira fiyatla karşılaşıyor.
Şimdi, 'Sayın Hükümetten soruyorum; 1 metre
küp direği 60 dolar, yani 24 000 liradan satıp, 100 ve
ya 120 bin liradan ithal etmek zorunda olduğunuz bu
ticaret mantığına siz ne ad veriyorsunuz? Dunun gi
bi başka örnekler de verebilirim. Mesela, 17 kilogram
lık margarin yağı iç piyasada 8 500 liradan satılırken,
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Irak'tan aynı yağı 3 'bin liradan almak mümkündür;
şekerde de yine aynı durum vardır.
Bu ekonomi mantığınızla.
BAŞKAN — Sayın Ceylan, Sayın Ceylan, bir da
kika efendim.
Değerli milletvekilleri, gördüğünüz gibi daha önce
de oldu; sözlü sorular; yazılı olarak sorulmuş, yazıl
mış, tespit edilmiş sorulara bakanların, Bakanlar Ku
rulunun cevabıdır. Bunların üzerinde açıklama yap
ma, yeni sorular sorma yetkisini vermez. Hele o ko
nunun dışında soru sorma yetkisini hiç vermez. An
cak bakanın verdiği cevapların kendi bilgisine uyup
uymadığı hakkındaki görüşler beyan-edilir.
(Buyurun Sayın Ceylan, bu istikamette konuşun.
.MEHMET AİBDÜRjREZAJK CEYLAN (Devam
la) <— Sayın IBaşkanım, ben sözlü soru önergemde,
«IBu ekonominin Türkiye'ye faydası nedir?» diye sor
muştum. Onun için konunun dışına çıkmadım efen
dim.
iBASKAN — Zaten vaktiniz de doldu. Konuşma
nızı topralayınız.
,'MEHMİET ABDÜRREZAKI CEYLAN (Devam
la) — Bu ekonomi mantığınızla yatırım yapamaya
cağınız gibi vatandaşı gıdasızlıktan açlığa ve sefalete
stirüklüyorsunuz. Gıdasını tam alamayan bu millet
tekrar verem ve benzeri (hastalıklara yakalanabilir. Do
lar aşkına her şeyden vazgeçemeyiz. Bu milletin zinde
ve güçlü olması için tam olarak gıdasını alması la
zımdır. Bugünkü ücretlerle ve bu ticarî uygulama
nıza göre Ortadirek diye tabir ettiğiniz Ücretliler, es
naf ve çiftçiler kuru ekmekle daihi karnını tam ola
rak doyuramaz hale gelmiştir. Nam olsun kâr olma
sın diye yapılan bu ihracatla, 'gelen dövizleri hiç ol
mazsa 'gelecekte bu millete fayda verecek yatırımlar
da kullanın. Oftadireğin ne /İskoç viskisine ne Marlborc'ya ne de Çikita muza ihtiyacı vardır.
(BA$KAN — Toplayınız Sayın Ceylan, süreniz
doldu.
MEHMET AlBOÜRfRBZAİK CEYLAN .(Devam
la) — Lütfen bu millete sıcak bir çorbayı çok görme
yin.
Saygılar sunarım. l(fM)DP sıralarından alkışlar).
ÖBASKAN — Teşekkür ederim Sayın Ceylan.
Soru cevaplandırılmıştır.
&, — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'tn, İh
tira Beratı Kanununun değiştirilmesi için çalışma ya pılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/217)
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İBASKAN — (6/2)17) esas numaralı soru sahibi
Sayın Sarulhan?.. Buradalar.
iBu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, İstanbul İli Emniyet eski Müdürü hakkındaki
ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/219)
BAŞKAN — Dokuzuncu soruyu Tüzük gereği
geçiyorum.
10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Siirt Karageçit Köyündeki Katliama
ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/220)
(BAŞKAN '— Sayın SÖkmenöğlu?.. (Burada.
(Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?,, Bura
dalar.
Soruyu okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Eşkiyanın son olarak Siirt'te masum kadın ve ço
cuklarımıza karşı düzenledikleri kanlı baskın hakkın
da aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıldı
rım Akbulut taraJfından sözlü olarak cevaplandırıl
ması hususunda delaletinizi saygı ile rica ederim.
Musta'fa Murat Sökmenoğlu
Hatay Milletvekili
'1. 'Eşkıyanın Siirt'in Karageçit Köyünde girişti
ği kanlı baskın hakkında Yüce Meclisimize ne zaman
bilgi vereceksiniz?
2. Müdafaasız kadın ve çocuklara karşı düzenli
katliamlarda bulunan hainlerin yeni amaçları ne
dir?
3. Eşkıya 15 Ağustostan befi sivil halktan ve
güvenlik kuvvetleri mensuplarından kaç kişiyi kaltletmiştir?
4. (Katledilen masum insanların ailelerine ne g!ibi yardım yapılmıştır?
5. Misak-ı Millî Hudutlarımızın 'gözbebeği Ha
tay'dan Hakkâri'ye kadar uzanan bölgede bu gözü
dönmüş bedbahtlara karşı yeni ne gibi tedbirler al
dınız?
IBAIŞKAN — Buyurun Sayın IBakan.
llÇttSLEFiî «AKANI YILDIRUM AKİBULUT
ı(Erzinoan) — Sayın (Başkan, değerli mületVekilleri;
Hatay Milletvekili Musta'fa Murat Sökmenoğlu'nun,
Siirt ilimizin Karageçit Köyündeki olaya ilişkin so
ru önergesini cevaplandırmak maksadıyla huzurunu
za gelmiş bulunuyorum.
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Sayın Milletvekilleri, .bildiğiniz gibi, 8 Kasım
1984 günü Siirt İli Sımak İlçesi Karageçit Köyünde
5*i kadın, 4'ü çocuk ölmâk üzere 9 masum vatan
daşımız maalesef teröristlerce katledilmiştir.
Olayın cereyan tarzı şöyledir: 22 Eylül günü Karageçit köyüne bir grup silahlı terörist gelerek, eski köy
bekçisinin evine silahlı saldırıda bulunmuşlar, iki taraf
arasında çıkan çatışmada bekçi yaralanmış, bir terö
rist öldürülmüştür. Hedef olarak seçilen kişinin geç
mişte köy bekçiliği yaparak devlete hizmet vermiş ol
masının saldırı sebebi olduğu, yapılan tahkikat sonu
cu anlaşılmıştır. Nitekim ilk saldırılarında amaçlarına
erişemeyen gözü dönmüş teröriristler, 8 Kasım 1984
tarihinde aynı köye ikinci bir silahlı saldırıda bulun
muşlar, ancak köyde bulunan güvenlik kuvvetlerinin
olaya anında müdahalede bulunması üzerine köyün
içine girememişlerdir. Bunun üzerine teröristlerce he
def alınan eski ve yeni köy bekçilerinin eviyle muhta
rın evine uzaktan roket atışı yapılmış ve bu şekilde 9
masum vatandaşımız hayatlarını kaybetmişler, bir te
rörist de ölü olarak ele geçirilmiştir.
Sayın milletvekilleri, teröristlerin amaçları bölge
de devlet güçlerine yardımcı olan, Devletimize ve re
jimimize yürekten bağlı halkımızı korkutmak ve sin
dirmektir. Böylece haklarında yapılan ve yapılacak
ihbarları önleyeceklerini, bölge halkıyla güvenlik kuv
vetlerinin işbirliğine mani olacaklarını, baskı yoluyla
bölge halkının desteğini kazanabileceklerini düşünmek
tedirler. Ancak, bu tür saldırılar onlara hiçbir destek
sağlamamış, aksine bölge halkının nefretinin daha da
artmasına sebep olmuştur. Halk Devletine bağlı ve
ona güvenmektedir. Hainlerle mücadelede, güvenlik
kuvvetlerine yardım ve desteklerini esirgememektedirler. Bu sebeple hainler, şiddet ve zulme başvurmak ih
tiyacını duymaktadırlar.
Sayın milletvekilleri, 15 Ağustos 1984 tarihinden
bugüne kadar teröristlerce 2 subay, 2 astsubay ve 16
erbaş ve er şehit edilmiştir. 5'i kadın, 4'ü çocuk olmak
üzere, 9 vatandaşımız katledilmiştir. Hükümetimiz,
Karageçit Köyündeki olayda hayatlarını kaybeden va
tandaşlarımızın yakınlarının acılarına iştirak etmekte
dir. Sırf Devlete bağlılıkları ve hizmet vermeleri ne
deniyle saldırıya uğrayan vatandaşlarımıza veya ya
kınlarına, kanunların imkân verdiği ölçüde maddî ve
manevî yardımın yapılabilmesi çalışmaları devam et
mektedir.
Sayın milletvekilleri, Devletimiz, bölgede yaşayan
vatandaşlarımızın ıgüvenliklerinlin sağlanması için her
türlü tedbiri almıştır. Her karış toprağımızda Devletin
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gücü ve otoritesi hâkimdir. Şurası herkes tarafından
kesinlikle bilinmelidir ki, Yüce Devletimizin gücü kar*
şısında, bu tür münferit hain teşebbüslerin hiçbir et
kisi ve başarı şansı yoktur. Bu hainler, geçmişte de gö
rüldüğü gibi, yine hüsrana uğramaya, hesap vermeye
ve ezilmeye mahkûmdurlar.
Hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Soru sahibi Sayın Sökmenoğlu, Bakanın verdiği
bilgiler üzerinde bir görüş ibeyan edecek misiniz?
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) —
Evet efendim.
BAŞKAN — Buyurun.
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay)
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İçişleri Baka
nı Sayın Yıldırım Akbulut'un yapmış olduğu açık
lamalarından dolayı huzurlarınızda kendilerine te
şekkür ederim.
Muhterem milletvekilleri, hiçbir zaman meselele
ri küçümseyenleyiz; meseleler mühimdir, hatta va
himdir. Şanlı Türk Ordusu tarafından sağlanan hu
zur ve güvenin bozulmasını isteyenlere cevabımızın
her zaman sert olması lazımdır. 50 milyonluk, kal
kınma yolunda olan müreffeh bir Türkiye'yi her sa
hada köstekleyecekleri aşikârdır. Onun için, güzel
yurdumuzun etrafında çıkan kıvılcımları ve dahilde
yaratılmak istenen huzursuzlukları göz önüne alıp,
parti, grup farkı gözetmeden, millî iradenin tecelligâhı olan, Türk'ün ve Türkiye'nin sembolü Yüce Atatürük'ün kurduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinin
tepkisini duyuralım.
Sayın milletvekilleri, ancak Hükümetin de gelip
Türkiye Büyük Millet Meclisinde olaylar hakkında
zaman zaman bilgi vermesi gerekir. Bu hadiselerde
ölenlerden başka kayıp olan insanlar vardır; kayıp
olanlar ne olmuştur, belli değildir.
Sayın milletvekilleri, Türkiye İBüyük Millet Mec
lisinin tüm üyelerinin desteğini alan güvenlik kuvvet
leri de vazifesini daha rahat ve huzur içinde ifa ede
ceklerdir. Meseleleri hep beraber tezekkür eder, ted
birlerini de beraber düşünürsek, Yüce Millet, «Eşkiya yarın ne yapacak?» diye endişe içine düşmez. Bu
gibi hadiselerde her zaman.Devlet ve millet el. ele
olur ve meseleleri beraber çözersek, maşaların arka
sındaki güçler de etkisiz kalır. Çünkü, meselemiz sa
dece maşalarla değil, onların arkasındaki güçlerle
olmalıdır kanaatindeyim.
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Sayın milletvekilleri, bu mukaddes vatanı koru
mak için satılmış bedbahtların hain kuruluşlarıyla
şehit olan Mehmetçiklere ve katledilen sivillere hu
zurlarınızda Tanrıdan mağfiret, ailelerine, Şanlı Türk
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Ordusuna ve Yüce Milletimize başsağlığı diliyor, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlu.

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
/. — Antalya Milletvekili AH Dizdaroğlu'nun
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ye 178 inci
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi
ve Adalet Komisyonu Raporu {21102) (S.. Saytsı :
82 ve 82'ye 1 inci ek) (1)
IBİAŞKIAIN — Değerli mdlletvekileri, 'gündemimi
zin «Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan
Gelen Diğer İşler» kısmına ıgeçlyoruz.
Birinci sıradaki teklifi, Komisyona verilen mad
deleri henüz Komisyondan 'gelmediği için 'görüşe
miyoruz.
2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
21.6.1934 Tarih ve 2525 Sayılı Soyadı Kanununa Bir
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/152) (S, Sayısı:
156) (1)
BAŞKAN — İkinci sıradaki teklif© geçiyoruz.
156 sıra sayılı, Balıkesir Milletvekili Sayın Davut
Abacıgil'in 2116.1934 Tarih ve 2525 Sayılı Soyadı
Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler..^ Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul
edilmiştir,

21.6.1934 yılında yürürlüğe giren 2525 sayılı Soy
adı Kanunu soyadının ilk alındığı sıralarda iki ay
içerisinde başvurulmak kaydıyla idareye soyadı de
ğişikliği yetkisi vermiş, bunda amaç bütün vatan
daşların soyadı almak için toplu müracaatları nede
niyle ortaya çıkabilecek hataların derhal düzeltilme
sini imkân dahiline sokmaktır. Bu Kanuna göre soy
adları alınmış ve sistem oturmuştur. Soyadı kişinin
kimliğinin anaunsurlarından birini teşkil etmesi ne
deniyle bunda yapılacak değişiklik kamu düzeni ve
güvenlik açısından önemli karışıklıklar ve sorunlar
meydana getirebilir. Esasen zorunlu hallerde zorunlu
ve makul sebeplere dayanarak mahkemece soyadların düzeltilmesi ve değiştirilmesi mümkündür. Bu ne
denle nüfus idarelerine teklifin öngördüğü şekilde bir
yetki verilmesi Komisyonumuzca sakıncalı mütalaa
edilmiş ve söz konusu teklifin maddelerine geçilme
den reddedilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere say
gıyla arz olunur.
(Başkan
Necat Tunçsiper
(Balıkesir

ıBaşkanvekıii
Nihat Akpak
Sakarya

Sözcü
Atilla Sın
Muş

Kâtip
İsmail Üğdül
Edime

Üye
Metin Üstüne!
Adana

!Üye
Kadri Altay
Antalya

Üye
Muzaffer Arıcı
jDenizli

Üye
Ahmet Ata Aksu
Gaziantep

Üye
Namık Kemal Şentürk
İstanbul

Üye
Fazıl Osman Yöney
İstanbul
ıÇtmzada bulunamadı)

Üye
Hüseyin Aydemir
İzmir

Üye
Süha Tanık
İzmir

Raporu okutuyorum.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in 21.6.1934
Tarih ye 2525 Sayılı Soyadı Kanununa Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve
gerekçesi ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılmala
rıyla Komisyonumuzun 7.11.1984 günlü 6 ncı birle
şiminde incelenip görüşüldü.
(1) 82 S, Sayılı Basmayazt 28.6.1984 tarihli 85
inci Birleşim, 82'ye 1 inci ek S. Sayılı, Basmayazı
11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim Tutanağına ekli
dir.
(1) 156 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
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Üye
Ziya Ercaa
Konya

Üye
Salim Erel
Konya

Üye
Süleyman Çelebi
Mardin

Üye
Mehmet Umur Akarca
Muğla

Üye
Osman Doğan
Şanlıurfa
BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen var mı?
Rapor üzerinde söz isteyen yok.
Komisyonun, teklifin reddine dair olan bu rapo
runu oylarınıza sunacağım Komisyon raporu kabul
edildiği takdirde teklif addedilmiş olacaktır. Ko
misyon raporu reddedildiği takdirde teklif, İçtüzü
ğün 81 inci maddesine göre Komisyona geri verile
cektir,;
Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Ra
poru kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon
raporu kabul edilmiştir, teklif reddedilmiştir.
3. — 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu
(1/495) (S. Sayısı : 158) (1)
BAŞKAN — 3 üncü sıradaki 158 sıra sayılı
4.1.1961 Tarihli ve 21i Sayılı Türk Silahlı Kuvvet
leri tç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Bi
rinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısını»; görüşmelerine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır.
Komisyon raporunut. okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum. Rapoıun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.. Raporun okunmaması ka
bul edilmiştir.
Tasarının tümü üzem-le söz isteyenler?.,
rının tümü üzerinde söz mv -.. yoktur.

Tasa

Maddelere geçilmesır.; oylarınıza sunuyorum?
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir.
(1) 158 Sıra Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir.
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1 inci maddeyi okutuyorum.
4.1.1961 Tarihli ve 211 Saydı Türk SOabh Kuvvetleri
tç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Bfaind
Fıkrasının Değiştirilmeği Hakkında Kanon Tasana
MADDE l. — 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 70 'inci
maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiilmistir,
«Subay, asker! memur, astsubay emeklileri ve
bunların aileleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem
şire emeklileri»
.
BAŞKAN — î inci madde üzerinde söz isteyen?..
Söz isteyen yok*
'*•
Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum.
MADDE 2, — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girera
^
BAŞKAN -t- Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler.., Madde kabul edilmiştir*
3 üncü maddeyi okutuyorum :
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Maddıe kabul edilmiştir.
Tümünü oylamadan önce oyunun rengini belli
etmek üzere söz isteyen var mı?.. Yok.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır.
4. — 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz-.
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kamına Ek Kanunun
1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu
(11599) (S. Sayısı : 159) (1)
BAŞKAN — 4 üncü sıradaki 7 Aralık 1962 ta
rihli ve 128 sayılı Muvazzaf Subay ve Askerî Me
murlara Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında 4608
Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 inci Maddesine Bir
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşme
lerine başlıyoruz.
(1) 159 S ''

ayazı Tutanağa eklidir<

T. B. M. M.

B : 30

Komisyon ve Hükümet yerlerindedirler.
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu
yorum. Okunmasını kabul edenler... Kabul etrheyeriler... Okunmaması kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler?.. Tümü
üzerinde söz isteyen yok.
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul
edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum.
Muvazzaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek
Elbise ve Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna
Ek 7 Aralık 1962 Tarihlî ve 128 Sayılı Kanunun
1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun Tasarısı
MADDE 1. — 128 sayılı Kanunun birinci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
^Yukarıdaki fıkra uyarınca kendilerine tabanca
verilenler, Türk Silahlı. Kuvvetlerinden ilişiği kesil
medikçe, tabanca \je mermilerini, her ne suretle olur
sa olsun başkalarına veremez veya devredemezler. Bu
hükme aykırı davrananlar altı aydan üç yılla kadar
hapis ve onbin liradan otuz bin liraya kadar ağıf pa
ra cezası ile cezalandırılırlar.
BAŞKAN — 1 inci mdde üzerinde söz isteyen?..
Söz isteyen yok.
Maddeyi oylrınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir.
2 noi madd.eyi okutuyorum.
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... 2 hci madde kabul edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutuyorum.
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir.
Kanun tasarısının tülünü oylamadan önce oyunun
rengini belli etmek üzere söz isteyen?.. Yok.
Tasarının, tümünü oylarınıza sunuyorum. Kaibul
edenler... Etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır.
5. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, îmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/625)
S. Sayısı : 192) (1)
(1) 192 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir.
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BAŞKAN — Gündemimizin 5 inci sırasındaki
Kıyı Kanunu Tasarısının müzakerelerine başlıyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul
edenler... Okunmamasını kabul edenler... Raporun
okunmaması kabul edilmiştir.
Tasarının tümü üzerinde grupları adına söz istelere sırasıyla söz vereceğim.
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hayrettin
Elmas; ibuyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar)
ANİAP GRUBU ADINA HAYRETTİN ELMAS
(İstanbul) — Sayın Başikan, Yüce (Meclisin sayın üye
leri; (görüşülmekte olan Kıyı Kanunu Tasarısı hak
kında Anavatan Partisi Grubu adına görüşlerimi arz
etmeden önce hepinizi saygıyla selamlarım.
Sahiller ve kıyılar Devletin hüküm ve tasarrufu
altında olan yerlerdir. Medenî Kanunun 641 inci
madesi aynen şöyle der: «Sahipsiz şeyler ile men
faati umuma ait olan mallar Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındadır. 'Hilafı sabit olmadıkça menfaati
umuma ait sular ile ziraate elverişli olmayan yer
ler, kayalar, tepeler, dağlar ve onlardan çıkan kay
naklar kimscenin mülkü değildir.» Kanun ile dü
zenleneceğini ifade etmesine rağmen bugüne kadar
kıyılarla ilgili böyle bir kanun çıkartılamamıştır. 1961
Anayasamızda kıyı korunması maksadıyla arazinin
istimlaki halinde sürenin 10 yılı aşamayacağı ifade
edilmdktedir. (Halen kıyı kullanımına dair işlemler
İmar Kanununun ek 7 ve 8 inci maddelerine göre
hazırlanmış dlan yönetmeliğin 1 - 03 maddesi hü
kümlerine göre Bayındırlık ve îskân Bakanlığı tara
fından yürütülmektedir.
Türk toplumunun sosyal ve ekonomik gelişmesi
nin bir halkası olarak hızla kentleşmesi sonucu kont
rol edilemeyen imar mevzuatı ile kıyılarımızda de
netlenemeyen ve çığ gibi büyüyen yasa dışı yapılan
malar meydana gelirken, diğer taraftan mahallî ida
relerin uygulamaları ile ruhsatlı yapılar meydana
gelmiştir. Vatandaşın en doğal ihtiyacı olan (kıyıla
rından istifade etmesi imkânsızlaşmış ve kıyılar bu
günkü hale gelmiştir. 1982 Anayasasında kıyılardaki
kamu menfaati 43 üncü madde ile güvenceye bağ
lanmıştır, Bu tasarı ile kıyılar ilk defa İmar Kanu
nundan ayrılarak güvence altına alınmıştır. Bu ta
sarı kanunlaştığında mesele toplumun yararına çağ
daş bir düşünce istikametinde ele alınmış olacaktır.
tşin ciddiyetle ele alınmasıyla bugün böyle, yarın
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bir başka şekilde uygulama yapılamayacaktır. Dev- ' mühendisi olmak üzere en az 5 kişiden oluşan bir
let ister kendisi yapsın, ister özel sektöre yaptırsın,
komisyon tarafından valilikçe tespit edilecektir. Bu
ancak bir plana bağlı olarak yaptırsın. Aksi halde ne
komisyonun çalışma ve tespit esasları Bayındırlık
kamu yararı, ne de turizmden söz etmemiz mümkün
ve İskân Bakanlığınca hazırlanacak detaylı bir yö
olacaktır. Kaynak olarak gördüğümüz bu yerlerden
netmelikle belirtilecektir. Kıyıların ülke bütününde aynı
söz etmemiz ve yararlanmamız mümkün olamayacak
amaçla planlanmasını ve değişik görüşlerle gelişigü
tır. Bu nedenle meselenin bu kadar ciddî ve çok yön
zel planlamayı önleyecek tedbirleri getirmektedir. Kı
lü olarak ele alınmasını memnuniyetle karşılayıp
yıların bundan böyle bu Kanun hükümlerine aykı
'büyülk bir yenilik, 'büyük bir aşama olduğunu kabul rı olamayacağı kesin hükme bağlanmıştır. Kıyıların
etmekteyiz.
devamı olan sahil şeridi kıyı kenar çizgisinden iti
baren kara yönünde imar planı olan yerlerde 10 met
'Muhterem milletlvekilleri, bu 'tasarının 2 nci mad
reden, plansız yerlerde 30 metreden az olamayacağı
desi deniz, tabiî ve sunî göller ve akarsu kıyılarıy
kesinlikle belirtilmiştir. Bu ölçülerin
yönetmelikte
la sahil şeritlerini ve kişilerin bu yerlerden yarar
özelliğine göre artırılması şüphesiz mümkün olacak
lanma imkânı ve şartlarına ait esasları kapsamakta
tır. Dar kıyı tarifiyle Karadeniz kıyılarımızda ol
dır. 2960 sayılı Boğaziçi İmar IKanunu gibi özel ka
duğu gibi kıyının fiilen ortadan kalkmış olduğu yer
nunlar uyarınca belirlenmiş ve belirlenecek yerler
lerde sahil şeridinde yapılacak ve toplumun yarar
ile askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinin özel
lanmasına ayrılan yapıların kıyı çizgisinin en fazla
statü ile belirleneceğini getirmektedir. Halen uygu
yaklaşan mesafeleri sağlanmış olacaktır. Bu Kanun
lanmakta olan yönetmelikte belirgin olmayan kıyı
hükümlerine göre kontrol belediye ve valiliklerce
tarifine açıklık getirerek kıyı ve sahil şeritlerinin net
yürütülecektir. Ayrıca, ilgili bakanlıkların teftiş ve
ye kesin tarifeleri getirilmiştir. Kıyılar ile ilgili ge
kontrol yetkilerinin sağlanarak, bundan böyle kanun
nel esasları bölümünde kıyılardan ve sahil şeritlerin
hükümlerinin uygulanacağı ve kıyıların düzenli teşek
den yararlanmada öncelikle kamu yararı sağlanmış
külünün sağlanacağı ümidini vermektedir bu Kanun.
tır. Planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı
kenar çizgisinin öncelikle tespiti zorunlu kılınmış
Yapı ruhsatı verilmesinde tapu yerine Maliye ve
tır. Kıyıda kamu dışında özel yapımlara da izin ve Gümrük Bakanlığınca verilecek tapu tahsis belgesi
rilmesine rağmen kıyı geçişinin engellenmeyeceği
aranması ruhsat verilmesini sağlamakta ve ruhsat
esası getirilmiştir. Buna göre faaliyetlerinin özelliği
sız kaçak yapıların yapımlarını önlemektedir. Bu
gereği su ile (irtibatlı olması zorunlu tersane, fabrika, suretle kıyı ve sahillerin denetimi sağlanmaktadır.
santral su ürünlerine dayalı sanayi tesisleriyle, iskele
Kıyılarda yapılması zorunlu tesisler içdn kullanılan
barınak gibi kıyının kamu yararına kullanımını ko
ve kıyıda kalan arazinin Hazine adına tapuya tes
laylaştıracak tesisler dışında yapılacak özel ve ka
cil edilmesi ve sahil şeridinde toplumun yararlanma
muya ait tüm yapılanmalarda kıyı geçişinin engellen
sına ayrılan yerlerdeki yapıların niteliğinin tapu kü
meyeceği esası getirilmiştir.
tüğünün beyanlar hanesine işlenmesiyle anayasal gü
Değerli arkadaşlarım, 6 800 kilometreyi aşan kıyı
larımızın bazı bölgelerinde icapsız ve plansız yerleş
meler bulunduğu halde, büyük bir kısmı bakımsız,
imar görmemiş ikaraniik sahiller olarak kalmış ve
dünya denizcilerine Türk sahilleri hakkında söz söylefcmiştir. Dünya denizcileri, «Dünyanın en karanlık
sahilleri Türkiye'dedir» demişler ki, bu bir gerçeğin
ifadesidir. Kıyılarda yapılanma getirilmesi, sahilleri
mizin bakımsızlıktan, karanlıktan ve kontrolsüzlük
ten kurtarılması düşünüldüğü kanaatindeyiz.
Deniz, göl ve nehirlerin doldurulması için daha
önce herhangi bir kanun hükmü getirilmemiş olma
sına karşılık, tasarının 7 nci maddesiyle bir statü ge
tirilmiştir. Kıyı kenar çizgisi ve sahil şeridi, biri mi
mar veya inşaat mühendisi, biri jeolog veya harita
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vence sağlanmıştır.;
Muhterem arkadaşlarım, tasarının cezaî hükümle
riyle sahil şeridinin biran önce tespiti sağlanacaktır.
Tespit işleminin gecikmesinden dolayı ruhsatlı uy
gulamalar, yatırımlar ve planlamalar aksamaktaydı.
1972 yılından önce kıyıda doğmuş özel mülkiyete ko
nu yapılar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ceki mevzuata ve imar planına uygun olarak yapılan
yapılar hakkında bu Kanun hükümlerinin uygulan
masıyla, şüphesiz hukuk devleti kavramı ile bağda
şan, devletin vatandaşa sağladığı tasarruf hakkının
korunması sağlanmıştır.
Sayın arkadaşlarım, Anayasanın aımar hükmü ge
reğince düzenlenen bu Kanun Tasarısı, kamu yaran
öncelikli olmak üzere, özel teşebbüs yatırımlarına
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Anayasamızın 43 üncü maddesi aynen şöyledir:
da müsaade etmektedir. Tasarı kanunlaştıktan sonra [
hazırlanacak yönetmelik daha açık ve daha kesin hü «Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
kümlerle, kıyı ve sahillerimizi planlı, programlı bir
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve gölle
şekilde düzenleyecektir. Bu Kanun Tasarısı ile Türk
rin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlan
Milletinin huzur içerisinde yaşamasını
sağlayacak mada öncelikle kamu yararı gözetilir.
bir düzen.meydana getirilmektedir.
Kıyılarla salhil şeritlerinin kullanılış amaçlarına
Deniz kenarında yerleşmiş, tapulu evi olan kişi' göre derinliği ve kişilerin bu yenlerden yararlanıma
lerin denize bakan kıyılarında dalhi, kamunun, yani İmkân ve şaftları kanunla düzenlenir.»
Hailen müzakeresine başlanmış olan kanun tasa
mülk sahibi olmayanların yararlanmalarına imkân kı
rısı Anayasaimızın 43 ündü maddesi gereği olarak,
lan bu tasarıyı hazırlayan Hükümeti kutlar, Türk
kıyılarla, safoil' şeritlerinden yararlanma imkân ve
Milletine hayırlı olmasını dilerim.
şartlarını düzenlemek amacıyla sevk olunmuştur.
Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar)
Konuyu daha iyi anlayabilmek için, eski ve yeni
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elmas.
mevzuat hükümlerinin mana ve mahiyeti ile Anayasa
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adina Sayın
mızın 43 üncü maddesinin getirmiş olduğu kavram
Mazhar Haznedar; buyurunuz.
lar ve yenilikler ve ihalen müzakere ettiğimiz kanun
MDP GRUBU ADINA ALÎ MAZHAR. HAZ
tasarısının mahiyetinin ne olduğu hususunda biraz da
NEDAR (Ordu) — Sayın Başkan değerli milletve
ha derkiemesinıe bilgi verilmesinde yarar olduğunu
killeri; halen görüşmekte olduğumuz Kıyı Kanunu
Tasarısı, Anayasamızın geçici 8 inci maddesine göre zannediyorum,
Meclisin ilk toplantısını takip eden 'bir yıl içinde
Evvelki mevzuat biraz evvel de arz ettiğim gibi
çıkarılması zarurî olan kanunlardan birisidir. Bu
Medenî Kanunumuzun 641 inci maddesindeki bir ge
espri içerisinde hazırlanarak, ilgili komisyondan da
nel hüküm ve bilahara 1972 senesinde 1605 saydı
geçtikten sonra huzurunuza gelen tasarı hakkında Kanunla 6785 sayılı Kanuna eklenen ek 7 nci mad
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubunun görüşlerini
de hükmü idi. Bu hükmün mahiyetini anlatabilmek
arz etmek üzere huzurunuzdayım; hepinize saygılar için Türkiye haritasını gözlerinizin önüne getirin.
sunuyorum.
Türkiye haritasının üzerinde deniz kıyılarımız var,
göl kıyılarımız -bu göller tabiî göller, sunî göller, ya
Değerli milletvekilleri, kıyıların korunması, kamu
ni barajlar, onları da kapsamaktadır- var, nehirleri
yararına kullanmanın bir esasa bağlanması, böyle
mizin kıyıları var.
ce toplumumuzun kıyılardan serbestçe yararlan
masına imkân verilmesini sağlamak üzere, konunun
Ek 7 nci madde şu hükmü getirmekteydi : Birinci
önemi göz önünde tutularak evvelce kanunlar ve "yö husus, deniz, göl ve nehir kenarlarında 10 metreden
netmeliklerle düzenlenmeye çalışılan bu kuralların
az olmamak üzere -asgarî 10 metre- îmar ve İskân
treniş bir şekilde ilk defa Anayasada yer alması 1982
Bakanlığınca tespit edilecek mesafe dahilinde hususî
Anayasasıyla mümkün olmuştur. Evvelce bu konu
şahıslarca umumun istifadesine ayrılmayan bina in
da, pek çoğunuzun bildiği gibi, Medenî Kanunumuz | şa edilemeyeceği şeklinde; ikinci husus, deniz, göl ve
mevcuttu, 6785 sayılı İmar Kanununa 1972 senesin
nehir kenarlarında Bakanlar Kurulu kararıyla bölge
de, 1605 sayılı Kanunla ilave edilen ek 7 nci madde
nin şartlarına ve mahallin özelliğine göre belediye
hükümleri mevcuttu ve ayrıca ona istinaden çıka
ve mücavir alanlar dıışındafci yerlerde belli derinlikte
rılmış yönetmelikler vardı. Kıyı ile ilgili bütün ta
sahalar tespit olunacağı, bu esasların imar nizamına
sarruflar, bütün hukukî düzenlemeler ve bütün yapı
tabi olacağı, bu saha içinde kamuya ait arazi ve ar
laşmalar, halkın yararlanması, toplumun yararlan
saların özel mülkiyete intikal ettirilemeyeceği ifade
ması hep bu mevzuat çerçevesi içerisinde yapılageledilmekteydi. Yani o demin söylediğim Türkiye ha
mekteydi.
ritasında deniz ve göl kenarlarını alın, bu kenardan
kıyı kenar çizgisi diyeceğimiz ve bilahara tarifine ça
Konunun önemi ve hukukî ihtilaflara mesnet teş
lışacağım noktadan itibaren 3 kilometre mesafede ke
kil edecek mevzuatın yönetmelik seviyesinden kur
nara paralel bir çizgi çizin; bu, göller ve denizler için.
tarılmasını temin bakımından Anayasamızın 43 üncü
maddesi bu hususların kanunla düzenlenmesi mec- ' Nehirlerde bu mesafe için kenardan İtibaren 500 met
relik sınır konulmuş, bu saha içinde kalan bütün alan
buriyetini getirmiştir. Şimdi görüşmekte olduğumuz
kanun tasarısı bu nedenle sevk edilmiş bulunmakta- « lar imar nizamına tabi. Kıyılarla ilgili olarak getir
dır.
j mek istediği hükümlerden bir tanesi bunu kapsıyor.
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İkinci husus, yönetmelikte şu şekilde ifade edil
miştir : Planlı olan yerlerde 10 metreye kadar, plan
da olmayıp da kasaba ve köylerin meskûn mıntıka
larında kalan alanlarda, kıyılarda 30 metreye kadar,
belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki meskûn
•almayan mıntıkalarda da 100 metreye kadar olan alan
dahil'indıe toplumun yararlanmasına ait olmayan yapı
yapılamaz. Bu husus yönetmelikle ve kanunla yasak
lanmış vaziyette idi.
Bu hükümlere Anayasamız birtakım yenilikler ge
tirmiştir. Anayaaamuzın 43 üncü. maddesi ile getirilen
hususları şu şekilde özetlemek kabil :
Anayasamızın 43 üncü maddesinin birinci fıkrası,
«(Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır» di
yor ve a'naSkaide bu.
İkinci fıkrada, «Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla,
deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerin
den yararlanmada öncelikle kamu yaran gözetilir»
diyor. Burada ifade edilen sahil şeridi, 1605 sayılı
Kanunla ihdas edilen ek 7 nci maddede ifade edilen
sahil şeridinden bir parça değişik anlamda. Çünkü,
orada izah ettiğim gibi sahil şeridi kıyı kenarından
'itibaren 3 kilometrelik -mesafeye kadar uzanmakta
idü. Anayasamızda kastedilen sahil şeridi ise, o değil
de, »toplumun yararlanmasına ait olmayan yapının
yapılamayacağı hususundaki getirilen sınırlar, yani 10
metrelik, 30 metrelik, 100 metrelik sınırlardır.
Anayasamızın getirdiği bir başka husus, akarsu
kıyıllanyla ilgili husustur. Eskiden 1605 sayılı Kanun
da ve bununla ilgili yönetmelikte bu husus «nehir ke
nardan» şeklinde ifade ediliyordu ve nehir kenarların
da da saitüt şeridi diye tarif edilen kavram yer almak
taydı. Anayasamız ise kesinlikle nehir kenarlarında -ki
Anayasada bu tabir akarsu olarak geçmektedir- akar
su kenarlarında sahil şeritlerine müsaade etmemekte
dir. Böyle bir kavram bahis konusu değil.
Aynen şöyle diyor 2 nci fıkrası «'Deniz, göl ve
akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevre
leyen sahil ışeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu
yaran gözetilir.»
Demek ki, nehirlerin kenarında sahil şeridi kav
ramı 1982 Anayasaımızın 43 üncü maddesiyle ortadan
kaldtrıifimıŞtır.
Gene Anayasamızın getirdiği son hüküm : Kıyı
larla sahi şeritlerinden -İki bunun derinliği kanunla
tespit olunacaktır diyor- kişilerin de yararlanmalarına
imkân verir diyor.
Yalnız burada bahse konu yararlanma sözcüğü
maddenin ilk fıkrasındaki kesin hüküm muvacehesin
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de; yani kıyıların Devletin hüküm ve tasarrufunda
olduğunu ifade eden hüküm muvacehesinde, mülki
yet dışı bir yararlanma şeklinde anlaşılmalıdır. Baş
ka türlü yararlanma bahis konusu olamaz, Anayasa
nın bu hükmü muvacehesinde. Yalnız burada yine
bir farkMık var : Bu mülkiyet hususu sadece kıyı
lar için bahis konusudur. Sahil şeritleri dediğimiz
kıyıları takip eden 10 metrelik 30 metrelik derinlik
ler için mülkiyet, özel kişiler için de bahis konusu
olabilecektir. Buradaki kişiler özel kişilerle özel hu
kuk tüzelkişilerini kastetmektedir.
Gene kıyılarla ilgili tarifte, bu ifadelerde eski
mevzuatta «nehir» sözcüğü geçerken Anayasamızda
«akarsu» sözcüğü kullanılmıştır. Akarsu ile nehir ara
sında, lügatlardaki tarif ve hukukî ıstilahlarda kabul
edilen sisteme göre, ikisi arasında büyük fark var;
nehirler, fazla miktarda su taşıyan akarsulardır; ır
mak ve nehir, fazla miktarda su taşıyan akarsulardır.
Akarsu kelimesiyle ifade edilebilecek olan olay ise,
«çay» dediğimiz, hatta «dere» dediğimiz, ama içinden
devamlı su akan yerleri de kapsar. O nedenle, 1982
Anayasası ile daha önceki mevzuat arasında bu ba
kımdan da büyük fark vardır. Anayasamız, bu «ne
hir»! «afcarsu»ya dönüştürürken, büyük ihtilaflara yer -.
vermemek için, akarsu kenarlarında «sahil şeridi» kav
ramını kaldırmıştır.
Anayasamız yem" bir anlayış daha getirmiş; 43 ün
oü maddenin üçüncü fıkrasında, kıyılarla sahil şerit
lerinin kullanılış, amaçlarına göre dennliğinden bah
sedilmektedir. Biraz evvel de İfaide ettiğim gibi, sa
hil şeridi içlin bir derinlik bahis konusu olabilir. Ni
tekim, 1605 sayılı Kanunun ek 7 nci maddesinde; bu,
îlmar ve İskân Bakanlığının tayin ddeceği derinlikler
olarak ifade edilmişti; 'bu- da 10 metre derinlikti, 30
metre idi, 100 metre idi; bunu anlamak kabtM. Yal
nız, Anayasamızın 43 üncü maddesinin üçüncü fık
rasında ise ibare aynen ışu şekildedir : «Kıyılarla sa*
hil şeritlerinin kuiamılış amaçlarına göre derinliği ve
kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartları
kanunla düzenlenir.» Yarii bu Anayasa, daha önceki
mevzuattan farklı olarak, ayrıca kıyılar için de bir
derinlik mefhumu getirmiştir. Halbuki evvelce bu fi
zikî bir olay olarak kabul ediliyor ve su kenarların
da suların hareketiyle oluşmuş,* sudan sonra gelen
.kumluk, çakıllık, taşlık, kayalık, sazlık, bataklık yer
ler, olarak tarif ediliyor; nebatî toprağa kadar, tarım
arazisine kadar olan bölüm kıyı kavramının ve tari
finin içine giriyor idi. Bu derinliği değiştirmek kabil'
değildi, fizikî bir olay. Alma, Anayasamız, kııyıların
demliklerinin de kanunla düzenlenebileceğini ifade
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eden üçüncü fıkrayı ihdas etmiş vaziyette. Buradan
da, kıyılarda da 'bir derinlik faktörünün veya kıyı ta
rifinin yeni baştan yapıHabileceği anlaşılmaktadır.
Şimdli mlüza'keresıine başladığımız bu tasarıda ise,
gerek daha önceki mevzuat, gerekse Anayasamızın 43
üncü maddesiyle ıgetirilen yem' sisteme göre, durumu
şu şekilde ifade edebiliriz : Evvelce yönetmelikte bu
lunan tarifler; kıyı tarifi olsun, kıyı kenar çizgisi ol
sam, kıyı çizgiM dlsun, bu defa kanunun bir madde
sindefiopflanlmışvaziiyetıtddir. 4 üncü madde bu tarif
leri getiriyor. Bu yerinde bir düzenlemedir; fakat bazı
tarifler efeliktir.
Yine plan (kararlarıyla kıyılarda özel yararlanma
lara da izin verilebileceği öngörülmektedir. Zorunlu
olarak kıyılarda kurulması bahis konusu bazı tesis
lerin dışındaki yapıtlanmalların da kıyılarda yapılma
sına .kesîn'l'ikıle karşıyız. Zorunlu. bazı tesister kıyılarda
yapılabilir, bunlar kanunda sayılıyor; ama bunun dı
şındaki diğer yapılanmalara, biz parti olarak kesin
likle karşı bulunuyoruz. Ancak, bu konuda bir öner
gemiz var, eğer kabul edilmezse, kıyı üzerinde mül
kiyet hakkının doğmayacağı açıkça ifade edilmelidir
kanısındayım. Çünkü Anayasamızın 43 üncü madde
sinin birinci fıkrası, «Kıyılar Devletin hülküm ve ta
sarrufu altındadır» demektedir ve aslında Hükümetin
getirmiş olduğu bu Tasarnda da, gerekçesi dikkatle
okunursa kastedilen husus bundan ibarettir, ki biraz
sonra okuyacağım. Zira ileride değişik yorumlara yer
vermemek için ilgili maddelerde bu hususun vurgu
lanması, kanımızca yerinde olacaktır.
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'Sahil şeritlerinde ne cins yapılara izin verilebile
ceği hususu tasarıda açık değildir. Bu konuda bir
hüküm mevcut değildir. Anayasa, akarsu kenarların
da kamuya öncelik tanıyan sahil şeridi uygulamasını
öngörmediği halde, tasarıda bu hu'suisa riayet olun
mamıştır. Özellikle akarsu kavramının kapsamının
çok geniş olduğu, ileride uygulama safhasında bu nedenle büyük müşkülâtın ve ihtilafların ortaya çıkimasının çok muhtemel bulunduğu düşünülerek, kanuna
bu konuya açıltohk getirecek hükümlerin behemehal
konukna'su zorunlu görülmektedir.
Tasarıda, «Kamu önceliği olan yerler» şeklinde
bir ibare yer almaktadır. Bununla ne kastedildiği açıklığa kavuışturutoıamıştır. Anayasamızda, bütün kıyı1ar ve sahil şeditlerinde, öncelikle kamu yararının gözelfcileceği ifade edilmiştir. Bu hüküm ve tasarıdaki
ibare birlikte mütalaa edildiği takdirde, kıyılar ve sa
hil serişlerinin planı yapılan kısımlarında bazı kesiimterin münhasıran kafmunun yararlanmasına tahsis edileceği anlaşıHmakitadır. Bu konuya açıklıik getirilme
si, farklı yorum ve tereddütlere meydan verilmemesi
bakımımdan tarifller maddesiinde, bu yerlerin de tarifinin yer almasında yarar vardır kanısındayız.

Tasarıda bazı maddelerde, «Toplumun yararlanI masına ayrılan yapı» kavramı yer almış; ancak bu
I yapıların neler olduğu ve özelliklerinin ne olacağı
belirtilmemiştir. Bu konuda da tasarıya bir tarifin
konulması gerekli görülmektedir,
Bu hususların tasarıya ithali ile Anayasamızın
metnine ve amacına uygun hale gelebilmesini temin
I etmek, ileride çıkması muhtemel yanlış yorum ve uyI gulamalara yer vermemek üzere, grübumuzca tasarı
nın maddeleriyle ilgili olarak değişiklik önergeleri
hazırlanmıştır. Yüce Meclisin kabulüne mazhar ola
cağı ümit ve inancıyla, hepinize saygılar sunuyorum.
(Alkışlar)

Kanunun uygulanmasında fevkalade önemli olan
kıyı kenar çizgisinin tesrJM, evvelce Bakanlıkça ya
pınmaktayken bu defa vailiikleroe oluşturulacak ko
misyonlara bırakılmaktadır. Anlayış ve uygulama bir
liğini sağlamak bakımından Bakanlıkça çıkarılacak
yöndtmeliğin çok açık ve değişik, yorumlara yer vermeyeoeBc, konuyu tam kapsar nitelikte hazırlanması
tbüyülk önem taşıyacaktır.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar.
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Hüseyin Avni
Kıyıftar ve sahil şeritlerinden kişilerin yararlanma
Sağesen; buyurun efendim. (HP sıralarından alkışlar)
'imkân ve şartlarının kanunHa düzenlenmesi Anayasa
emri oteasına rağmen bu arazinin kişilere tahsisinin
HP GRUBU ADINA HÜSEYİN AVNİ SAĞ
hangi şartlarla olacağı tasarıda yer almamıştır.
ESEN »(Ordu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sa
'BAŞKAN — Sayın Haznedar, sürenizin bitmesine
yın üyeleri; 192 sıra sayılı Kıyı Kanunu Tasarısı hak
5 dakika var efendim.
kında Halkçı Parti Grubunun görüşlerini sunmak üzeALİ MAZHAR HAZNEDAR (Devamla) — PeM I re huzurlarınızdayım.
Sayın Başkan,
Kanun tasarısı hakkında görüşlerimizi bildirme
Bü hususun yönetmelikle düzenlenmesi kanımızca
den önce birkaç hususa değinmeyi faydalı buluyo
Anayasaya aykırı olur. Yönetmeliğe istikamet vermek
ruz.
bakımından hiç değilse genel esasların kanunda yer
Kıyılar,
gerek
bugün
yaşayanlarımız
ve
allması şarttır.
I gerekse gelecek kuşaklarımız için öncelikle ve titiz-
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likle korunması gerekli sit zinciridir. Bu zincirin bir
halkasını kopardınız mı; ülke ve insanlarına sıhhat,
sağlık ve hayat veren bu atardamara tıkaç sokmuş
olursunuz; bunun altım çizerek söylüyorum, bu çok
önemli bir husustur. Konunun ehemmiyetine 'binaen
enine 'boyuna düşünülmesi, tartışılması gerekirken,
20.1ıl'4984*te Başbakanlıktan çıkan tasarının 26.11.1984'
te (yani bugün) gündeme alınmış olmasını aceleye ge
tirmenin bir işareti olarak yorumluyoruz. Bu aceleye
getirmenin yorumunu ise takdirlerinize bırakıyorum.
İzninize sığınarak ileride arz edeceğimiz görüşle
rimize ışık tutması açısından devlet malları ve kamu
mallarının neler olduğu konusuna değinmeyi yararlı
görüyoruz.
Genel olarak kamu malları, sahipsiz olan, ya da
kamu tüzelkişilerin ellerinde bulunan taşınır ve taşın
maz mallardan, kamu tarafından yararlanılanlarla,
bir kamu hizmetine, o hizmetin unsurunu teşkil ede
cek şekilde bağlanmış olan mallar olarak tanımlan
maktadır. Kamu malları hukukî karakterleri bakı
mından özel mallardan ayrılmaktadır, örneğin, kamu
mallarının haciz edilememeleri, devir ve satışa konu
olmamaları, üzerlerinde aynî ya da kişisel -haklara
ilişkin medenî hukuk tasarrufları yapılamaması, ik
tisap, zamanaşımıyla mülk edinmelerinin mümkün ol
maması ve tapuya tescil (Bazı haller dışında) edile
memeleri; meydanlar, caddeler, yollar, köprüler, de
nizler ve kıyılar gibi herkesin parasız yararlandığı (eş
ya sayılması nedeniyle) kamu malı niteliğini kazan
mışlardır, Bunları ilgili yasalar Devlet malı olarak
kabul etmiştir.
IKışlalaf, hastaneler, hükümet binaları, okullar,
müzeler, ve benzerleri, kamunun kullanımına bırakıl
mış olmamakla beraber, kamu hizmetine ayrılmış
yerlerdir. Bir başka ^deyişle, kamuya hizmet getiren
şeylerdir.
Kısaca toparlayacak olursak; Devlet mallarını,
Devletin özel malları ve kamu malları olarak ikiye
ayırmak mümkündür. Devletin özel malları için ta
puda kayıtlı kültür arazileri ve Hazinenin mallarını
gösterebiliriz.
Kamu mallarına gelince : Bunu, kamunun ya
rarlandığı mallar (Meydanlar, yollar, köprüler, park
lar, kışlak, yaylak, mera, harman yerleri gibi), Ha
zine malları (Okullar, hastaneler, kışlalar, müzeler,
hükümet binaları vesaire gibi) ye sahipsiz mallar (Me
denî kanunun 641 inci maddesinde zikredilen ve ta
rıma elverişli olmayan kayalar, tepeler, dağlar ve kı
yılar gibi); olmak üzere üçe ayırabiliriz.
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Bugün görüşmekte olduğumuz yasa tasarısı işte
bu son arz ettiğimiz, herkesin eşit ve ücretsiz olarak
yararlanmasına ayrılan sahipsiz malardan kıyıların,
50 milyonluk Türkiyelinin hizmetinden alınarak, işini
bilir birkaç becerikliye mülk olarak verilmesinin ka
nunudur. Diğer bir deyişle; kıyıları, kanunsuz olarak
milletin hizmetinden almış veya alacak, gasp etmiş
veya edecek olanların kanunsuzluğunu kanunlaştır
maktadır. Bu nedenledir ki, kanun tasarısının ace
leyle gündeme alınmasının da, bu şekilde kanunlaş
masının da karşısındayız.
Kanun tasarısı, ismine bakıldığında Anayasamızın
43 üncü maddesinin emrini yerine getiriyormuş gibi
görünüyorsa da içeriğine baktığıımızda Anayasamızın
temel felsefesi ile taban talbana zıtlık teşkil etmek
tedir, öte yandan, Anayasamızın 35, inci maddesi
«Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına ay
kırı olamaz», demekte; bu kanunla kıyılara getirile
cek olan tel örgüleri Türk toplumunda kaç kişi aşa
rak kıyı, kum, deniz, güneş ve göllerden yararlana
bilecektir? Bir. misal 'göstermek için söylüyorum, is
tanbul'un Kumburgaz'ında denize çekilmiş utanç du
varlarına yenilerini mi ekleyeceğiz? Bu mudur göre
vimiz?
Sayın milletvekilleri, kıyıların kullanılması, ko
runması, geliştirilmesi; gerçekte ülke topraklarının,
doğal kaynakların toplumsal ereklere, sosyal adalete,
toplum yararına kullanılması sorununun bir parça
sıdır. Başka bir deyişle kıyıların toplum yararına
kullanılması, ülke topraklarından ve doğal kaynak
larından işini bilir çok küçük bir kesim mi, yoksa
50 milyonluk Türkiye'nin mi yararlanacağının yanı
tına bağlıdır.
Suyunr kumun havanın birleştiği bir alan olarak
kıyıda, toprak yalnızca konut, dinlenme, turizm için
en elverişli konumu oluşturmakla kalmaz; sudan, de
nizden", kumdan, güneş ışığından, temiz davadan, in
sana ferahlık veren güzel görünümlerden yaradanmak için fırsat sağlar. Kıyıda özel mülkiyete şu veya
bu şekilde 'izin verilirse kıyıdaki tspfak, kıyının sağ
ladığı 'bu olanaklar üzerinde de tekelci bir egemen
lik ve ayrıcalıklı bir kullanım gücü <»erir.
Çoğu ülkelerde, italya, İsviçre, İspanya ve ben
zeri ülkelerde olduğu ıgflbi, kıyıların devletin egemen
lik ve kamunun kullanımında bırakılmasının, özel
mülkiyete konu edilmemesinin ya da özel mülkiyetin
bu amaçla sımrlandırılmasının nedeni budur.
Sayın milletvekilleri, kıyıların toplumun her ke
simince dinlenme ve eğlence amaçlı kullanıma açık
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tutulması gereği ve hakkı, toplumun ve kişilerin sağ- } gelip yerleşmişlerdir. Devletin bir zaaf anından ya
lıklı yaşamını sürdürmedeki .giderek artan rolün
rarlanarak zorbalık yapmışlardır, bu hususta hiçbir
den kaynaklanmaktadır. Sanayileşme ve şehirleşme
tereddütümüz yoktur.»
düzeyi ile birlikte açık alanların ve kıyıların, kişinin
Yine aynı oturumda Sayın Fikri Devrimsel. «Os
doğal ve ruhsal dengelerini korumaktaki rolü de ar
manlı devrinde yapılmış olsa dahi, oraya yapılan bir
tıyor. Her yıl daha çok insan, daha büyük şehirler
bina kanunsuzdur, yani 'bunun kanunla (bir ilgisi yok
de, yoğunluğu giderek artan kapalı mekânlarda ça
tur. Çünkü, su ile toprak arasındaki kumsal yerin
lışıyor ve yaşıyor. Bu gelişmeye koşut olarak da kı
kesinlikle özel mülkiyete konu olamayacağı bellidir»
yılarda en yoğun olarak algılanan açıklık, özellikle
diyor.
'büyük şehirlerdeki kapalılık duygusuyla bir ikilemi
Yine. 134 üncü Birleşimde Sayın Hayati Gürtan,
oluşturur.
«Mesele 'basit değildir, yıllardan. 'beri kamuoyunu
(Şehirlerin, milyonlarca kişiye, iş eğitim, hizmet
yakından ilgilendirmektedir, ülkemizde 'bir kıyı yağ
ve yeni *bir yaşam hiçimi üretmesi yanında, kapalı
ması vardır, çok geniş şekilde yıllardan beri tüm
lıktan doğan çok önemli sorunlar, gerilimler, kompalınmak istenen önlemlere rağmen, sürüp gitmekte
likasyonlar, bunalımlar ürettiği de toir gerçektir, özel
dir. Bu Akdeniz sahillerimizde vardır, "Ege sahilleri
likle 'büyük şehir insanının kapalı mokandan kurtu
mizde vardır, Marmara sahillerimizde vardır, hatta
lacağı açıklığa, yani temiz havaya, güneşe, denize, I
Karadeniz sahillerimizde de vardır, 'boyutu çok ge
suya, 'bedelsiz ve kolayca ulaşabileceği yere, yani
niştir. Yağmalamalar Hazine arazisinde olmaktadır.
kıyı toprağına ihtiyacı vardır. Girişe ve kullanışa her
Eline şu yahut bu şekilde belli bir tapu geçirmiş
kes için açık, engellenmemiş, kesintisiz ulaşılabilir,
olan kişi bu tapuya dayanarak bulunduğu yerdeki
özel kullanışlar için parçalanmamış, serbest, doğal
kamu arazisine el koymaktadır, tou Devletin gözü
yapısı bozulmamış, uyarıcı açık 'bir el, açık bir yü
önünde oluşa gelmiş çok acı bir olaydır. Zaman za
rek gflbi ilişki kurmaya hazır kıyıları parselleyip, lüt
man Devlet buna engel olmaya çalışmıştır, başarılı
fen kirletmeyelim.
olamamıştır. Türkiye sahilleri elden çıkmaktadır, ge
Değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz
riye kalan çok az bir bölge de yakında elden çıka
192 sıra sayılı Kıyı Kanunu Tasarısı, yukarıda da
caktır» diyor. Sayın Gürtan görüşülmekte olan bu
arz ettiğim gibi, Anayasamızın 43 üncü maddesiyle
kanunun hu şekliyle 'geleceğinin kehanetinde mi bu
taban tabana zıttır. Medenî Kanunun 641 ve Tapu
lunmuştur da 'böyle söylemiştir onu bilemiyorum, onu
lama Kanununun 2 nci maddesiyle çelişki halinde
sizin takdirlerinize bırakıyorum.
dir. Kamu yararına değil, ifade ettiği anlamla kamu
Sayın milletvekilleri, Hazine, yani Devlet veya
zararınadır.
kanunda
söylendiği şekliyle Maliye ve Gümrük Ba
Anayasamızın' 43 üncü maddesini okuyorum :
kanlığı
kıyının
ve kıyı şeridinin sahibi değildir, ola
«Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
maz da. Olsa olsa, orayı korumakla görevli olan
Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin
oranın jandarmasıdır. Kanunun getirdiği bir özellik,
kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanma
da öncelikle kamu yararı gözetilir.»
ı oraya yapı yapacak olan kişilere bir nevi tapu tah
sis belgesi gibi belge vermektir. Bu ise, biraz önce
Şimdi sizlere, Anayasamızın 'bu maddesinin gö
arz ettiğim Sayın Gürtan'ın söylediğini onaylamak
rüşülmesiyle ilgili olarak Danışma Meclisi tutanak
tadır.
larından 'bazı pasajlar aktarmak istiyorum :
Danışma Meclisinin 24.8.1982 'günlü 134 üncü
Birleşiminde Sayın Süleyman Sırrı Kırcalı; «Zaten
kumsal kamu mülkü de olamaz, devlet mülkü de
olamaz, kişi mülkü de olamaz; kumsal, deniz, dağ,
dere, nehir mülk mevzuu olamaz. Bu yalnız kişi için
değil, devlet için de olamaz, tapuya tescil konusu
yapılamaz» diyor.
Aynı Birleşiminde Anayasa Komisyonu Başkanı
Sayın Aldıkaçtı ibakınız ne diyor : «Hukuk düzenine
aykırı olarak -yapılan tesisler, binalar elbette bila
ücret yıkılır. Bunlar devletin arazisi üzerine zorla

Sayın milletvekilleri, Halkçı Parti Grubu olarak
bir kıyı kanununun çıkmasından yanayız. Ancak ka
nun tümüyle Anayasaya, Tapulama Kanununa, Me
denî Kanuna ve hepsinden önemlisi, 'birkaçı hariç,
50 milyon Türkiyelinin çıkarlarına ters düştüğü için
ve de kanunsuzlukları görüntüde kanunlaştırmaya ça
lıştığı için karşıyız.
'Bunun yanında maddelerle ilgili olarak hazırla
dığımız değişiklik önergeleri vardır. Maddeler üze
rindeki 'görüşlerimizi ayrıca yeri geldikçe sunaca
ğız,
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Halkçı Parti Grubu adına hepinizi saygıyla se
lamlarım.(HP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağesen.
Şimdi şahısları adına söz isteyen milletvekillerine
söz vereceğim.
Birinci sırada Sayın Reşit Ülker vardır; 'buyu
run efendim.
REŞİT OLKER (İstanbul) -— Sayın 'Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; Kıyı Yasasının tümü üze
rinde kişisel görüşlerimi sunacağım.
Evvela şu noktayı 'belirteyim ki, Anayasada 43
üncü madde olarak yer alan bir hükmün geçici mad
de gereği getirilmesi doğaldır. Ancak, getirilen hü
küm bütün dünyada üzerinde tartışma yapılan ve
dünyada son 10 yıllarda gelişen turizm ile çevre ve
sağlık anlayışı karşısında önemini çok daha üst dü
zeye çıkarmış bir konudur ve aynı zamanda da te
mel dayanağı 'Medenî Kanun olduğuna göre, yani
'bir temel kanuna dayandığına göre, yapılması, yasa
laştırılması, teknik yönleri fevkalade incelik taşıyan
bir konudur. Bu türlü konular demokratik ülkelerde
önce bilim adamlarının, kamuoyunun, ilgililerin tar
tışmasına açılır, kamuoyu oluştuktan uzmanlar ve
bilim adamları da fikirlerini söyledikten sonra, par
lamento bunlar arasından Anayasayı da göz önünde
bulundurarak kendi tercihini yapar. Maalesef önü
müze gelen yasa bu niteliği taşımamaktadır. O ka
dar taşımamaktadır ki, gerekçesi 15-20 satırdan iba
rettir. Hukukçularca, işi bilenlerce önemi bu kadar
tartışmasız olarak kabul edilen bu kadar önemli bir
kanunun gerekçesi 15-20 satır, madde 'gerekçeleri de
birer satırdan ibaret, çarçabuk hazırlanmış, âdeta çiziktiritmiş -özür dileyerek ifade ediyorum- bir yasa
dır.
Şimdi bu kadar süratle getirilip, Komisyondan
süratle geçirilen bu yasa, burada süratli konuşma
esnasında düzeltilebilir mi? Kanımca düzeltilmeyecektir, düzeltilemez. Belki ufak tefek bazı şeyler ya
pılabilir; fakat esas itibariyle düzeltilemez. Çünkü
Genel Kurulda değil, Komisyonda rahat ve uzun ko
nuşmaların yapılması ve ondan evvelki hazırlıkların
yapılması gerekir. Şunu da ifade edeyim ki, Türki
ye'mizde de kıyı meselesi halkımızın bir isteğidir.
Halkımızın, aşağı yukarı 20-30 senedir üzerinde çır
pındığı, basınımızın, halk dolayısıyla çok önem ver
diği ve üzerinde çok etüt yaptığı, yazı yazdığı, olay
'getirdiği; hukukçuların da diğer konulara nazaran
üzerinde pek çok yazı yazdığı bir konudur. Buna
rağmen, bu şekilde gelmesi üzüntü verici bir olay
dır.
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Bunu böylece belirttikten sonra, bugün Yüce
Meclis bu kanunu yaparken daha Önceki safahatına
bir bakalım. Bundan yıllarca evvel 1967'de iki mületvekili tarafından Millî Kıyılar Kanunu diye ve
rilmişti, ondan bir süre sonra bir diğer milletvekili
tarafından, Kemal Sarıibrahimoğlu tarafından bir
kanun teklifi verilmişti ve uzun, çetin mücadeleler
den sonra o zamanki Parlamentonun her kanadındanda, bu davayı sezen insanların gayretleri netice
sinde, ancak 6 785 sayılı İmar Yasasının ek 7 nci ve
8 inci maddeleri olarak kısmen bazı esaslar getirile
rek çikardmıştır. Yani 'büyük emekler, büyük mü
cadeleler olmuştur; o zamanki iktidar ve muhalefet
kanadında bulunan milletvekilleri aralarında çatışma
olmuştur. İktidar partisinin kanadındaki milletvekil
leri kıyılar yüzünden çatışmışlardır, kavga etmişler
dir; hadise basma kadar aksetmiştir. Yani burada
ter ve emek vardır. Bu işte daha evvelki Parlamen
tonun her kanadındaki parlamenterierin emeği var- ^
dır. Buna rağmen, bu kadar hızlı ve eksik getirilme
si -bir daha ifade ediyorum- üzüntü vericidir.
Şimdi değerli arkadaşlarım, 1961 Anayasasında
«Tabiî servet ve kaynaklar Devletin hüküm ve ta
sarrufu altında» deniyordu. Kıyılar için açık bir hü
küm yoktu; fakat kıyılar da doğal kaynak olduğu
için bir anlamda kaynağını oradan alıyor, bir anlam
da da Medenî Kanunun 641 inci maddesinden. O
zamana kadar işletilmeyen ve gerekli yasal düzen
lemeleri yapılmayan 641 inci maddeye dayanıyor.
Bugün ise, sevinç verici bir şey, Danışma Meclisi
bunu Anayasaya getirmiş ve Konseyden geçerken de
bazı değişiklikler olmuştur, dikkat çekici değişik
likler olmuştur. Şimdi burada getirilen temel hüküm,
benden evvel konuşan MDP sözcüsü arkadaşım da
değindiler, kıyılar devletin hüküm ve tasarrugu altın
dadır; bu maddenin en temel noktasıdır bu. Kıyılar
Devletin hüküm ve tasarrufu altında ise, artık bu
başkasının değildir, milletindir; Türk Milletine aittir.
Bunun üzeridne ancak, maddede de belirtildiği gibi,
yararlanmadan bahis edilebilir. 'Mülkiyetten bahse
dilmesi mümkün değildir. Hem mülkiyetten bahse
dilmesi mümkün değildir, hem de mülkiyet tesis edi
lecekmiş gibi anlama gelecek sözler, büyük sakınca
lar yaratır, yasa yapıldığı zaman büyük sakıncalar
yaratır. Kanunun metninde sayın üyelerimizin mu
halefet şerhlerinde de -çok yerinde, olarak kanımcabelirttiMeri gibi, Esgin Tipi arkadaşımızın muhale
fet şerhi var, 'Sayın Ali Mazhar Haznedar arkada
şımızın muhalefet şerhi var. Bu muhalefet şerhleri
kıyıların -bir tanesini okuyorum- «özel mülkiyete
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konu almayacağını vurgulayacak şekilde maddelerin
düzenlenmesi gerektiği kanısıyla kanunun bu şekline
karşıyım.» Tamamen katılıyoruz arkadaşlarımızın
muhalefet şerhlerine, gerçekten de iburada mülkiyetin
hiçbir şekli bahis konusu olamaz. 'Muhtemelen Ko
misyon, ilgililer, Sayın Bakan cevap verebilir, «'Bu
»böyledir» diye. «Bu 'böyle» ise, katılıyorum görüş
lerine 'böyle dediklerini varsayarak; «böyle ise,» ka
nunun maddelerinde de 'başka anlama gelecek şekil
de kullanım yapılmaması gerekir.
Değerli arkadaşlarım, Devletin hüküm ve tasar
rufu altında olunca, bugün o kıyılarda yapılmış olan
yapıların şu Anayasa yararlanması ölçüsünün dışın
da kalanlarının da tasfiyesi gerekir, ortadan kaldırıl
ması gerekir. Tabiîdir ki, Türk -Milletinin bugünkü
ekonomik gücü içinde bunun zorlukları vardır. Onun
içindir ki, 1967Uerde bu iş için ortaya çıkan parla
menterler, bu işin böyle 10 senede, 20 senede halle
dilmesinin mümkün olmadığını düşündükleri içindir
ki, zaman içinde kendiliğinden yıkılan yapılara ruh
sat vermemek suretiyle bir tasfiyeyi öngördükleri için
dir ki, o zaman acele etmişlerdir. O kadar sene geç
miş olduğu 'halde, bugün bu sıkıntılar halen çekil
mektedir. Mesela, Haliç kıyılarının temizlenmesi,
normal haline gelmesi başlıbaşına büyük emekler is
teyen, 'büyük paraflar isteyen bir hadise halindedir.
O bakımdan, biz şahsen birinci planda özel mül
kiyete konu olamaz durumunun, 'getirilecek önerge
lerle tamamlanmasına çalışılması gerektiğine inanı
yoruz. Onun dışında, da, yasanın içinde getirilen ta
riflerin çok dikkatle yapılması gerekir. îlk bakışta
gözükmeyen, tdknik niteliğinden dolayı eksiklik yok
muş gibi gelen birçok noktasında da o eksikliklerin
olduğunu düşünüyoruz. Asılında, Anayasanın emri
gereği yapılıyor. Ancak Anayasanın, bir yasanın za
manında çıkması uğruna yanlış çıkmasını kabul ede
ceğini düşünemiyoruz. 3-5 gün ve hatta bir ay geci
kebilir, ancak gereği şekilde çıkarılması lazım gelir.
Bu düşüncelerle Yüce Meclisi saygıyla selâmlıyorum.
(Alkışlar)
BALKAN — Teşdkkür ederim Sayın Ülker.
Sayın Rıfat Bayazıt, buyurunuz efendim; süreniz
10 dakikadır.
RIFAT BAYAZIT '^Kahramanmaraş) — Sayın
Başkan, Büyük Millet Meclisinin çok kıymetli mil
letvekilleri; Kıyı Kanun Tasarısı üzerinde, anayasal
yönden kişisel görüşlerimi arz etmeden evvel hepinizi
saygı ile selamlarım.
1876 tarihli Kanun-i Esaside ve 1924 tarihli Ana
yasada, Devletin görevi gereği, kişilerin sahip olduğu
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ekonomik ve sosyal haklarla ilgili hükümler yoktu.
îkinci Dünya Savaşından sonra ekonomik şartlarla
ilgili tedbirler alınmaya başlamıştır. Diğer ülkelerden
alınan sosyal tedbirlerin çoğu 19 uncu Yüzyılıfi ikin
ci yarısından sonra peyderpey alınmıştır. Biz de ise,
1961 Anayasası, îkinci Dünya Savaşından sonra di
ğer ülkelerden sağlanan gelişmeleri örnek alarak;
'hükümleri arasına, sosyal ve iktisadî hükümleri de
katarak düzenlenmiştir. Böylece, bu haklar ve diğer
'hürriyetler gübi, onlarla aynı nitelikteki hak ve hür
riyetler de yer almıştır. 1961 Anayasasında, «Kamu
laştırma» başlıklı, 20.9.1971 tarihinde yapılan deği
şiklikle, esas 19Ö1 Anayasasında, kıyıların korun
ması konusu yoktur ve kıyı yağması münasebetiyle
29.9.1971 tarihinde yapılan Anayasa değişikliğinde
3'8 inci maddenin 4 üncü fıkrasına aynen şu hüküm
konulmuştur : -«kıyıların korunması ve turizm ama
cıyla kamulaştırılan toprak bedellerinin ödeme şekli
kanuna gösterilir» Anayasada bu hüküm yer almış
olup, buradaki koruma, kıyıların yağma edilmesine
karşıdır.
Değişiklik Önergesi olarak, ayrıca kıyıların korun
ması ve turizm maddeye ilave edilmek suretiyle bun
lara Devletin el atması zorunlu bir duruma getiril
miş ve bu konu dış ödemeler dengesinde önemli bir
yer işgal eden turizm gelirlerini artırıcı ve halkın kı
yılardan gereği gibi yararlanmasını sağlayıcı tedbir
lerin alınabilmesini temin ve kolaylaştırmak için bu
fıkraya İlave edilmiştir. Kanunun, Anayasa değişik
liğinin gerekçesi de aynen böyledir. Kolaylığı sağla
mak için de takdir sürelerini 10 yıl olarak tespit et
miştir. Nitekim, bu tarihten sonra birçok yerler ka
mulaştırılmıştır, akıbetlerinin ne olduğunu sonradan
bilmiyoruz; fakat Anayasadaki bu değişiklik dahi kı
yıların yağmalanmasını önleyememiş ve turizmi Iayıkı
veçhile inkişaf ettirememiş olması nedeniyle 1982
Anayasasında «kıyıların korunması» hususu yeniden
düzenlenmiştir. Buradaki maksat, kıyıların, tasarının
birçok maddelerinde olduğu gibi, özel mülkiyete im
kân tanımak için değil, kamunun yararlanması ve
turizmin inkişafını sağlamak için olmuştur. Yoksa,
özel mülkiyete yer vermek için bu madde tedvin edil
memiştir.
Nitekim, Anayasa müzakeresi sırasında Anayasa
Komisyonu Sözcüsü Sayın Şener Akyol, Danışma
Meclisi 124 üncü Birleşime ait Tutanak Dergisinin
451 inci sayfasında, «Sayın Haznedar'm açıklamala
rıyla bizim Komisyon olarak kıyıların rejimi hakkın
daki görüşümüz arasında temelde bir aykırılık yok-
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tur. Esasen kıyıların kamu menfaati anayasal bir
güvenceye bağlanmaktadır Amacımızda biz, Sayın
Haznedar'ın söylediği noktayı teyit etmiş oluyoruz»
demiştir, •
Tasarıdaki maddelerin Anayasa ilkelerine ve •
gerekçelerine uygunluğunu sağlamak için önergeler
vereceğiz. Bunları takdirlerinize sunacağız.
Bendeniz, su noktayı da arz edeceğim. Denizin
çok azgın olduğu zamanlarda dalgalarla kaplanan
alan taşlıktır, kumluktur, sazlıktır, bataklıktır, kaya
lıktır, ziraate elverişli olmayan yerdir. Medenî Ka
nunun 641 inci maddesi, «'sahipsiz arazi olarak dağ
lar, bayırlar, kayalar vesa ir devletin hüküm ve ta
sarrufu altındadır» -der. Yukarıda arz ettiğim gibi, bu
bataklıklar ve bu sazlıklar da kıyılara dahildir, bun
lar da Devletin hüküm ve tasarrufu altındaflır, hiçbir
şahsın mülkü olamaz. Medenî Kanunun 641 inci mad
desi bunu tamamıyla vurgulamıştır.
Medenî Kanunda bir sarahat yoksa da, esasen
yukarıda izah edilen ziraate elverişli olmadığı için
denizin hâkimiyeti altında bulunan bir saha oldu
ğundan bunun Devletin hüküm ve tasarrufu altında
olmasında şüphe yoktur. Anayasamızın 43 üncü mad
desinin birinci fıkrası da bu şekilde düzenlenmiştir.
Bu kıyı devamlı değildir; burada «kıyı şeridi, sahil
şeridi, kuşak» diyerek birçok isimlerle isimlendiriyo
ruz ve bunları kıymetli arkadaşlarım teknik bilgile
riyle huzurunuzda vurguladılar.
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yer
lere kişilerin tasarruf eylemelerine imkân yoktur;
ancak buradan kişiler yararlanabilir.
Kıyıların yağmasına müsaade etmeyiniz.
Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyenler konuş
muşlar, böylece tümü üzerindeki müzakereler tamam
lanmıştır.
Şimdi, tasarının maddelerine geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir.
1 inci maddeyi okutuyorum.
Kıyı Kanunu Tasarısı
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
MADDE 1. — Bu Kanun, deniz, tabiî ve sunî
göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan
ve devamı niteliğinde bulunan sahi! şeritlerinde, bu
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yerlerin özelliklerini gözeterek koruma ve kullanma
esaslarını tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde bir önerge var okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kıyı Kanun Tasarısının
«Amaç» kenar başlıklı 1 inci maddesindeki «özellik
lerini» sözcüğünden sonra, Anayasamızın 43 üncü
maddesindeki metne ve amaca paralellik sağlamak
üzere, «ve kullanma amaçlarını» sözcüklerinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz.
Ali Mazhar Haznedar
Mustafa Çorapçıoğlu
Ordu
Balıkesir
Ülkü Söylemezoğlu
M. Murat Sökmenoğlu
KairMamanmaıraış
Hatay
Rıfat Bayazıt
Eşref Akıncı
Kahramanmaraş
Ankara
Fehrnli Memışöğlıu
Ertuğrul Gökgün
Rize
Aydın
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor mu?
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YAŞAR
ALBAYRAK (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu efendim?
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) —
Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye ka
tılmıyor.
önerge sahibi açıklama yapmak ister mi efendim?
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Buyurun. (MDP sıralarından alkış
lar)
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım; yapmış olduğumuz tek
lif, «Amaç» maddesine ufacık bir ilaveden ibaretti.
Burada, «Su yerlerin özelliklerini gözeterek koruma
ve kullanma esaslarını tespit etmek amacıyla düzen
lenmiştir» sözcüğü yerine* «özelliklerinden» sonra
«ve kullanma amaçlarını» sözcüklerini ilave edelim
demiştik. Nedeni; Anayasanın 43 üncü maddesindeki
açık hükümdür. Anayasanın 43 üncü maddesinin son
fıkrasında, «kıyıların sahil şeritlerinin, kullanılış
amaçlarına göre derinliği...» ibaresi geçmektedir. Bi
zim dediğimiz, bu derinlikler tayin edilirken, Ana
yasadaki bu kavramın, maddenin metnine girmesin
den ibarettir. Bunun için kabul edilemediğini doğru
su anlamak kabil değildir.
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Teşekkür eder, saygılar sunarım. (MDP sıraların
dan alkışlar)
.
• ,
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar.
önergeyi oylarınıza sunacağım, önergeyi kabul
edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir.
Maddeyi, biraz evvel okunduğu şekliyle oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum.
f
Kapsam
MADDE 2. — Bü Kanun, deniz, tabiî ve sunî
göller ve akarsu kıyıları ile sahil', şeritlerini ve kişi
lerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartlarına
ait esasları kapsar.;
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?..
Buyurun efendim.
İSMAİL SARUHAN (Ankara)--»- Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; Türkiye'nin 3 yanı denizle' çev
rili olmasına ve Medenî Kanunumuzun 641 inci mad
desinde, kıyıların kanunla düzenleneceği hükmünün
yer almasına rağmen, bu, bugüne kadar tahakkuk et
tirilememiştir.
Şu anda görüşmekte olduğumuz tasarının 2 nci
maddesinde ve kanunun tümünde, yine İ1982 Anaya
sasının 43 üncü maddesinde yerini bulan ve «1 yıl
içerisinde çıkarılması gereken kanunlardan» bir ta
nesidir. Şu halde bu Kıyılar Kanununu çıkarmakta
ülkemiz çok geç kalmıştır, Bu kanunun çıkarılması
da bugünkü Yüce Meclisimizin bir kararı olarak or
taya çıkacaktır.
O itibarla 1972 yılından bu yana kıyılarımızın
yönetmeliklerle korunmasına çalışılmış; ama istenilen
düzenli bir kıyı şeridinin korunamadığı bilinmekte
dir, O itibarla, Anayasamız maddelerinde mülkiyetin
korunmasını esas alan ve yine kıyıların da milletin
ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu
hükme bağlamış olduğuna göre, bu kanun ne Anaya
saya aykırıdır, (Çünkü Anayasanın ruhundan kaynak
lanan bir düzenlemedir) ne de özel mülkiyeti orta
dan kaldıran bir düzenlemedir. Çünkü, Medenî Ka
nuna göre de, yapılaşmış ve müktesep hakların ko
runmasını ele alan bu kanunda tenkit edilecek yönün
olmadığı kanaatindeyim. O kibarla, bu yönüyle bak
tığımızda, geç kalınmış bir kanun düzelilemesiniin
doğru olduğu ve...
HÜSEYİN AVNÎ S A Ğ E S E N (Ordu) — Tümü
üzerinde mi konuşuyor, madde üzerinde mi?
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İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Genel görüş
mede, maddelere geçmeden önce konuşmama imkân
kalmadığı içindir sayın üye. Burada biz, muhalefet
olarak sizleri her gün ve her saat her cümle konuş
manızı dinlememize rağmen, sizler bir saniye olarak,
birkaç cümleyi söylemede bize eğer söz söylerseniz,
sanıyorum ki, bu Yüce Meclis ve üyeleri görevlerini
yapamaz olur.
Bu kanun, yüce milletimize hayırlı olsun. Teşek
kür ederim. (HP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan.
Sayın Sağesen, 2 nci madde üzerinde size söz ve
rebilirim. Söz mü istiyorsunuz?
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN. (Ordu) — Hayır
Sayın Başkan. 2 nci maddeyi görüşüyoruz, arkadaşı
mız kanunun tümü üzerinde konuşuyor; bunu anla
yamadım. Biz mi geriden geliyoruz, arkadaş mı? Onu
anlayamadım.
BAŞKAN — Peki teşekkür ederim.
2 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı?
Yok.
Madde üzerinde 2 önerge var, okutuyorum :
Türkiye Büyük MMe' Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kıyı Kanunu Tasarısının
«Kapsam» kenar başlıklı 2 nci maddesinin, Anayasa
mızla getirilen düzenlemeye uygunluk sağlamak ve
açıklık kazandırmak amacıyla aşağıdaki şekilde düzenlenmesıini arz ve teklif ederiz.
Ali Mazhar Haznedar
Mustafa Çorapçıoğlu
Ordu
Balıkesir
Ülkü Söylemezoğlu
M. Murat Sökmenoğlu
Kahramanmaraş
Hatay
Rıfat Bayazıi;
Eşref * Akîincı
Kahramanmaraş
Ankara
Fehmi Memişoğilu
Ertuğrul Gökgün
Rize
Aydın
"Maddenin yeni şekli :
Kapsam
MADDE 2. — Bu Kanun deniz, tabiî ve sunî
göller ve akarsu kıyılan ile deniz ve göllerin kıyıla
rını çevreleyen sahil şeritierindeki yapılanma ve dü
zenlemelerle kişilerin buralardan yararlanma imkân
ve şartlarına ait esasları kapsar.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı Kanunu
nun 2 nci maddesinin, «... ve kişilerin özel mülkiyet
söz konusu olmaksızın bu yerlerden yararlanma im-
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kân ve şartlarına ait esasları kapsar» şeklinde değiş
tirilmesini öneriyoruz.
Münir Sevinç
Mehmet Üner
Eskişehir
Kayseri
Salih Akan
Tekirdağ

Yusuf Demir
Uşak

Muzaffer Yıldırım
Kayseri
BAŞKAN — Bu iki önergeden aykırılık sırası
na göre birincisini tekrar okutup işleme alıyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kıyı Kanunu Tasarısının
«Kapsam» kenar ballıklı 2 nci maddesinin, Anaya
samızla getirilen düzenlemeye uygunluk sağlamak ve
açıklık kazandırmak amacıyla aşağıdaki şekilde düzenlenmesind arz ve teklif ederiz.
Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve ar
kadaşları,
Maddenin yeni şekli:
Kapsam
MADDE 2. — Bu Kanun deniz, tabiî ve sunî göl
ler ve akarsu kıyıları ile deniz ve göllerin kıyılarını
çevreleyen sahil şeritlerindeki yapılanma ve düzenle
melerle kişilerin buralardan yararlanma imkân ve
şartlarına ait esasları kapsar.
BAŞKAN — Bu değişiklik önergesine Komisyon
katılıyor mu?
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YAŞAR
ALBAYRAK (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANI SUDİ .TÜREL (Antalya) —
Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önerge sahipleri bir açıklamada bu
lunacaklar mı?
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — İzniniz
le Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Haznedar,
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım; kanun tasarısının «Kap
sam» başlığı altındaki 2 nci maddesinde «Bu ka
nun, deniz, tabiî ve sunî göller ve akarsu kıyılan ile
sahil şeritlerini» sözcükleri geçiyor. Yani burada,
«sahil şeridi» kavramı hem deniz kenarları için, hem
tabiî ve sunî göllerin kenarları için, hem de akarsu
kıyıları için öngörülmüş vaziyette.
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Evvela «sahil şeridi» nedir bir kere daha hatır
latmak istiyorum : Kıyıdaki tarifi arz edeyim : Su
ların karaya değdiği noktaları alınız, buralardan bir
çizgi geçiriniz, bunun adına «kıyı çizgisi» diyoruz.
Bu kıyı çizgisiyle suların bundan sonraki hareketleri
• neticesinde oluşmuş olan arazi parçasını düşününüz,
bunlar kumluk olabilir, çakıllık olabilir, taşlık olur,
kayalık olur, (Ki, «kayalık» kelimesini buraya alma
mışlar) sazlık ve bataklık olur, bu arazilerin bittiği
nebatî toprağın, tarım arazisinin başladığı noktalar
dan da bir çizgi geçirin, bu iki çizgi arasında kalan
alana «kıyı» diyoruz.
Kıyıyı çevreleyen sahil şeridi ise, «kıyı kenar çiz
gisi» dediğimiz o nebatî toprağın başladığı noktadan
itibaren gelişen ve derinliği, bu kanuna göre tayin
edilmekte olan, asgarî 10 metre veya 30 metrelik me
safelerden ibaret. Getirilmiş olan kanun, hem deniz
kenarlarında, hem sunî ve tabiî göller kenarlarında,
hem de nehir kenarlarında, akarsu kenarlarında bu
mesafeleri öngörmüş vazıyette. Bunu genel konuş
mamda da ifade etmiş ve gerekçesini de söylemiştim;
yalnız Sayın Komisyon ve Hükümetin bu konuya iş
tirak etmemelerini doğrusu yadırgıyorum. Anayasamı
zın 43 üncü maddesinin ikinci fıkrasını okuyorum,
lütfen dikkat edin : «Deniz, göl ve akarsu kıyıları
ile (kıyılarda hepsi müşterek) deniz ve göllerin kıyı
larını çevreleyen (Nehir yok, akarsu yok dikkat eder
seniz) sahÜ şeritlerinden.» Anayasamızın getirdiği
hükümle nehirlerin veya akarsuların kenarında kıyı
şeridini düşünmemiştir. Evvelce vardı, bu Anayasa
daki yenilik bu. Niçin böyle yaptı? Bunu eğer merak
edip de okuma fırsatını arasalardı değerli Komisyon,
sebebini Danışma Meclisindeki müzakerelerin za
bıtlarından çıkarmaları kabildi.
Gayet basit, bu Anayasamızda evvelce geçen ne
hir tabiri akarsuya çevrilmiştir. Biraz evvel ifade et
tim, lügatlara bakınız nehir başka bir şeydir, akarsu
başka bir kavramdır. Nehir de bir akarsudur; ama
her akarsu nehir değildir. Akarsuyun içine küçücük
derecikler ve çaylar da girer ki, Anayasamız bunları
da kapsamına almış vaziyette. Evvelce yalnız nehir
varken, sadece nehir denmişken bile, kıyılarda nehir
kenarlarıyla ilişkili olarak uygulamada bir sürü ih
tilaflar ortaya ç'kıyordu vt bunlar bahis konusu idi.
Şimdi Anayasa bu kavram ve kapsamı genişletti, bu
na mukabil çok büyük ihtilaf konusu olabilecek olan
küçücük dere kenarlarındaki sahil şeritleri ve ondan
biraz daha büyük çay kenarlarındaki sahil şeritlerini
kapsam dışı bırakmak suretiyle yeni bir fikir geliş-
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tirdi. Tasarıya bunu da Anayasayı hiçe sayarak ge
çirmiş oluyoruz.
Vermiş olduğumuz önorge 'bundan ibaretti. Sahil
şeridi kavramını sadece deniz ve göl kıyıları için na
zarı itibare alalım, nehir veya akarsu kıyıları için bu
sahil şeridi Anayasaya paralel olarak kanuna geçme
sin şeklinde idi önergemiz; ama buna da hayır dedi
ler. Takdir Yüos Meclisindir.
Teşekkür ederim. (MDP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar.
Değişiklik önergesinin gerekçesini' izah ettiniz.
HÜSEYİN AVNt SAÖESEN (Ordu) — Sayın
Bakandan soru sorabilir miyim Sayın Başkan?
BAŞKAN — Hayır efendim. Soru sorma sırası
nı daha önce birkaç defa açıkladık : Madde üzerin
de görüşmeler yapılırken, önergelere geçilmeden
soruların sorulması gerekiyor.
HÜSEYtN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — önergey
le ilgili de onun için Sayın Başkan.
BAŞKAN — önergeyle ilgili soru olmaz; Tüzü
ğümüzde böyle bir şey yok.
Şimdi, açıklanmış olan bu önergeyi oylarınıza
sunuyorum. Kabul ederler... Kabul etmeyenler...
Önerge reddedilmiştir.
(MDP sıralarından «Nasıl
reddedilmiştir, saymadınız ki?» sesleri)
Efendim, buradan o kadar açık görülüyor ki...
lütfen biraz itimat buyurun.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yeniden
oylayın Sayın Başkan.
BAŞKAN — Peki efendim, yeniden oylayalım,
yeniden sayalım.
Önergeyi tekrar oylarınıza sunacağım : önergeyi
kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge reddedil
miştir. (ANAP sıralarından alkışlar)
Diğer önergeyi işleme alıyor okutuyorum; buyu
run efendim.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı Kanunu
nun 2 nci maddesinin, «ve kişilerin özel mülkiyet söz
konusu olmaksızın ve bu verlerden yararlanma imkân
ve şartlarına ait esasları kapsar» şeklinde değiştiril
mesini öneriyoruz.
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç ve arkadaş
ları.
BAŞKAN —- önergeye Komisyon katılıyor mu
efendim?
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ YAŞAR
ALBAYRAK (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim.
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BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.
ıSayın Hükümet?
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) —
Katılmıyoruz edendim.
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.
Önerge sahiplerinden açıklama yapmak isteyen
var mı? Buyurun efendim
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan,
değerli arikadaşlarım; burada bu kanunun tümünü
görüşürken değerli Halkçı Partiye mensup üyelerin
gayet güzel açıkladıkları gibi, ufak bir ilave yapmış
durumdayız. «Bu kanun, deniz, tabiî ve sunî göller
ve akarsu kıyılarıyla sahil şeritlerini ve kişilerin- bu
yerlerden yararlanma imkân ve şartlarına ait esas
ları kapsar» denmekte.
Kanunun gerekçesinde de açıklandığı gibi, bu
sahillerden tüm toplumun, bütün insanların, bütün
vatandaşların istifade etmesi gerekmektedir. Buna
özel mülkiyet sahibi söz konusu edilebilir şüphemiz
vardır. Bu şüpheyi Sayın Bakan da, Sayın Komis
yon üyelerinıiz de, gerek Komisyonda görüşürken
söylediler, gerek buradaki açıklamalarında söylediler.
«özel mülkiyet söz konusu olmaksızın» tabirini ila
ve etmekle tasarı hiçbir şey kaybetmeyecektir, özel
likle bütün halkın istifadesini sağlayacak bir açıklık
getirilecektir. Önergemizin 'bütün amacı budur. Tak
dir sizlerindir.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sevinç.
Önergeyi oylarınıza sunacağım, önergeyi kaibul
edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir.
Maddeyi yazılı olduğu şekilde oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul
edilmiştir.
3 üncü maddeyi okutui'orum.
İstisnalar
MADDE 3. — özel kanunlar uyarınca belirlen
miş veya 'belirlenecek yerler ile askerî yasak bölgeler
ve güvenlik bölgelerinde veya ülke güvenliği ile doğ
rudan ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât ve
savunma amaçlı yerlerde özel kanun hükümlerine
uyulur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler?..
Madde üzerinde söz isteyen yok.
önerge yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum, Kabul edenler...
Etmeyenler^ Madde ka'bul edilmiştir,
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4 üncü maddeyi okutuyorum.
Tanımlar
MADDE 4. — Bu Kanunda geçen deyimlerden;
Kıyı Çizgisi . Deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsu
larda, taşkın, durumları dışında, suyun karaya değ
diği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,
Kıyı Kenar Çizgisi : Deniz, tabiî ve sunî göl ve
akarsularda kıyı çizgisinden sonra kara yönünde de
vam eden, su hareketlerin: n oluşturduğu kumluk, çakıllık, taşlık, sazlık, bataklık alanın tabiî sınırını,
Kıyı : Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki
alanı,
Sahil Şeridi : Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara
yönünde, imar planlı yerlerde yatay olarak en az 10
metre, diğer yerlerde en az 30 metre genişliğindeki
alanı,
Dar Kıyı : Kıyı kenar çizgisinin kıyı çizgisi ile
çakışmasını,'
ifade eder.
BAŞKAN — Madde üzerinde
Madde üzerinde söz isteyen yok.

söz isteyenler?..

önergeler var, geliş sırasına göre okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kıyı Kanun Tasarısının «Ta
nımlar» kenar başlıklı 4 üncü maddesine, kanuna
açıklık kazandırmak üzere, aşağıdaki tanımların da
dahil edilmesini arz ve teklif ederiz.
Ali Mazhar Haznedar
Mustafa Çorapçıoğlu
Ordu
Balıkesir
Ülkü Söylemezoğlu
Rıfat Bayazıt
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Eşref Akıncı
M. Murat Sökmenoğlu
Ankara
Hatay
Fdhmli Meınişoğlu
Ertuğrul Gökgün
Rize
Aydın
Eklenecek tanımlar :
Toplumun yararlanmasına ayrılan yapı :
Yetkililerce saptanmış ya da onanmış kural ve
ücret tarifelerinde uygun biçimde, kamu görevlileri
nin denetimi altında, gerektiği kullanımdan belirli
kişi ya da topluluklara ayrıcalıklı kullanım tekeli
tanımaksızın, yararlanmaik isteyen herkese eşit ve
serbest olarak açık bulundurulan ve konut dokunul
mazlığı olmayan yapıları. Kamu önceliği olan yerler.
Kıyılar ve sahil şeritlerinde, plan kararlarıyla
münhasıran toplumun yararlanmasına ayrılan kesim-
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı Kanunu
nun 4 üncü maddesinin «Sahil şeridi» tanımına «imar
planlı yerlerde yatay olarak en az 30 metre, diğer
yerlerde en az 100 metre genişliğindeki alanı» şek
linde değiştirmeyi öneririz.
Münir Sevinç
Mehmet Üner
Eskişehir
Kayseri
Salih Alcan
Yusuf Demir
Tekirdağ
Uşak
Muzaffer Yıldırım
Kayseri
BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı Kanun
Tasarısının 4 üncü maddesindeki «Kıyı kenar çizgi
sinin» tanımında «Taşlık» kelimesinden sonra «Ka
yalık» kelimesinin de metne eklenmesini arz ve tek
lif ederiz.
Ülkü Söylemezoğlu
M. Murat Sökmenoğlu
Kahramanmaraş
Hatay
Ali Mazhar Haznedar
Rıfat Bayazıt
Ordu
Kahramanmaraış
Ertuğrul Gökgün
Eşref Akıncı
Aydın
Ankara
Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir
BAŞKAN — Şimdi önergeleri aykırılık sırasına
göre okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmek ti olan 19?, sıra sayılı «Kıyı Kanunu
Tasarısının 4 üncü maddesindeki «Kıyı kenar çizgi
si» tanımında «Taşlık» kelimesinden sonra «Kaya
lık» kelimesinin de metne eklenmesini arz ve teklif
ederiz.
Saygılarımızla.
Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu
ve arkadaşları.
BAŞKAN — Sayın Komisyon bu önergeyi din
lediniz, önergeye katılıyor musunuz? (HP sıralarından
alkışlar)
DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL (Antalya) —
Sayın Başkan, dinleyip dinlememizde tereddüdünüzü
neye acaba işaret ediyorsunuz?
BAŞKAN — Bir dakika efendim, ben size sor
madım, Komisyon Başkanına sordum. Sayın Bakan
Komisyon Başkanı adına cevap vermeyin.
Buyurun Komisyon Başkanı.
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMÎSYÜNU BAŞKANVEKİLİ YAŞAR
ALBAYRAK (İstanbul) — önergeyi dinledik Sayın
Başkan, katılmıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Hükümet?..
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) —
Katılmıyoruz.
BAŞKAN —• önerge sahiplerinden açıklama yap
mak isteyen?.?
Buyurun Sayın Söylemezoğlü.
ÜLKÜ SÖYLEMEZOÖLU ^Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, Yüce Meclisin...değerli üyeleri; gerçek
ten 1972 yılından sonra kanuna konan hükümler ve
onun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, ondan önce
de Medenî Kanunun 641 inci maddesindeki hükümler
çerçevesinde, Türkiye'de kamuoyunun en çok üzerin
de durduğu, tartıştığı birçok ihtilaflara yol açmış
olan çok önemli bir konuyu görüşüyoruz. Görüştüğü
müz Türkiye'nin müstesna güzellikleri, kamu yararı
na korunması gereken sahiller, kıyı ve sahil şeridi
dir. Bunlar rasgele, kısa zamanda ve her şeye hayır
diyerek geçiştirilecek konular değildir. Burada bizim
teklif ettiğimiz, önergemizde teklif ettiğimiz husus
yıllardır gelişmiş tarifler içerisinde yer almıştır, bir
mantıktan gelmektedir. Kıyı, yani kıyı kenar çizgisi
ile kıyı çizgisi arasında kalan kısmı tamamen deni
zin doğal, taibiî uzantısı olan kumluk, sazlık, taşlık,
çakıllık, kayalık gibi tarım dışı toprak oluşmamış olan
alandır. Bu tarifte bugüne kadar uygulamada geliş
miş tarif ve ona göre yapılmış uygulamalar içerisinde
her kelime alınmış, «kayalık» .çıkarılmış. Düşününüz
ki, geçici 1 inci maddede dt Dugüne kadar yapılmış
kıyı kenar çizgisi tespitlerı aynen kabul ediliyor. Yani
bu tasarının kanunlaşmasından önceki tüm tespitler
de kayalık alanl? da kıyı içerisine alınmış, bundan
sonra tariften çıkarılmak için bu niye alınmayacak?
Bir mantığını bulmak mümkün değil ve kıyı anlayı
şının mantığı içinde, kayalık mutlaka var ve nitekim
literatürde hiç olmayan, kayalık çıktığı için bir tarif
daha getirilmiş, dar kıyı; kıyı kenar çizgisiyle, kıyı
çizgisinin çakışmasıdır diye.
Aslında bu alışılmış, olmuş, gelişmiş, yapılmış,
uygulanmış bir sistemin değişmemesi gerekir. Bugüne
kadar yapılmış olan kıyı kenar tespitlerinde kayalık
alanlar da kıyıdan sayılmışjtırj Buna göre uygulama
yapılmıştır. Kayalık tabirinin çıkarılmasının hiçbir
mantıklı yanı voktur. Ancak olsa olsa, dimdik kaya
larla oluşan Antalya kıyılarındaki birtakım yapılan
malara Ön açmak, yol vermek olabilir. Kanunlarla
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böyle haksızlıklara yol açmayınız. Tarifleri mantık
içinde tutunuz. Bunlara hayır demenin ileride izahını
yapmak mümkün değildir.
Bunu özellikle ifade etmeyi görev sayar, saygılar
sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemez
oglü.
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) —
Söz. almak istiyorum efendim.
BAŞKAN — Hayır efendim.
Aslında, Sayın Bakan bir noktayı da tekrar açık
lamak istiyorum, teamüle uygun olarak «önergeye
Komisyon katılıyor mu? önergeye hükümet katılıyor
mu?» diye soruyorum. Tüzüğümüze göre yalnız Ko
misyona sorulması gerekmektedir. Onun için Hükü
met buradaki görüşünü katılmamak suretiyle belirt
miş oluyor.
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) —
Sataşmada bulundular, ona cevap vermek istedim. An
cak, dışarıda kendilerine gerekli izahı yaparım.
BAŞKAN — Bunları sataşma saymıyoruz, bura
da konuları tartışıyoruz. O yönden söz veremeye
ceğim?
önergeye Hükümet v Komisyon katılmadığı için,
önerge sahibi Genel Kurulun yüce takdirlerine sı
ğınmaktadır. O nedenle şimdi bu önergeyi Genel Ku
rulun oylarına sunacağım.
Önergeyi kabul edenler.^ Kabul etmeyenler...
önerge reddedilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra Sayılı Kıyı Kanunu*
nun 4 üncü maddesinin sahil şeridi tanımına «imar
planlı yerlerde yatay olarak en az 30 metre diğer yer
lerde en az 100 metre genişliğindeki alanı» şeklinde
değiştirmeyi öneririz.
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç ve arkadaşları.
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor
mu?
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLt YAŞAR
ALBAYRAK (İstanbul) — Katılmıyoruz efendimi
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
"DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) —
Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — önerge sahibi bir açıklamada bu
lunacak mı?..
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Evet Sayın Baş
kanım.
BAŞKAN — Sayın Sevinç, buyurunuza
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MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım; önerge vermedeki gayemiz şu:
Bugüne kadar yapılmış olan binaların korunmasıyla
ilgili hüküm kanunun geçici 2 nci maddesinde mev
cuttur.
Seçilmiş bulunduğum Eskişehirken çok iyi ha
tırlıyorum; 1956 yılında yapılan imar planı gereğin
ce Porsuk Çayının iki kenarında, 60 metreyi kapsa
mak kaydıyla yeşil bir şerit var idi. 1956 yılında çı
karılan imar planına göre yapılan binalarda, 70 met
relik bu şerit, manınız o kadar güzel duruyor ki, Es
kişehir'in güzel bir mesire yeri vaziyetinde idi, on
dan sonra bu imar planı değişikliğe uğradı ve 5'er
10'ar metre ile Porsuk perişan edildi
Şimdi, gene Sayın Bakanımızın memleketindeki
güzel Antalya Parkını düşünüyorum, eğer Antalya
Parkı yerine, Antalya'da devamlı olarak binalar ya
pılmış obaydı Antalya'nın bu güzelliği olur muydu?
Mersin'deki o güzel parkı düşünüyorum, dolavrsıvl*
gerçekten insanların dinleneceği, çocukların istifade
edeceği güzel piknik yerleri açmak mümkündür.
Zaten tasarının da - biraz evvel dediğim gibi geçici 2 nci maddesinde yapılaşma olmuşsa olmuş
tur, bundan sonra eğer bâr nehir kenarında, bir sa
hilde yeni kentleşme 'Olacak ise, bunu imar planı
dahilinde 30 metreye çıkarmanın faydaları, biraz ev
vel anlattığım örneklerle fevkalade güzel görünümü
olan Avrupavari şehirler yaratmak bakımından mut
laka vardır, öyle ise, bugüne kadar düşünemediği
miz, ama eskilerin 1956 yılında Eskişehir İmar Pla
nına getirip koyduğu, Eskişehir ile Porsuk'ue birbi
rinden avrıîması mümkün olmayan o güzelim nehrin
ilk uvgulamalarındaki gibi gerçekten fevkalade güzel
olan o şeridin bundan sonra Türkiye'nin her şehrin
de kurulacak olan tüm mesire yerlerinde uygulanma
sında büvük yarar görüyorum. Böylece, Antalya Par
kı ve di5er vilavetlerin sahil kenarındaki parklarında
da bu şekilde Avrupavari bir kentleşme doğacaktır:
zaten imar kanunlarında - birkaç ay sonra geleceği
ni tahmin ediyorum - her vilayette yeşil alana ihti
yâç var, bu yeşil alanı şehrin içerisinde düz olan
yerlerine, zaten oran olarak yüzde altı - yedi civarın»
da bir miktarı kanun getirecektir. Şu andaki İmar
Kanununda dâ bu husus mevcuttur. Böyle bir yeşil
alana ve mesire yerine ihtiyacımız varken; bundan
sonra şehrin ıgelişmesi dikkate alındığında ve o sa
hanın imar planları yapıldığında böyle bir sahil ye
şilliğinin ve sahil piknik yerlerinin olmasında bü
yük yarar görüyoruz.
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Takdir Yüce Meclisindir, saygılar sunarım.
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Sevinç.
önerge Yüce Kurulunuza böylece açıklanmıştır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... önerge reddedilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kıyı Kanunu Tasarısının «Ta
nımlar» kenar başlıklı 4 üncü maddesine, kanuna
açıklık kazandırmak üzere, aşağıdaki tanımların da
dahil edilmesini arz ve teklif ederiz.
Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve ar
kadaşları.
Eklenecek tanımlar:
Toplumun yararlanmasına ayrılan yapı:
Yetkililerce saptanmış ya da onanmış kural ve üc"ftt tarifelerine uygun biçimde, kamu görevlilerinin
denetimi altında, getirdiği kullanımdan belirli kişi
-'a da topluluklara ayrıcalıklı kullanım tekeli tanı
maksızın, yararlanmak isteyen herkese eşit ve ser
best olarak açık bulundurulan ve konut dokunulmaz
lığı olmayan^ yapıları,
Kamu önceliği olan yerler:
Kıyılar ve sahil şeritlerinde, plan kararlarıyla,
münhasıran toplumun yararlanmasına ayrılan kesim
leri.
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor
mu?
BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TURtZM KOMİSYONU BAŞKANI İBRAHİM ÖZDEM1R (İstanbul) — .Katılmıyoruz.;
BAŞKAN — Hükümet?...
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) —%
Katılmıyoruz.
BAŞKAN -«- önerge sahiplerinden açıklamada
bulunacak var mı?
Buyurun Sayın Haznedar.
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Savın
Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğu
muz kanun tasarısının bazı maddelerinde yeni kav
ramlar getirilmiı, bunlar
aslında yeni değil, eski
kavramlar, yalnız şöyle bir temas etmiş geçmiş. Me
sela, 13 üncü maddesi, sahil şeridinde toplumun ya
rarlanmasına ayrılan yerlerden bahsediyor. . Yine
18 inci maddede; «toplumun yararlanmasına ayrıl
mayan yapılar» kavramları geçiyor. Ama bunlar ne
dir, toplumun yararlanmasına ayrılan yerler, toplu
mun yararlanmasına ayrılmayan yapılar hangi ya
pılardır? Bu konuda kanunda en ufak bir sarahat {
mevcut değiİ£
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Bu 'konu; 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Ka
nunla eklenen ek madde 7'ye istinaden çıkarılmış yö
netmelik özellikle toplumun yararlanmasına ayrılan
yapıların tarifi var idi ve ona göre inşaat ruhsatı ve
rileceği zaman, o vasıfların mevcudiyeti aranmakta
idi. Şimdi, bunun tapuya tescil edileceği hususunda,
buraya kayıtlı hangi yapıdır, yapılan yapıyı nasıl an
layacaksınız, toplumun yararlanmasına uygun mudur,
değil midir, ayrılmış mıdır ayrılmamış mıdır gibi zor
luklar var. Bunu anlamak mevcut kanunda mümkün
değil.
İleride doğacak ihtilafları ortadan kaldırabilmek
açısından (bunu ben uydurmadım ek 7-8 yönetmeli
ğinde mevcut olan tariflerdir bunlar) bu tarifleri bu
Kanuna da getirelim diyoruz. Çünkü, bu tariflerin
bir bölümü alınmış, bir bölümü alınmamış.
Teklif edilen husus bundan ibarettir. İki tarif ge
tirelim diyoruz; bir tanesi, «toplumun yararlanması
na ayrılan yapı» İkincisi de, «kamu önceliği olan yer
ler,» Bunu da anlamak mümkün değil, «kamu önce
liği olan yer» ne demek? Anayasa bütün sahil şe
ritlerini ve kıyıları «kanun önceliği olan yer» olarak
ifade etmiş. O halde kamu önceliği olan yer nedir?
Maddede kastedilen «kamu önceliği olan yer» tüm
kıyılar ve tüm sahil şeritleri değildir.
Orada, kendinizi zorlayarak bir neticeye ulaşı
yorsunuz ve şu çıkıyor : Bazı bölgelerin imar plan
ları yapılacak, o imar planlarında bu sahil şeritle
rinde ve kıyılarda kamuya öncelik tanınacak yerler
tespit edilecek. Buraya da sadece, «kamu tesisleri yer
alır veya toplumun yararlanmasma mahsus yapılar yer
alır» denecek; bu da plan kararlarıyla getirilecek,
kastedilen husus hu. Planı olmayan yerlerde ne ola
cak? Planı «olmayan yerlerde 'bu tabir, bu tarif geç
meyecek, hiçbir şekilde de uygulanması kabil olma
yacaktır.
Karışıklığa meydan vermemek için buna açıklık
getirelim dedik, hu teklifte bulunduk; fakat ne yazıkki gerek 'benim dahil bulunduğum Sayın Komis
yon, gerekse Hükümetimiz buna da itibar etmediler.
Teşekkür ederim efendim.
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Haznedar.
önerge açıklanmıştır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul' eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir.
4 üncü maddeyi yazılı olduğu şekliyle oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 4 ün
cü madde kabul edilmiştir.
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5 inci maddeyi okutuyorum :
Genel esaslar
MADDE 5. — Kıyılar ile igili genel esaslar aşa
ğıda belirtilmiştir :
Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanma
sına açıktır,
Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle
kamu yararı gözetilir.
Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama
yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin tespiti zorun
ludur.
Ancak, kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği böl
gede yapılanma talebi vukuunda talep tarihini takip
eden üç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti mec
burîdir.
Plan kararı ile doldurulan ve tahkimat yapılan kı
yıda meydana gelen değişiklik sebebi ile kıyı kenar
çizgisi yeniden tespit edilir.
ıBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyenler?..
Şahsı adına buyurun Sayın Üzel.
ıM. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Sayın Başkan,
değerli milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan
tasarı, Anayasamızın 3 üncü bölümünün «Sosyal ve
Ekonomik Haklar ve ödevler» kısmına taalluk edi
yor ve (Romen rakamıyla III üncü olarak göster
diği) «"Kamu Yararı» olarak belirtiyor, bu kıyılar
dan yararlanma.
Getirilen tasarı, kıyılardan yararlanmanın ne şe
kilde olacağını 'belirtmekte iken, Anayasanın daha ge
niş kapsamlı olarak bahsettiği konuları daraltılmış
şekilde ifade etmektedir.
Arz edeceğim hususlarda herhangi bir önerge ver
miyoruz, teklif de edemiyoruz; ancak, belirteceğim
hususlar, kanunun ileride uygulanması sırasında «aca
ba Komisyon ve Hükümet bunları nazara alamadı
mı» diye bir düşünce hâsıl olabileceği için, tasarı
nın bu «Genel Esaslar» maddesine gelindiği anda, arz
etmeye çalıştığım hususlarla, diğer tenkitleri de bir
likte mütalaa etmek suretiyle çok daha tutarlı ve
iyi bir kanun çıkarabilmek için Komisyonun kısa bir
süre bu tasarıyı geri almasında yarar olacağım düşü
nüyorum.
Şimdi arz edeyim efendim : Anayasanın 43 üncü
maddesinde; «Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu
altındadır. Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve
göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yarar
lanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.
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Kuyularla sahil şeriflerinin, kullanılış, amaçlarına
göre, derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma
imkân ve şartöları kanunla düzenlenir diyor.
Bu Kanun geliyor. Ancak, getirilen maddede gö
rüyoruz ki, kıyı ve saihil şeridinde yararlanma ko
nusu sadece ve sadece bir yapı yapılmasına taalluk
ediyor. Yanı bu kanun, kıyı ve sahil şeritlerinde ya
pılara taalluk eden hususları tanzüm ediyor ama Ana
yasanın bunu çevreleyen bir hükmü ydk. «Deniz, göl
ve akarsu kıyılarıyla deniz ve göllerin kıyılarını çev
releyen sahil serilerinden yararlanmada» derken bu
sahi şeritlerinde özellikle akarsulardan ve göllerden
tarım kestainden ayrılmış arklarla alınan sular kısıra
da var; saldece yapılar açısından değil, bunlardan yarariamlmasındaki tarım sahasını da düşünmek lazım.
Anayasa, yapıya taalluk eder şekliyle bir kanun ge
tirin demiyor sahil şeraitlerinden yararlanmada önce
likle kamu yararı gözetilir ve yararlanmanın kulla
nılış amaçlarıına göre derinliği ve kişilerin bu yerler
den yarantanıması »diyor. Şu halde göllerden köy sa
hasında herhangi bir ark açutduğı vakit, sahil şeridin
den çok daha içerlere giren göl sularından istifade
şekîi acaba burada mütalaa edilemeyecek mi? Yani
arz etmek istediğim, sadece 5 inci maddeyle «kıyı ve
sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılan için kıyı
kenar çizgüsmlîn tespiti zorunludur» diyor ve «ancak
kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği bölgede yapı
lanma talebi vukuunda» dîye devam ediyor. Demek
ki, kanunun ilk defa ne maksat için kullanılacağı bu
rada dile getiriliyor; yapılanma talebi. Ondan son
ra, kıyı, akarsu, göllerden hangi derinlikte istifade edi
lebileceğine. dair hıülküim var. Tarım kesiminin de bu
na dair bir faydalanma imkânım kanun getirmiyor,
sadece yapıyı nazara almışız.
Neden 43 üncü maddeyi tarım kerimimde göl ve
akarsulardan daha derinlerde de istifade edebilecek
şekilde düşünmemiz lazım geldiğini, Anayasanın 44
Üncü maddesi «Toprak mülkiyeti» diye düzenleyerek
dile getirmiş ve hemen bunun arkasından toprak
mülkiyetini islemiş. Hemen onun arkasından 45 inci
madde ile «Tarım, hayvancılık ve bu üretim dalların
da çalışanların korunmasını getirmiş.
'Demek ki, kıyılardan yararlanma hususu belirtilir
ken, özellikle göl ve akarsu kıyılarından yararlanma
nın derinliğine işaret ettiğimiz vakit, tarım kesimin
de göl ve akarsulardan yararlanmanın, hangi isitikametlere kadar gidebileceğini ve bu sulardan nasıl is
tifade edilebileceğinin bir kanunla tanzim edilmesi la
zım geldiğini Anayasanın bu 43 üncü maddesinde gö-
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riîyoruz. Ancak, getirilen tasarı, ne yapalım ki, 5 in
ci maddede - anayasanın getirdiği bu hükmü darlaş
tırmak suretiyle - sadece, «Kıyı kenar çizgisinin tespit
edilmediği bölgede yapılanma talebi vukuunda» de
mek sureciyle, genel esasları sadece bir yapılanma ta
lebine bağlamış ve tüm esaslarını da yapılanma ola
rak geçmiş.
Şimdiye kadar kabul edilen maddelerle, bundan
sonra kabul edilecek maddeler arasında, şayet komlisyon bunu bu açıdan nazara aldığı takdirde, önceki
kabul edilen maddeleri değiştirmeye gerek kalmaya
cak; ancak bundan sonraki genel esaslar ve daha son
ra gelecek kısımlarda, «Tarım kesiminde göl ve akar
su kıyılarıyla» demek suretiyle, istifade alanlarının ne
taraflara kadar gideceğini göstermek üzere, kanunun
tarım kesimine de şamil olmak suretiyle tanzim edil
mesi uygun Olacaktır. Zaten Anayasa da 43 üncü mad
desiyle genişliğine bunu istemiştir.
«Planlama» lafı da, ilk defa 5 inci maddede gecivor ve daha sonraki maddelerde gelen planlama
(imar planlarından ayrı olarak kullanılan planlama)
sözcüklerine baktığımızda, bunun ne planı olduğuna
dair tereddüde düşüyoruz. Acalba bu hakîkaten genel
plan mıdır, yoksa buna ait bir plan mıdır? 7 nci
madde diyor ki : «Bu yerler 'için yapılacak planlar
hakkımda tmar Kanunu • hükümleri uygulanır.» Peki,
îimar Kanunu hükümlerindeki planlar mıdır bunlar
acalba? 'Bu hususa maddelerde bir açıklık getirilmi
yor. O itibarla, «plan» sözcüklerinin geçtiği yerlerde,
bunun ne planı olduğuna dair bir açıklık getirilmesin
de uyguilama balkımından fayda olacaktır. Çünkü, 5
indi maddenin son fıkrasında, plan kararı ile doldu
rulan ve tahkimat yapılan kıyılardan bahsedilayor.
«Sahil şeridi» deniyor. Biraz önce kabul edilen
4 üncü maddeyle sahil şeridi, «Kıyı kenar çizgisinden
itibaren kara: yönünde, imar planlı yerlerde yatay ola
rak en az 10 metre, diğer yerlerde en az 30 metre
geriişliığindeki alan» şeklinde tanımlanmıştı.- Kanunu
okuduğumuzda, sahil şeridi içinde yapılacak olanlar
dan bahsediliyor, lütfen balkınız. "«Sahil şeridi» söz
cüklerinin geçtiği yerlerde, sahil şeridinin üzerindeki
yapılardan bahsediliyor, sahil şerMi 'içindeki yapıla
rın tanzimi olarak görülüyor. Ancak, bir açıklık da
ha getiriliyor ve 10 uncu maddede deniyor ki : «top
lumun yararlanmasına ayrılan yapıların kıyı çizgisine
en fazfla yaklaşma mesafeleri 9 uncu maddeye aykırı
olamaz.» O 9 uncu maddede de, «Sahil şeridi, kıyı
kenar çizgisinden itibaren kara yönünde imar planı
olan yerlerde 10 metreden, diğer yerlerde 30 metre
den az olamaz» deniyor. Şu halde, sahil şeridinin ta-
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mfinde 10 ve 30 metrelik bir kısım var. Halbuki, daha
sonraki maddelerde (11 inci maddeye bakınız), «Sa
hil şeridinde planlar» deniyor. Anayasa, «sahil şerit
lerinden yararlanmada» defken, kalbufl edilen 4 üncü
maddeyle ve ileride kabul edileoeik olan 9 uncu ve
10 uncu maddelerle getirilen talhkültflerin dışındaki ko
nuyu nazara almıştır. Onun içindir ki, bugün sahil
şeridi diye denizlerim, göllerin, nehirlerin içline girmiş
bir sürü yapıların, geniş geniş arazilere yayılmış ya
pıların arkasını alamıyoruz ve oralara, istifade edi
lebilecek, kamu yararına tarım sahası olarak kullanı
labilecek yerlere, maalesef «sahil şeridi» demek sure
tiyle, kanunda adeta onlara bir yapı müsaadesi ver
miş oluyoruz.
Bu itibarla, 5 inci maddenin genel' esasları taşı
ması itibariyle çok daha geniş istenmesi lazım geli
yor. özellikle Anayasanın işaret etmek istediği veya
hut genisliğivle anlaşıllmak istemen tarım alanlarının
da nazara alınması suretiyle göl ve akarsu kıyıların
dan vararianmada ne sekide bir tahdit getirilebile
cektir?

nunun, farım kesimlerindeki sahil şeritlerinde derin
lemesine ilerlenebileceği kadarıyla dahi konuyu tan
zim etmesi ılazım gelir. Bu itibarla bir önerge vermi
yoruz, ama 'açıklıyoruz;, şayet çok daha mükemmel,
iyi incelenmiş, detayları biraz daha derînlere gitmiş
bir kanun çıkartmak arzu ediyorsak, 'lütfen Komis
yon bunu geri alisin, Komisyonda teknfik açılardan
biraz daha iyi çalışalım ve tüm memlekete, bütün
Milletimize daha ııyi, yararlı, anlaşılabilir, uygulama
ya açıklık getirecek bir yasa halinde bunu çıkaralım
arkadaşlar.
Saygılar sunarım efendim. (HP sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üzel.
5 inci madde üzerinde başka söz İsteyen?..
Sayın Hüseyin Avni Sağesen, buyurunuz efendim.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Efendim,
5 inci maddede kıyı kenarının değişmesini kabul et
mek demde, tabiî formasyonun değişmesini kabul et
mek demektir. Yani kumu kaldırıyorsunuz yerine tah>â koyuyorsunuz bilfarz veyahut taş yığını yerleşti
riyorsunuz, ki amaç o. Başka bir deyişle tabiî for
masyonu değiştiriyoruz, sınırları değiştiriyoruz, ora
ya doğru yeni yapılar ilave ediyoruz; yani deniz, göl,
talbiî göl, sunî göl (hangM olursa olsun) veya neh'ir
kenarlarına doğru girmeler, sapmalar yapacağız sonra
onların kenar çizgilerini değiştireceğiz; yani minare
ye kılıfı geçireceğiz alıp götüreceğiz.

Kaldıki, 5 indi maddede «Kıyılar, Devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır» dendikten sonra «Kı
yılar, herkesin eşit ve 'serbest olarak yararianmasına
açıktır» deniliyor. «Kıyılar, herkesin eşit ve serbest
olarak yararlanmasına açıktır» hükmü, bu sekiliyle
ileride geçici 2 nci maddeyi son derece suiistimal et
meye yarayan bir hüküm olarak gelmektedir.

5 inci maddenin son pragrafında «Plan kararı ile
doldurulan ve tahkimat yapılan kıyıda meydana ge
len değişiklik sebebi ile kıyı kenar çizgisi yeniden tes
pit edilir» diyor. Türkiye'de plan karan İle dolduru
lan yalnız Herekeldeki sahil yoludur; bunun dışında
benim bildiğim bir yer yoktur; ama Rize'den İsken
derun'a kadar bültün sahil şeridinde, kısmen boğaz
larda, İzmit'te, Marmara'da, Ege sahillerinde, Akde
niz'de h'ir yığın doldurulmuş yer vardır. Önoe dol
duralım, kanun peşinden gelsin... Yani Hazine malını,
Millet malını kapatıverelimdir bu maddenin anlamı.
Teşekkür ederim.

Bu nereden geliyor; sadece Kıyı Kanunu Tasa
rısının genel gerekçesinde «Yönetmelikte, kıyınım fi
zikî tarifiyle birilikte, fonksiyonel tarifi de getiril
miş ve «kıyı, herkesin mutlak bir eşitlik ve serbestl'Jk içinde yararlanmasına açık bulunduğundan» diye
rek, bununla İmar Yönetmeliğine atıf yapıyor.
BAŞKAN — Sayın Üzel, lütfen toparlayın efendim,
M. NURÎ ÜZEL ^Devamla) — Toparlıyorum
Sayın Başkan.
İmar Yönetmeliği bunu diyor diye, kanuna, Ana
yasanın ilgili maddesinin maksadını çok daha aşacak
şekilde «Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak ya
rarlanmasına açıktır» hükmünü getiriyoruz ve arka
sından gelecek bir geçici 2 nci maddte ile, tımar Affı
Kanununda olduğu gibi, birçok kişilerin şimdiden yık
maya başilayacakları bu sahil şeridindeki konutları
na ruhsat ve tapu aranmaksızın belge verme 'imkân
ları getirilecektir.
Bu it'lbarla, önceden genel esaslar belirtilirken,
Anayasamın asıl maksadı 'dan genişlik açısından, ka
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BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Sağesen.
Madde İ e ilgili olarak verilmiş 2 önerge vardır;
okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan. Kıyı Kanunu Tasarısının «Gener Esaslar» kenar başlıklı 5 inci maddesinin 2 nci
fıkrasındaki «Kıyılar, Devletin hüküm ve 'tasarrufu
altındadır» ibaresinden sonra, kanuna kesinlik ve açıikhk kazandırmak, yanlış anlamalara ve yorumlara yer
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vermemek amacıyla, daha önceki mevzuat ve içtihat
lara uygun olarak Anayasaımızın da ıbu (konuda getir
diği anatfikir ve manaya paraleldik sağlamaık üzere,
«özel mülkiyete,, konu olamaz» ibaresinin eklenmesini
arz ve teklif ederiz,
Ali Mazhar Haznedar
Mustafa Çorapçuoğlu
Ordu
Balıkesir
Ülkü Söylemezoğlu
Rufaıt Bayazıt
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş
Eşref Akıncı
Mustafa Murat Sölkmehoğlu
Ankara
Hatay
Fehmi Memişoğlu
Ertuğrul Gökgün
Rize
Aydın
Türküye Büyülk Millet MecîM Başkanlığına
OöPü)şüflmek!te olan 192 stra sayılı Kıyı Kanunu
nun 5 inci maddesinin son paragrafının aşağıdaki şe
kilde değiştirrlmeslini arz ederiz.
«Kamu yararı için» Plan ikararı ile doldurulan ve
'tahikimalt yapılan kıyıda meydana gelen değişi'Mük se
bebi l e kıyı kenar çizgisi yeniden tespit edilir.
IMüriir Sevinç
Mehmet Üner
Eskişehir
'Kayseri
Satöh Afcan
Yusuf Demir
Tekirdağ
Uşak
Muzaffer Yıldırım
Kayseri
BAŞKAN — tik önergeyi işleme almak üzere bir
daha okutuyorum:
TOkiye Büyü|k Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kıyı Kanunu Tasarısının «Ge
nel Esaslar» kenar başlıklı 5 inci maddesinin 2 nci
fıkrasındaki «Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu
altındadır» ibaresinden sonra, kanuna kesinlik ve açık
lık kazandırmak, yanlış anlamalara ve yorumlara yer
vermemek amacıyla, daha önceki mevzuat ve içtihat
lara uygun olarak Anayasamızın da bu konuda ge
tirdiği anafikir ve manaya paralellik sağlamak üze
re «özel mülkiyete konu olamaz» ibaresinin eklen
mesini arz ve teklif ederiz.
Ordu Milletvekili Ali Mazfaar Haznedar ve ar
kadaşları
%
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor
mu?,
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANVEKtLt YAŞAR
ALBAYRAK (İstanbul) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.
Hükümet katılıyor mu?
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BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL
SAFA GÎRAY-(istanbul) — Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz.
önerge sahipleri herhangi bir açıklamada buluna
caklar mı?.
Buyurun efendim.
Süreniz 5 dadikadır. Sayın Haznedar.
ALİ MAZHAR HAZNEDAR (Ordu) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım; genel konuşmamda da
ifade ettiğim gibi Anayasamızın 43 üncü maddesi,
kjyıların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu
hususunu vurgulamıştır, bunu değiştirmek kabil de
ğildir. Getirilen kanunda kıyılardaki mülkiyet hakkı
konusunda müphem ifadeler var. Bizim ifade ettiği
miz husus, Anayasanın 43 üncü maddesinin birinci
paragrafına paralel olarak, kıyıların özel mülkiyete
konu olamayacağı hususunun vurgulanmasından iba
rettir.
Bunu maalesef biraz evvel Sayın Komisyon ve
Sayın Hükümet yine reddettiler, ama size şimdi bir
şey okuyacağım. Bu hususu isteyen aslında biz de
ğiliz, bu hususu bizzat Hükümet istemiş. Hani Oflu
Hocanın hikâyesini bilirsiniz; ileri sürmüş olduğu bazı
fikirler, çevre tarafından biraz tuhaf karşılandığı için
gülününce fena halde kızan Hoca «Ne güleysiniz, ha
bunu ben uydurmayırım ya kitap yazayı» demiş. Şim
di bunu da ben uydurmuyorum, Hükümetin getir:
miş olduğu bu kanunun gerekçesinde var, müsaade
ederseniz okuyayım Sayın Bakan.
Gerekçenin ikinci sayfasından okuyorum : «An
cak; mülkiyet hakkım da dikkate aldığımızda, kıyı
da kalan ve özel mülkiyete konu olan arazinin ka
mulaştırılması ve sonra tescilden düşülerek Devletin
hüküm ve tasarrufunda bulunan yerler haline dönüş
türülmesi» diyor. Biz bunu böyle hallettik diyor ka
nun, ama teklif ediyoruz : Gelin bunu vurgulayalım,
yanlış anlaşılmasın diyoruz. Gerek Hükümet, gerek
Komisyon maalesef gene reddediyor. Sebebini anla
mak kabil değü. Takdir Yüce Meclisindir.
Teşekkür ederim efendim. <MDP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar.
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... önerge reddedilmiştir.
Diğer önergeyi işleme alıyorum :
TOMye Büyülk Mîllet Meclîsi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı Kanunu
nun 5 inci maddesinin son paragrafının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ederiz-
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«Kamu yararı için» Plan kararı ile doldurulan ve
tahkimat yapılan kıyıda meydana gelen değişiklik se
bebi ile kıyı kenar çizgisi yeniden tespit edilir.
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç ve arkadaş
ları
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor
mu efendim?
BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLİ YAŞAR
ALBAYRAK (İstanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?.,
(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI ÎSMAİL
SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — önerge sahipleri bir açıklamada bu
lunacaklar mı?
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bulunmayacağız
efendim.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge reddedilmiştir.

27 . 11 . 1984

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı «Kıyı Kanunu
Tasarısı»nın 6 ncı maddesi 1 inci paragrafındaki fab
rika ve turizm amaçlı tesisler kelimesinin madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Ülkü Söylemezoğlu
Kahramanmaraş
Mustafa Murat Sökmenoğlu
Hatay
Eşref Akıncı
Ankara

TürMye Büyük MMÎet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı «Kıyı Kanunu
Tasarısının 6 ncı maddesindeki (fabrika, santral) ke
limelerinin çıkartılmasını arz ve teklif ederiz.
Hilmi Nalbantoğlu
Onural Şeref Bozkurt
Erzurum
Çanakkale
Ömer Kuşjhan
Muzaffer Yıldırım
Kars
Kayseri
Arsan Savaş Arpacıoğlu
Amasya

6 ncı maddeyi okutuyorum :

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?..
Yok.
Bu madde üzerinde verilmiş 6 önerge var, geliş sı
rasına göre okutuyorum :

Ali Mazhar Haznedar
Ordu
Ertuğrul Gökgün
Aydın
Rıfat Bayazıt
Kahramanmaraş

BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum :

5 inci maddeyi yazılı olduğu şekliyle oylarınıza
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci
madde kabul edilmiştir.

Kıyıda yapı
MADDE 6. — Kıyıda ancak plan kararıyla, de
niz, tabiî ve sunî göl ve akarsuların kamu yararına
kullanımını kolaylaştırmak veya kıyıyı korumak ama
cına yönelik olan yapı ve tesisler, faaliyetlerinin özel
likleri gereği tersane, fabrika, santral, su ürünlerine
dayalı sanayi tesisleri, gemi sökme yeri ve sair kıyı
da yapılması zorunlu, tesisler ile eğitim, spor veya tu
rizm amaçlı tesisler yapılabilir.
Bu yapı ve tesisler yapım amaçları dışında kul
lanılamaz ve eğitim tesisleri ile spor veya turizm amaç
lı yapılanmalarda kıyı geçişi engellenecek şekilde ka
patılamaz.
Kamu önceliği olan yerler dışında plan kararları
ile özel yapılanmalara da izin verilebilir. Ancak bu
tür yapılanmalarda da kıyı geçişi engellenecek şekil
de kapatılamaz.
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı Kanunu
Tasarısının «Kıyıda yapı» başlığını taşıyan 6 ncı mad
desinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Mustafa Uğur Ener
Mahmut Oltan Sungurlu
Kütahya
Gümüşhane
Talât Sargın
Gürbüz Şakranlı
Tokat
Manisa
Ziya Ercan
Seçkin Fırat
Konya
Bolu
İsmail Üğdül
Ahmet Altıntaş
Edirne
Muğla
* Teklif edilen şekil : Kamu önceliği olan yerler
dışında plan kararları ile özel yapılanmalara da izin
verilebilir. Bu plan kararlan Bakanlar Kurulunca
onaylanmadan tatbik edilemez. Ancak bu tür yapı
lanmalarda da kıyı geçişi engellenecek şekilde kapa
tılamaz.
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı Kanunu
nun 6 ncı maddesinin son paragrafının metinden çı
karılmasını arz ve teklif ederiz.
Münir Sevinç
Mehmet Üner
Eskişehir
Kayseri
Salih Alcan
Muzaffer Yıldırım
Tekirdağ
Kayseri
Yusuf Demir
Uşak
BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı «Kıyı Kanun
Tasarısı» nın 6 ncı maddesi son paragrafının metin
den çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Ülkü Söylemezoğlu
Ali Mazhar Haznedar
Rahraımanımaraış
Ordu
M. Murat Sökmenoğlu
Rıfat Bayazıt
Hatay
Kahramamnıaıraş
Ertuğrul Gökgün
Eşref Akıncı
Aydın
Ankara
Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir
BAŞKAN — Diğer bir önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı Kanunu
Tasarısının 6 ncı maddesinin metinden çıkartılmasını
arz ve teklif ederiz.
Ali Aşkın Töktaş
Hüseyin Avni Sağesen
îzmir
Ordu
Hüseyin Avni Güler
Hüseyin Aydemir
İstanbul
Izımıir
(Bilâl Şişman
Paşa Sarıoğlu
İstanbul
Ağrı
BAŞKAN — Aykırılık sırasına göre işleme alı
yoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı Kanunu
Tasarının 6 ncı maddesinin metinden çıkartılmasını
arz ve teklif ederiz.
İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş ve arkadaş
ları.
BAŞKAN — Bu önerge en aykırı önerge, Sayın
Komisyon buna katılıyorlar mı?
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BASKANVEKİLÎ YAŞAR
ALBAYRAK {İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Hükümet?..
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL
SAFA GİRAY ^İstanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — önerge sahiplerinden bir açıklama
yapmak isteyen?..
Buyurun Sayın Sağesen.
HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN <ürdu) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan.
Efendim, 6 ncı maddenin başlığı «Kıyıda Yapı.»
Kıyıya yapı yapmak için veyahut bir arazi üzerine
yapı yapmak için evvela o arazinin sahibi olmak la
zım. Sahibi olmadığınız arazi üzerine yapı yaparsa
nız orayı gasp ediyorsunuz demektir. Önergeyi verme
nedenim, burada gasp unsurunun olmasındandır.
Şimdi gelelim konunun diğer taraflarına : Kıyı
da fabrika yapıyoruz, santral yapıyoruz, su ürünle
rinle dayalı sanayi tesisleri yapıyoruz, gemi sökme
yeri yapıyoruz, ki iyice kirletelim sahillerimizi diye,
iyice berbat edelim diye. Bundan sonrası çok mü
him, sahil ve kıyıda yapılması zorunlu tesîslerden
bahsediliyor. O «sahil» kelimesi var ya, o kelimenin
içine her şeyi sıkıştırırsınız. Çok rahat bürokraside
bunu yaparsınız, hele yukarıdan talimat verirseniz da
ha iyi yaparsınız, tavuk kümesinden villalara kadar
her şeyi sokarsınız o kelimenin içine ve rahatlıkla yap
tırırsınız; hepsi dahil demektir çünkü.
Son paragrafa geliyorum, «Kamu önceliği olan
yerler dışında plan kararları ile özel yapılanmalara da
izin verilebilir. Ancak bu tür yapılanmalarda da kıyı
geçişi engellenecek şekilde kapatılamaz» denilmekte
dir; hu da işin kamuflajıdır. Ben getireceğim, kıyıya
villamı sokacağım, tesisimi sokacağım ve seni de ora
dan geçireceğim; hiç olacak şey mi?
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — «Köpek var» diye
tabela asanınız.
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Yok
efendim, bu Kanun yok iken yapılmıyordu da bu Ka
nunla adama bu izni verdikten sonra sizi oradan ge
çirir mi?
Kıyı kimin imalıdır? Kıyı kamunun malıdır, Dev
letin de malı değildir; ikisini birbirinden ayırt etme
miz lazım. Devletin malı başka, kamunun malı baş
ka şeydir. Kamunun malı demek, 50 milyonluk Tür
kiye'nin malı demektir, herkesin kullanımına açık olan
mal demektir. Sizin, bunun üstünde hangi şartlarda
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olursa olsun, kamunun kullanmayacağı tesislerin ya
pılmasına izin vermeye hakkınız yoktur.
Teşekkür ederim. (HP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Sağesen.
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul eden
ler.., Etmeyenler... önerge reddedilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı «Kıyı Kanun
Tasarısının 6 ncı maddesi 1 inci paragrafındaki
fabrika ve turizm amaçlı tesisler kelimesinin madde
metninden çıkartılmasını arz ve teklif ederiz.
Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söylemezoğlu
ve arkadaşları.
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor
mu?
BAYINDIRLIK, UMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU • BAŞKANVEKİLİ YAŞAR
ALBAYRAK (İstanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?...
BAYINDIRLIK VE ÎSKÂN BAKANI İSMAİL
SAFA GİRAY (İstanbul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Önerge sahibi?...
(Buyurun efendim.
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; üzerin
de görüştüğümüz 6 ncı madde kıyıda, yani deniz ve
onun devamı olan kumsal ve sazlık yerde - kayalığı
çıkarttığımıza göre - yapı yapılmasına
mütedair.
Denizin hemen kamunun yararlanması mümkün olan
kumunun üzerinde, sazlığın üzerinde kıyı sayılan ve
Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerde ya
pı yapılmasına dair. Hatta denizin içinde yapı ya
pılmasına dair madde olduğunu konuşmama başlar
ken bir daha hatırlatmak işitiyorum.
Bu 6 ncı madde, enteresan bir şekilde üste koya
koya gidiyor. Başta başlarken gayet mantıklı; «kıyı
nın kamu yararına kullanımını kolaylaştırmak veya
kıyıyı korumak amacına yönelik olan yapı ve te
sisler yapılabilir.» diyor. Doğrudur, iskele gibi, li
man yapıları gibi, dalgakıran gibi, rıhtım gibi, dayan
ma duvarı gibi kıyıyı koruyucu ve kamu yararına
olan tesislerin, yapıların yapılması çok doğal ve bu
imkândan yararlanmak için bu tesisler de yapılmalı
dır. Ancak virgülden sonra devam ediyoruz, «faali
yetlerinin özellikleri gereği,» Bu faaliyetlerin özelli
ği gereği nasıl tespit edilecek? Biliyorsunuz, Göfcova
konusunu konuşurken oradaki bir santralin çevreye,
o güzelim bölgeye yapacağı zararı anlatırken, «su

27 . 11 .1984

0:1

yok» sözüne karşılık, «denizden su alıp soğutaca
ğız, soğutma suyu kullanacağız» sözü bile bir ge
rekçe olmuştu.
O halde faaliyetlerin özelliği gereği nedir. Bu
kumun üzerine fabrika yaptırıyoruz. Bu kumun üze
rine, denizin burnunun dibine fabrika yaptırıyoruz
ve ikinci fıkrada da spor tesisleri, eğitim tesisleri,
^urizm amaçlı yapılar için kıyı geçişi engellenemez
-ieniyor, da, fabrika için denmiyor. Bunun kıyıyı
korumakla ne ilgisi var? Kanunun 1 inci maddesin
de, «Bu yerlerin özelliklerini gözeterek koruma»
amacını taşıdığı söyleniyor, ama korumakla ne ilgisi
var? Halic'i böyle kaybettik.
HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — izmir
Körfezini böyle kaybettik, İzmit Körfezini böyle kay
bettik.
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Bugün
o güzelim yeri, bütçenin yarısını versek temizleyemeyeceğiz.. Sayın istanbul Belediye Başkanının «Gözü
mün rengine çeviririm» dediği şeyi, doğanın elinden
aldıktan sonra bir daha vermek mümkün değil.
İzmit ve İzmir körfezlerini böyle kaybettik. Şim
di tüm sahillerimize, deniz kıyısına fabrika yapaca
ğız, turizm amaçlı yapı yapacağız, «toplumun yarar
lanmasına açık» lafı da yok, tamamen özel amaçlı
ve 6 ncı madde son fıkrasıyla zaten tüyünü dikiyor
ve diyor ki: «Plan kararları ile de özel yapılanmala
ra da izin verilir.» Bu plan kararları meselesine gü
venmesinler değerli arkadaşlarım, o plana eğer bu
gibi tesisleri yapma imkânını koyarsanız, o zavalü
teknisyen ve plancıların başında 'biterler ve koydu
rurlar, bunu senelerce yaşadık.
Rica ediyorum, minnet ediyorum; Türkiye'nin bu
güzelliklerini, bu kıyılarını bir daha elimize geçmeye
cek bu güzel vatanı korumak, işte milliyetçilik bu
dur asıl, işte vatanseverlik budur. (MDP ve HP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu kıyılara fabri
ka yapılmaz. Bu kumun üzerine, bu denizin içine,
bu tesisler yapılmaz. Ancak, bir şey yapılır; kamu
yararına kıyıların korunmasını ve kullanılmasını sağ
layacak tesisler yapılır. Onun dışındakilere müsaade
etmek yazıktır, günahtır, doğru değildir ve geleceğin
vebalini üzerine almaktır.
Bunu özellikle, senelerini bu konuya vermiş ve kı
yıların nasıl elden çıktığını içi yana yana görmüş bir
arkadaşınız olarak bir daha belirtmeyi bir vatan gö
revi ve üzerimde taşıdığım yeminin gereği sayıyor,
saygılar sunuyorum ve "bundan sonra hiçbir önergem
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üzerinde de konuşmayacağım, eğer buna da hayır de
nirse.
Saygılar sunuyorum Sayın Başkan, (MDP ve HP
sıralarından alkışlar)

27 . 11 . 1984

0: 1

BAŞKAN —. Teşekkür ederim Sayın Söylemezoğlu.
Bu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir.

VIII. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER
i. — Danışma Kumlu önerisi olmadan çalışma
süresinin uzatılıp uzatılamayacağı hakkında.
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir usul ko
nusunu dikkatlerinize sunup oylarınızı alacağım.
Çalışma süremizin dolmasına pek az kalmıştır.
Ancak, çalışma süresinin değiştirilmesi Genel Kuru
lun yetkisi dahilinde değildir. Ancak, Danışma Ku
rulunun teklifiyle yetkisi dahilindedir. Dün olan. bir
uygulamadan sonra -uyarılmaya rağmen- ilgili diğer
Meclis organları 'bu çalışmayı yapmayarak, Danışma
Kurulunun bu tasarılar 'bitinceye kadar çalışma tek
lifini, getirmemişlerdir.
Bu nedenle, 56 ncı maddedeki bir hükmü zorla
yarak uygulamakda yüce takdirlerinize »bağlıdır. Şöy
le 'bir zorlamadır o, onu arz etmek istiyorum : Zo
runlu hallerde, o 'birleşim için geçerli oknak kaydıy
la ve sona ermek üzere olan işlerin tamamlanması
amacıyla oturumun uzaülmasma Genel Kurul karar
verebilir. İster önerge verilmiş olsun, ister Başkan
sunmuş olsun, o fark etmez. Ancak, bitmek üzere
<ylan konularda bu uygulama çok açik seçik; ancak
5 dakika, 10 dakika, iki madde, üç madde, beş .mad
de.
Bir tasarının daıha 5 inci maddesindeyken, 30
maddelik bir tasarı veya teklifin bitmek üzere te
lakki edilmesi İçtüzüğe uygun değil. (ÖP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Onun için ben yine
takdirlerinize sunacağım; ama işin her iki yönünü
bu suretle belirtmek istiyorum.
H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — Yanlış uy
gulama emsal olmaz Sayın Başkan.
M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan «hatalı» diye ikaz ettik, bü- daha yap
mayın.
'BAŞKAN — Bir dakika efendim, burada dün bir
uygulama yapıldı. O uygulamadan sonra ilgili or
ganlar uyarılmış olduğu halde Danışma Kurulu çalıştırümamıştır. Danışma Kurulundan gelmeyen bir
teklifin çalışma süresini uzatması aslında mümkün
değildir. (HP sıralarından gürültüler)
HÜSEYİN AVNÎ SAĞEJSEN (Ordu) — Çalıştı
rılmıyor; öyle ise, öyle bir kayıt da yok.

'BAŞKAN — Efendim Yüce Kurulu ikna edece
ğim; onun için konuşuyorum. Yüce Kurul karar ve
recek çalışma süresinin bitip bitmediğine. Çünkü,
Genel Kurul kararıyla Danışma Kurulunu fesheder
seniz, 'bunun sonuçları önce Anayasaya aykırıdır.
Çünkü biz bu İçtüzüğü Anayasa emriyle uyguluyo
ruz. Anayasa emriyle uyguladığımız bu İçtüzüğün
'bir müessesesini, bir anlamda ve belli bir konuda
feshetmiş oluyoruz. O açıdan bu tüzük aykırılığını
yapmayalım. Çünkü bir organın yetkisi gasp edilmek
tedir. Onun için, şimdi çalışma süresinin uzatılıp
uzatılmaması hususunu oylarınıza sunacağım.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Olur mu Sayın Başkan?
BAŞKAN — Yüce Kurulun İçtüzüğe uygun ola
rak hareket edeceğine inanıyorum. (HP sıralarından
gürültüler)
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan usul hakkında söz istiyorum; oylayamazsınız efendim.
BAŞKAN — Bir dakika efendim.
HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Sayın
Başkan, yanlış, emsal olmaz.
'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Tefsirinize ters düşüyorsunuz.
'BAŞKAN — Bir dakika efendim. Anayasanın bi
tirilmesini emrettiği bir kanun olduğu ileri sürülerek
bu yapılmaktadır.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Usul hakkında söz istiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Usul hakkında >söz vereceğim.
§imdi Yüce Heyetinizin bu son derece ağır tüzük
ihlalini dikkatle nazarı itibare almasını rica ediyo
rum.
Usul hakkında buyurun Sayın Bayezit. (HP sıra
larından «Saat 19.00 Sayın Başkan» sesleri, gürültü
ler)
Usul hakkındaki tartışmalar bitinceye kadar sü
renin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; Sayın
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Başkanı, İçtüzüğe sahip çıkmasından ve İçtüzüğün
ilgili maddelerini kendi içinde ve mantığa uygun bir
şekilde yorumlamasından dolayı tebrik etmek istiyo
rum; ama geçeceği uygulamada •büyük hata yap
maktadır.
Siz inanıyorsanız ki, Danışma Kurulunun karar
alması gerekirdi (ikaza rağmen, çok önemlidir arka
daşlar, çizin altını, ikaza rağmen Danışma Kurulu
toplanmamıştır) o halde, Danışma Kurulunun Ana
yasaya rağmen yetkisinin gaspedikiiğine de inanıyor
sunuz; niye oylatmaya (geçiyorsunuz?
İkinci konu; bir noktada Danışma Kurulu bahis
konusu değil diyelim. 56 ncı maddedeki hüküm zor
lanarak, bundan önceki günde bizim ikazımıza rağ
men, açıklamamıza rağmen zorlanarak eğer yine
tefsir edilmek isteniyor kanısındaysanız, (ki, koğrasu
'budur; çünkü «sona ermek üzere olan işlerin» de
mektedir) o halde niye tatbik etmiyorsunuz, niçin
uyguluyorsunuz?
Sayın Başkan, çoğunluk her zaman haklı değil
dir. Çoğunluğun etkisinde lütfen kalmayınız. Sizin
vicdanî inancınız ne ise onu uygulayınız, karar sizin
dir.
Saygılar sunuyorum. (HP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Ener.
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım; gerçekten İçtüzüğün
bu hükmüne göre usul hakkında söz verme fevka
lade önemlidir.
Bütün arkadaşlarımın şu inançta olduğuna ka
niim : Seçim propagandalarında koştururken biz bu
millete, sonuna kadar hizmet etmeye söz verdik ve
bu sözümüzü bu çatı altında yerine getirmeye çalı
şıyoruz.
Yine geçen birleşimde aynı şeyleri tekrarladınız;
ama maalesef Vücut vermediğiniz için, 10,dakikada
o kanun tasarısı da bu Meclisten geçti. Bunu da bü
tün millet sizlerin huzurunda gördü.
Değerli arkadaşlarını, konuyu, çalışmamak veya
menfilik yönünde değil, müspet yönde dile getirelim
Sayın Başkandan da bu anlayışı ibekliyoruz.
Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
IBAŞKAN — Usul hakkında aleyhte buyurun Sa
yın Kuşhan.
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, çok
değerli milletvekilleri; üzerinde aslında çok tartışıl
ması gereken bir konu. Başkanlık Divanına evvela,
geçenlerde işlenmiş olan bir hatanın tekerrür etme
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mesi için gösterdiği hassasiyetten dolayı teşekkür et
mek istiyorum ve hepinizin adına ediyorum hu te
şekkürü değerli arkadaşlarıın.
Diğer taraftan, genç arkadaşını size bir şey hatır
latmak istiyorum; özellikle sizin lafınız üzerine söz
aldım ben. Hiç zannetmeyiniz ki, bu Millete sizden
daha az hizmet aşkıyla doluyuz. En az sizin kadar
istiyoruz biz de bu şekilde çalışmayı. (ANAP sıra
larından sıra kapaklarına vurmalar, 'gürültüler) .
Müsaade ediniz 'lütfen sayın milletvekilleri; mü
saade ediniz lütfen. Dinlemesini biliniz. Söyleyecek
lafınız varsa buraya teşrif ediniz. (ANAP sıraların
dan gürültüler)
'BAŞKAN — Sayın Kuşhan, konuyu konuşun lüt
fen; usulü konuşun lütfen efendim.
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başkan,
özellikle üzerinde durmak istediğimiz bir konu var.
Biz de ibu Millete hizmet etmekle yükümlü olduğu
muzun idraki içerisindeyiz. Burada yemin ederken,
o idrakin içerisinde olarak yeminimizi ettik; ama
millete hizmet etmek istiyoruz diye, Anayasayı ihlal
etmek pahasına değil... Usuller vardır, yolları vardır,
'Başkanlık Divanı izah etmiştir. Danışma Kurulu
eğer bu meseleyi hafife almamış olsaydı, parmak sa
yım nasıl olsa yetiyor, bu meseleyi 'ben yine orada
hallederim, düşüncesinde olmamış olsaydı; Başkanlık
Divanının ikazı üzerine aynı konuyu getirir ve bu
gün bu şekilde bir tartışmaya meydan vermezdi sa
yın milletvekilleri. Lütfen meseleye bu açıdan yak
laşınız. Meseleyi o şekilde halletmemiz gerekiyor ve
yapılacak olan Anayasa ihlalinin hesabını vermek
bir ıgün hepimize zor 'gelecektir.
O bakımdan söz aldım. Teşekkürler ediyorum.
•CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan.
ıBaşka usul hakkında söz isteyen? Buyurun efen
dim.
Lebte söz istiyorsunuz, değil mi efendim?
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)
— Evet.
BAŞKAN — Buyurun.
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)
— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; bir Ana
yasa ihlali veya bir içtüzük ihlali söz konusu değil
dir kanaatindeyim. Nitekim, bir Anayasa ihlalinin
söz konusu olduğu kanaatinde olmuş olsaydı Sayın
Başkan, burada oylamaya 'gitmesi bahis konusu ol
mazdı.
İçtüzük diyor ki : «'Sona ermek üzere olan işle
rin...» Ben, Sayın Başkan gibi meseleyi tefsir etmi-
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yorum. Kanun tasarısının tümü üzerindeki müzake
reler yapılmıştır, zamanın çoğu bu mevzuda gitmiş
tir.
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Kaç
madde kaldı?
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla)
— Efendim, maddeleri sayı olarak saymayınız. Bu
maddelerin bir kısmı yürürlük, bir kısmı ise, bun
ları kimin yürütmeye yetkili olduğunu belirleyen
maddelerdir.
HÜSEYİN AVN1 SAÖESEN (Ordu) — Görü
şülmeyecek mi o maddeler?
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla)
— Görülecek efendim.
"Meselenin esası görüşülmüştür. Maksat, üzüm
- mü yemektir, bağcıyı mı dövmektir? Kanun tasarı
sının tümü görüşülmüştür, maddelerin ağırlıklı kı
sımları görüşülmüştür. Zaten Sayın Başkanın da bu
hususta şüphesi olmasaydı, oylamaya gitmezdi. Bu
meselenin takdirini Yüce Meclise bırakmak arzusun
dadır;'biz de o görüşteyiz.
Saygılarımla efendim. {ANAP sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Çalışma süresiyle, ilgili olarak, bu şimdi konuş
tuğumuz konuda daha önce bir uygulama olduğu
için, oylarınıza başvurmak üzere...
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Oylayamazsınız 'Sayın Başkan.
BAŞKAN — Hayır eefndim; uygulama yapıldı,
o zaman itiraz edilmedi. (HP sıralarından gürültüler,
ayağa 'kalkmalar)
•HÜSEYİN AVNİ SAÖESEN (Ordu) — Sayın
Başkan, üstüste İçtüzük hükümlerinin tersine hare
ket edemezsiniz. (Gürültüler)
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim; izah
edeyim, müsaade buyurun.
ÖMER KUŞHAN {Kars) — Sayın Başkan, bir
defa hata yapılmış olabilir. Zatıâliniz Başkanlık Di
vanı olarak ikaz ettiniz bizleri; siz de aynı şeyi tek
rar ettiniz. Şimdi hatayı tekrar etmek kesinlikle uy
gun değildir. Binaenaleyh, Başkanlık Divanı yetki
sini kullanacak.
BAŞKAN — Kararı Yüce Heyete bırakıyorum
ben. '(HP sıralarından gürültüler)
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hatayı tekrar et
mek 'kesinlikle söz konusu Olamaz. '(Gürültüler)
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane)
— Sayın Başkan, konu bitmek üzere midir, değil
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midir? Yüce Meclisin takdirine bırakılacak mesele
budur.
BAŞKAN — Evet efendim, evet.
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — Sa
yın Başkan, söz- rica ediyorum.
BAŞKAN — Yerinizden buyurun efendim.
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) —
Sayın Başkan, burada zannediyorum bir çelişki yat
maktadır. Şayet Genel Kurul, müzakerenin devamı
şeklinde bir oy izharında bulunursa, o takdirde İçtü
zük zımnen ilga edilmiş olacaktır. Oysa İçtüzüğün
ne suretle değiştirileceği Anayasada ve İçtüzükte ifa
de edilmektedir. Siz, İçtüzüğü zımnen ilga etmek gibi
bir durumu ortaya çıkaracak olan böyle bir oyla
mayı yapmaya yetkili değilsiniz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Müsaade 'buyurun efendim; benim
neyi oylayacağımı biliyor musunuz? Ben, bu kanun
tasarısı hakkında size bilgiler vereceğim.
Şimdi 6 ncı maddedeyiz: 13 madde, 2 geçici mad
de, 10 değişiklik önergesi var. Bu bilgileri size ver
dikten sonra, bu kanun tasarısının, sona ermek üze
re olan bir iş olup olmadığını takdirlerinize sunaca
ğım.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Olur mu efendim, olur mu?
BAŞKAN — Evet efendim, olur.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Aynı yolu tekrar ediyorsunuz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Çalışma süresinin uzatılmamasını
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... (ANAP sı
ralarından «uzatılmasını» sesleri) Uzatılmasını kabul
edenler...
YILMAZ 10ŞAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın (Başkan.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) —
Nasıl oymuyorsunuz Sayın Başkan?
BAŞKAN — Dün sesinizi çıkarmadınız ama...
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Çı
kardım, orada konuştum, yoktunuz. (HP sıraların
dan gürültüler)
BAŞKAN — Kabul etmeyenler...
YİLMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın Başkan, 7'yi 10 geçiyor efendim, karar almanız
gerekirdi.
BAŞKAN — Çalışma süresinin uzatılması kabul
edilmiştir efendim. Devam ediyoruz. (ANAP sırala
rından alkışlar)
H. SABRI KESKİN (Kastamonu) — 19.00'dan
sonra bu kararı alamazsınız efendim.
BAŞKAN — Onun kararım aldık efendim.
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VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER (Devam)
5. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (11625)
(S. Sayısı : 192) (Devam)
BAŞKAN — Kaldığımız yerden devam ediyoruz.
önergeyi okutuyorum.
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı «Kıyı Kanun
Tasarısı»nın 6 ncı maddesindeki «fabrika, santral»
kelimelerinin çıkartılmasını arz ve teklif ederiz.
•Erzurum Milletvekili Hilmi Na'lbantoğlu ve arka
daşları
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor mu?
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANVEKÎLÎ YAŞAR
ALBAYRAK (İstanbul) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan.
BAŞKAN — Hükümet?
DEVLET BAKANI SUDI TÜREL (Antalya) —
Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — önerge sahipleri?.. Yok.
önergeye Komisyon ve Hükümet katılmıyor.
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... önerge reddedilmiştir.
ÖDiğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı Kanun
Tasarısının «Kıyıda yapı» başlığını taşıyan '6 ncı
maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Saygılarımızla.
Teklif edilen şeddi-:
Kamu önceliği olan yerler dışında plan kararları
ile özel yapılanmalara da izin verilebilir. Bu plan
^kararları Balkanlar Kurulunca onaylanmadan tatbik
edilemez. Ancak 'bu tür yapılanmalarda da kıyı geçişi
engellenecek şekilde kapatılamaz.

Tokat Milletvekili Talât Sargın ve arkadaşları
BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor mu?
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TU
RİZM KOMİSYONU BAŞKANVEKlLt YAŞAR
ALBAYRAK (İstanbul) — Katılıyoruz Sayın Başkan.
IHAIŞIKİAN — Komisyon bu önergeye katılmak
tadır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı Kanu
nunun 6 ncı maddesinin son paragraifının metinden^
çıkarılmasını arz ve teklif ederiz.
Eskişehir Milletvekili 'Münir Sevinç ve arkadaşları
BAŞKAN — Aynı malhiyette bir önerge daha var.
Bu iki önergeye Komisyon katılıyor mu?
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE
TURİZM KOMİSYONU BAŞKlAINVEKflLt YA
ŞAR ALBAYRAK (istanbul) — Katılmıyoruz efen
dim.,
BAŞKAN — Hükümet?...
DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL (([Antalya) —
Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergelere Komisyon ve Hükümet
katılmamaktadır.
önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..
Etmeyenler... önergeler kabul edilmemiştir.
6 ncı maddeyi, kabul edilen önergedeki değişiklik
le birlikte oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler...
Etmeyenler.... Madde kabul edilmiştir.
Birleşime 15 dakika ara veriyorum.

»•-
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 19.40
BAŞKAN : Başkanvekfli HaSt İbrahim KARAL
KÂTİP ÜYELER : Saffet SAKARYA (Çankırı, Durmuş Fikri SAĞLAR (IçeD

BAŞKAN — 30 uncu Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum.
VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DtĞER İŞLER (Devam)
5. •— Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/625)
(S. Sayısı : 192) (Devam)*
ıBAŞKAM — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz.
Kanun tasarısının 7 nci maddesini okutuyorum:
Doldurma ve kurutma yoluyla arazi kazanma
MIADDE 7. —(Kamu yararının •gerektirdiği hal
lerde deniz, göl ve nehir doldurma ve kurutma sure
tiyle elde edilmek istenilen yerler hakkında önce plan
lama yönünden ilgili idare kanalı ile Bayındırlık ve
îskân Bakanlığının uygun görüşü alınır. Doldurma
ve kurtma işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümle
rine göre yapılır. Bu yerler için yapılacak planlar hak
kında tmar Kanunu hükümleri uygulanır. (Ancak, bu
planlar Bayındırlık ve İskân 'Bakanlığı taralından tas
dik edilir.
BAŞKIAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı Kanunu
Tasarısının 7 nci maddesindeki «nehir» ibaresinin
«Akarsu» übaresî şeklinde değiştirilmesini saygıları
mızla arz ve teklif ederiz.
Talât Sangın
Mustafa Uğur (Ener
Tokat
(Kütahya
Gürbüz Şakranlı
Zıya Ercan
Manisa
Konya
İsmail Üğdül
'Seçkin Fırat
Edirne
iBolu
\Ahmet Altıntaş
Mahmut Oltan Sungurlu
Muğla
Gümüşhane
BAŞMAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu?
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE
TURİZM KOMİSYONU IBAŞKANVEKlîUt YA
ŞAR ALBAYRAK ^istanbul) — Katılıyoruz Sayın
Başkan.
'

•BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANİ SODİ TÜREL (Antalya) —
Katılıyoruz efendim.
lBAŞKAIN — önergeye Komisyon ve Hükümet
katılmışlardır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..
(Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir.
Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum1;
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir.
8 inci maddeyi okutuyorum1:
lÎKllNICtt BÖLÜM
Kıyı Kenar Çizgisi ve Sahil Şeridi
Kıyı kenar çizgisinin tespiti
MADDE 8. — Kıyı kenar çizgisi, valiliklerce biri
mimar veya inşaat mühendisi, biri jeolog veya (harita
mühendisi olmak kaydıyla en az beş kişiden oluşa
cak bir komisyonca tespit edilir. Komisyonun teşek
külü, çalışma usul ve esasları 'Bayındırlık ve İskân
Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
(BAŞKJAN — Bu madde üzerinde söz isteyen?..
Yok.
Madde üzerinde 2 önerge var, okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı Kanunu
Tasarısının «Kıyı kenar çizgisinin tespiti» başlığını
taşıyan 8 inci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz.
Talât (Sargın
Mustafa Uğur Ener
Tokat
Kütahya
'Mahmut Oltan (Sungurlu
Gürbüz Şakranlı
- Manisa
Gümüşhane
İsmail Üğdül
Ziya Ercan
Edirne
Konya
Seçkin Fırat
lAbmet Altıntaş
Bolu
Muğla
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Teklif edilen şekil
Madde 8. — Kıyı kenar çizgisi, Valiliklerce oluş
turulacak 5 kişilik 'bir komisyonca tespit edilir. Bu
komisyonun en az 2 üyesinin kamu görevlileri arasın
dan ve biri mimar veya inşaat mühendisi, biri jeolog
veya harita mühendisi olması şarttır. Komisyonun
teşekkülü, çalışma usul ve esasları 'Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirle
nir.
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kıyı Kanunu Tasarısının 8
inci maddesıinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
Madde 8. — Kıyı kenar çizgisi ile merkezindeki
sulh hukuk mahkemesince tespit edilecek ve bir ha
rita mühendisi, bir ziraat mühendisi, bir jeomorfblog
ve iki jeologdan oluşan bir komisyonca tespit edilir.
Komisyonun çalışma usul ve esasları Bayındırlık ve
îskâh Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirle
nir.
M. Turan Bayezit
Hüseyin Avni Sağesen
Kahramanmaraş
Ordu
Münir Sevinç
Şevki Taştan
Eskişehir
ISîvas
Kadir Narin
Diyarbakır
DSMıAftL SARUHAN (Ankara) — önerge sahip
leri burada yok.
BAŞKAN — Olsun efendim; önergeler okunacak,
İşlemi gereği yapılacak.
Önergeleri aykırılık sırasına ıgöre tekrar okutup,
işleme koyacağım.
Türkiye IBüyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kıyı Kanunu Tasarısının 8
inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
Madde 8. — Kıyı kenar çizgisi il merkezindeki
sulh hukuk mahkemesince tespit edilecek ve bdr hari
ta mühendisi, bir ziraat mühendisi, bir jeomorfblog,
ve iki jeologdan oluşan bir komisyonca tespit edilir.
Komisyonun çalışma usul ve esasları Bayındırlık ve
tskân Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belir
lenir.,
Kahramanmaraş Millerv-kili M. Turan Bayezit
ve arkadaşları

O: 2

BAŞKAN —- (Bu önergeye Komisyon katılıyor
mu?
BAYINDIRLIK, İMAR, (ULAŞTIRMA VE
TURİZM KOMİSYONU BAŞKANVEKlLt YA
ŞAR AUBAYRAK (İstanbul) — Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu?
«DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL »(Antalya) —
Katılmıyoruz Sayın Başkan.
IBAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye
katılmadıklarını beyan etmişlerdir.
IBu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler.., Etmeyenler... Kabul edilmemiştir.
2 nci önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı Kanunu
Tasarısının «Kıyı kenar çizgisinin tespiti» başlığını
taşıyan 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz.
Teklif edilen şekil:
Madde 8. — Kıyı kenar çizgisi, valiliklerce oluş
turulacak 5 kişilik bir komisyonca tespit edilir. Bu
komisyonun en az 2Jiyesinin kamu görevlileri arasın
dan ve biri mimar veya inşaat mühendisi, biri jeolog
veya harita mühendisi olması şarttır. Komisyonun
teşekkülü, çalışma usul ve esasları Bayındırlık ve İs
kân Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirle
nir.
Tokat Milletvekili Talât Sargın ve arkadaşları.
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor
mu?
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE
TURtZJM K Ö M J Î S Y O N U BAŞKANVEKİLİ YA
ŞAR ALBAYRAK (İstanbul) — Katılıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
(DEVLET BAKANI SUDt TÜREL (Antalya) —
Katılıyoruz Sayın Başkan; maddenin yeniden bu şe
kilde tanzimine katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — önergeye katılıyorsunuz, önergeyi
oya sunuyoruz çünkü. Komisyon önergeye katılıyor;
buna göre değiştirilecek yeniden.
Komisyon bu önergeye katılmaktadır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Bu önerge kabul edilmiştir.
Kabul edilen bu önergedeki değişiklikle birlikte
8 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... 8 inci madde kabul edilmiştir.
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9 uncu maddeyi okutuyorum:
Sahil şeridi
MADDE 9. — Sahil şeridi, kıyı kenar çizgisinden
itibaren kara yönünde imar planı olan yerlerde 10
metreden, diğer yerlerde 30 metred.en az olamaz.
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
öneregeleri okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kıyı Kanunu Tasarısının «Sa
hil şeridi» kenar başlıklı 9 uncu maddesine, Anaya-*
samız hükümlerine paralel olarak 'kişilerin bu alan
lardan ne tarzda yararlanabileceklerine açıklık ka
zandırmak amacıyla, aşağıdaki cümlenin 2 nci fık
ra olarak eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Ali İMazhar Haznedar
(Mustafa Çorapçıoğlu
Ordu
Balıkesir
ıtMü Söylemezoğlu
'M. Murat (Sökmenoğlu
Kahramanmaraş
Hatay
Rıfat Bayazıt
(Eşref Akıncı
IKalhramanmaraş
Ankara
Ertuğrul Gökgün
Fehmi IMemişoğlu
Aydın
Rize
Eklenecek metin:
Sahil şeritlerinde özel kişilerce toplumun yararlan
masına ayrılmayan yapı yapılamaz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kıyı Kanunu Tasarısının 9
uncu maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz
ederiz.
«özellik arz eden her iki kıyısı geçmişte yerleş
meye açık bulunan akarsu kıyılarındaki yerleşme bi
rimlerinde sahil şeridi genişliği mevcut durum göz
önünde bulundurularak Bayındırlık ve iskân Bakan
lığınca belirlenir.»
Selalhattin Taflıoğlu
Ömer Necati Cengiz
Yozgat
İstanbul
Salih Aloan
Şevki Taştan
Tekirdağ
Sivas
İbrahim Ural
A. Savaş Arpacıoğlu
istanbul
Amasya
BAŞKAN — önergeleri tekrar okutup işleme
koyacağız.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kıyı Kanunu Tasarısının «Sahil
şeridi» kenar başlıklı 9 uncu maddesine, Anayasa
mız hükümlerine paralel olarak kişilerin, bu anlar
dan ne tarzda yararlanabileceklerine açıklık kazandır
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mak amacıyla, aşağıdaki cümlenin ikinci fıkra ola
rak eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Eklenecek metin:
Sahil şeritlerinde özel kişilerce toplumun yarar
lanmasına ayrılmayan yapı yapılamaz.
Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve arka
daşları
BAŞKAN — Bu son okunan önergeye Komisyon
katılıyor mu?
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE
TURİZM iKOMİtSYONU BIAŞKANVBKÎİLÎ YA
ŞAR ALBAYRAK (İstanbul) —Katılmıyoruz efen
dim.
*.
BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL l(iAntalya) —
Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet
katılmıyor.
önergeyi oylarınıza sürtüyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... önerge reddedilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kıyı Kanunu Tasarısının 9
uncu maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz
ederiz.
«özellik arz eden her iki kıyısı geçmişte yerleşme
ye açık bulunan akarsu kıyılarındaki yerleşme birim
lerinde sahil şeridi genişliği mevcut durum göz önün
de bulundurularak Bayındırlık ve iskân Bakanlığın
ca belirlenir»
Yozgat Milletvekili Selahattin Taflıoğlu ve ar
kadaşları
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor mu
efendim?
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE
TURİZM IKOMUSYONU BA8-K1ANVBKÎDÎ YA
ŞAR ALBAYRAK (istanbul) — Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Hükümet?..
ÖEVUET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) —
Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir.
9 uncu maddeyi okunduğu şekliyle oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu mad
de kabul edilmiştir.
10 uncu maddeyi okutuyorum:
Dar kıyı
MADDE 10. — Kıyı kenar çizgisinin tespitinde
kıyı kenar çizgisinin kıyı çizgisi ile çakışması ve bu
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suretle kıyının fiilen ortadan kalkmış olması duru
munda, sahil şeridinde yapılacak toplumun yararlan
masına ayrılan yapıların kıyı çizgisine en fazla yak
laşma mesafeleri 9 uncu maddeye aykırı olamaz.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
önerge de yok.
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir.
l'l inci maddeyi okutuyorum:
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kıyı ve Sahil Şeridinde Planlama ve Yapılanma
Kıyıda ve sahil şeridinde planlar
MADDE 11. — Kıyıda ve sahil şeridindeki plan
lar bu Kanun hükümlerine aykırı olamaz. Bu yer
lerde düzenlenen planlar imar mevzuatına göre onay
lanarak kesinleşir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Madde ka'bul edilmiştir.
12 nci maddeyi okutuyorum:
ıKıyıda yapılanma ve izin belgesi
MADDE 12. — 6 nci madde hükümlerine göre
kıyıda yapılacak yapılar için Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca gerekli tahsis belgesi verilir.
Yapı ruhsatı verilmesinde ayrıca tapu aranmaz.
Ancak, tersane, fabrika, santral, su ürünlerine da
yalı sanayi tesisi, gemi sökme yerleri gibi kıyıda ya
pılması zorunlu tesisler için kullanılan ve ıkıyıda ka
lan arazi Hazine adına tapuya tescil edilir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Bir önerge var okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kıyı Kanun Tasarısının «Kı
yıda yapılanma ve izin belgesi» kenar başlığını ta
şıyan 12 nci maddesinin, Anayasamızın mana ve met
nine uygun içerik kazandırmak ve tasarının bu mad
de ile ilgili gerekçesinde açık ifade ve maksada işler
lik sağlamak üzere 1 inci ve 3 üncü fıkralarına aşa
ğıdaki eklentilerin yapılmasını arz ve teklif ederiz.
Ali Mazhar Haznedar
Mustafa Çorapçıoğlu
Ordu
. Balıkesir
Mustafa Murat Sökmenoğlu
Eşref Akıncı
Hatay
Ankara
Rıfat Bayazıt
Fehmi Memişoğlu
Kahramanmaraş
Rize
Ertuğrul Gökgün
Aydın
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Birinci fıkraya yapılacak ilave:
«Bakanlığınca» sözcüğünden sonra «Yönetmelikte
belirtilen şartlar ve 49 yılı geçmeyecek bir süreyle in
tifa hakkı tesis edilerek»
Son fıkraya eklenecek ibare:
«Tesisler» sözcüğünden sonra..» ile plan kararıy
la yapımına müsaade edilebilecek diğer tesisler...»
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor
mu efendim?
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE
-TURİZM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLÎ YA
ŞAR ALBAYRAK (İstanbul) — Katılmıyoruz «efen
dim.
BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL (Antalya) —
Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler.. Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir.
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuvorum: Ka
bul edenler... Etmevenler.... Madde kabul edilmiştir.
13 üncü maddevi okutuyorum:
Tapuva şerh verilmesi
MADDE 13. — Sahil şeridinde toplumun yarar
lanmasına ayrılan yerlerde yapılanma izni verilebil
mesi için bu niteliğin tapu kütüğünün beyanlar ha
nesine işlenmesi mecburidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum:
Türkive Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kıyı Kanun Tasarısının «Ta
puya şerh verilmesi» kenar başlığını taşıyan 13 ün
cü maddesinin, daha açık bir şekilde verilebilmesi
için, aşağıdaki gibi düzenlenmesini arz ve teklif ede
riz.
Ali Mazhar Haznedar
Mustafa Çorapçıoğlu
Ordu
Balıkesir
Ülkü Söylemezoğlu Mustafa Murat Sökmenoğlu
Kahramanmaraş
Hatay
Eşref Akıncı
Rıfat Bayazıt
Ankara
Kahramanmaraş
Ertuğrul Gökgün
Fehmi Memişoğlu
Aydın
Rize
MADDE 13. — Sahil şeridinde toplumun yarar
lanmasına ayrılacak yapılar için kişilere izin verile
bilmesi, bu niteliğin tapu kütüğünün beyanlar hane
sine işlenmesi şartına bağlıdır.
HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan,
önerge sahipleri şimdi Genel Kurulda olmadığına
göre, okunmasında bir fayda var mı?
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'BAŞKAN — önergeler aynen işleme tabi olur.
Sayın Komisyon, bu önergeye katılıyor musu
nuz?
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE
TURİZM »KOMİSYONU BA^KANVEKltLlt YA
ŞAR ALBAYRAK istanbul) — Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKA N— Sayın Hükümet?.,
DEVLET BAKANI SUDt TÜREL (Antalya) —
Katılmıyoruz efendim.
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilme
miştir.
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
14 üncü maddeyi okutuyorum:
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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'BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen?..
Yok.
Bir önerge var okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı Kanunu Ta
sarısının «Ceza hükümleri» başlığını taşıyan 16 ncı
maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini saygılarımızla arz ve teklif ederiz.
Talât 'Sargın
Mahmut Oltan Sungurlu
Tokat
'Gümüşhane
Mustafa Uğur Ener
Günbüz Şakranlı
(KütalKya
Manisa
Ziya Ercan
İsmail Üğdül
Konya
Edirne
Seçkin Fırat
Ahmet Altıntaş
IBoîu
Muğta
Teklif edilen şekil

Kontrol, Ceza ve Çeşitli Hükümler
Kontrol
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerine göre
Kontrol; belediye ve mücavir alan sınırları içinde
belediye, dışında ise, Valilikçe yürütülür, ilgili Ba
kanlıkların teftiş ve kontrol yetkileri saklıdır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
önerge de yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... 14 üncü madde Kabul edilmiştir.
15 inci maddeyi okutuyorum:
îmar mevzuatına aykırı yapı.
MADDE 15. — Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine ay
kırı yapılar ile ruhsat alınması zorunlu olmayan ya
pılar hakkında İmar Kanununun ilgili hükümleri uy
gulanır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
önerge de yok.
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..,
Etmeyenler... Madde Kabul edilmiştir.
16 ncı maddeyi okutuyorum:
Ceza hükümleri
MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerine aykırı
yapılanmalarda îmar Kanununun ilgili ceza hüküm
leri uygulanır.
Beşinci maddenin beşinci fıkrasına göre sahil şe
ridinin süresi içerisinde tespit edilmemesinde suiisti
mali veya ihmali görülen komisyon üyeleri Devlet
Memurları gibi cezalandırılırlar.

«5 inci maddenin beşinci fıkrasına göre sahil şe
ridinin süresi içerisinde tespit edilmemesinde suçlu
görülen komisyon üyeleri Devlet memurları gibi ce
zalandırılırlar.»
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılıyor mu?
BAYINDIRLIK, UMAR, 'ULAŞTIRMA VE
TURİZM KÖMfflSYONU BASKANVEıKlLÎ YA
ŞAR ALBAYRAK (istanbul) — Katılıyoruz.
BAŞKAN — Hükümet?..
DEVLET BAKANI SUDt TÜREL (Antalya)' —
Katılıyoruz.
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiş
tir.
16 ncı maddeyi, kabul edilen bu önerge istikame
tinde değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... 16 ncı madde Kabul edilmiş
tir.
17 nci maddeyi okutuyorum:
Yönetmelik
MADDE 17. — Bu Kanunun uygulanması ile
ilgili yönetmelik, kanunun yayımından litibaren 3
ay içinde Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırla
nır.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde önerge de yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler.... 17 nci madde kabul edilmiştir.
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Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum :
önce tespit edilen kıyı kenarları
GEÇtCÎ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı ta
rihinden önceki mevzuata göre tespit edilmiş kıyı
kenar çizgileri geçerlidir.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok.
Madde üzerinde önerge de yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..
Etmeyenler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir.
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum:
GEÇİCİ MADDE 2. — 1972 yılından önce kıyı
da doğmuş özel mülkiyete konu yapılar ile bu Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata ve
imar planına uygun olarak yapılan yapılar hakkında
bu Kanun hükümleri uygulanmaz..
Birinci fıkrada sözü edilen yapılara eklenti yapı
lamaz. Ancak bu yapıların herhangi bir sebeple yı
kılması halinde 6 nci madde hükümlerine göre yapı
lanmaya izin verilir.
Kıyı ve sahil şeridinde Hazineye ait arazi ve ar
salar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer
ler üzerinde gerçek ve tüzelkişiler tarafından bu Ka
nunun yürürlük tarihinden Önce izinsiz ve kaçak ola
rak inşa edilen liman, iskele, rıhtım, balıkçı barınağı
ve dayanma duvarları gibi kıyıda bulunması zorun
lu tesisler ile sanayi ve turizm tesislerinden ilgili Ba
kanlıklarca millî ekonomiye katkısı veya kamu ya
ran olduğu kararlaştırılanlar hakkında 12 nci madde
hükümleri uygulanır.
iBAŞKAN — Bu madde üzerinde söz İsteyen?..
Yok.
Madde üzerinde 3 tane önerge vardır, onları oku
tuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kıyı Kanun Tasarlısının Ge
çici 2 nci Maddesinin ikinci fılkrası ilk cümlesinin,
yanlış yorumlanmasını Önlemek üzere, aşağıdaki şe
kilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz.
Ali Mazhar Haznedar
Mustafa Çorapçıoğlu
Ordu
Balıkesir
M. Murat İSökmenoğlu
(Rıfat Bayazıt
Hatay
Kahramanmaraş
Eşref Akıncı
'Fehmi Memişoğlu
Ankara
Rize
Ertuğrul Göklgün
Aydın
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Geçici Madde 2. —
ı(2 nci fıkra ilk cümle yeni şekli)
(Birinci fıkrada sözü edilen yapılardan toplumun
yararlanmasına ayrılmamış olanlara eklenti yapıla
maz.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı Kanun
Tasarısının Geçici 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasın
daki «bu kanunun yürürlük» ibaresinin çıkarılarak
yerine «1, Ekim 1983» ibaresinin konulmasını saygı
larımızla arz ve teklif ederiz.
Talât ISangın
Mustafa Uğur Ener
Tokat
Kütahya
M. Olfun Sungurlu
Gürbüz §akranlı
İGümüşıhane
Manisa
Zıya Ercan
İsmail Üğdül
Konya
Edirne
Seçkin Fırat
Ahmet Altıntaş
Bolu
Muğla
Türkiye İBüyük Millet Meclisi IBaşkanlığına
Görüşülmekte olan 192 sıra sayılı Kıyı (Kanunu
Tasarısının geçici 2 nci maddesinin sonuna aşağıda
ki cümlenin ilave ©dilmesini saygılarımızla arz ve tek
lif ederiz.
•
Talât Sangın
Mustafa Uğur Ener
Tokat
(Kütahya
M. Oltan .Sungurlu
Gürbüz Şafcranlı
Gümüşhane
Manisa
Zıya Ercan
İsmail Üğdül
Konya
Edirne
Seçkin Fırat
Ahmet Altıntaş
Bolu
Muğla
Teklif edilen şekil :
Bu arsa ve araziler, Maliye ve Gümrük (Bakanlı
ğınca, kullananlara veya tesis sahiplerine kiraya ve
rilebilir.»
;BA!ŞK!AN — Birinci önergeyi tekrar okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına
Görüşülmekte olan Kıyı Kanun Tasarısının ge
çici 2 nci maddesinlin 2 nci fikrası ilk cümlesinin,
yanlış yorumlanmasını önlemek üzere, aşağıdaki şe
kilde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz.
Ordu Milletvekili Ali Mazhar Haznedar ve arka
daşları.
ıGEÖldl MADDE 2. —
(2 nci fıkra ilk cümlenin yeni şekli)
'Birinci fıkrada sözü edilen yapılardan toplumun
yararlanmasına ayrılmamış olanlara eklenti yapıla
maz.
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BAŞKAN — Bu önergeye komisyon katılıyor
mu?
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE
TURİZM KOMİSYONU BAŞKANVEKİLft YA
SAR AUBAYIRAK (istanbul) — Katılmıyoruz efen
dim.
BAŞKİAN — Hükümet katılıyor mu?
DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL ı(JAntalya) —
Katılmıyoruz efendim.
IBASKAIN — önergeye Komisyon ve Hükümet
katılmıyor.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan )192 sıra sayılı Kıyı Kanunu
Tasarısının Geçici 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasın
daki bu kanunun «yürürlük» ibaresinin çıkarılarak,
yerine «1 Ekim 1983» ibaresinin konulmasını saygı
larımızla arz ve teklif ederiz.
Tokat Milletvekili Talât Sargın ve arkadaşları
BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon
mu?

katılıyor

BAYINDIRLIK, ÎÎÎMAR, ULAŞTIRMA VE
TURİZM KOMİSYONU BAiŞKIANVEKitlit YA
ŞAR ALBAYiRAK ,(lîstanbul) — Katılıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
DEVLET BAKANI SUDİ TÜREL (Antalya) —
Katılıyoruz efendim.
BAŞKAN — önergeye Komisyon ve Hükümet ka
tılmaktadır,
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Diğer önergeyi okutuyorum1:
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına
Görüşülmekte olan '192 sıra sayılı Kıyı Kanunu
Tasarısının Geçici 2 nci maddesinin sonuna aşağıda
ki cümlenin ilave edilmesini saygılarımızla arz ve tek
lif ederiz.,
«Bu arsa ve araziler Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğınca kullanılanlara veya tesis sahiplerine kiraya ve
rilebilir.»
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Tokat Milletvekili Talât Sargın ve arkadaşları
'BAŞKAN — Bu önergeye Komisyon katılıyor
mu?
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE
TURÜZM KOMİSYONU BAŞKANVEKlLt YA
ŞAR ALBAYİRAK (İstanbul) — Katılıyoruz efen
dim.
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu?
DEVLET BAKANI SUDÎ TÜREL (Antalya) —
Katılıyoruz efendim.
'BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye
katılmaktadır.
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir.
Kabul edilen bu önergelerin değiştirdiği şekille
geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
18 inci maddeyi okutuyorum :
Yürürlük
MADDE 18. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?
Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
19 uncu maddeyi okutuyorum :
Yürütme
MADDE 19. —-Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı?
yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tümünü oylarınıza sunmadan evvel, oyunun ren
gini belli etmek için söz isteyen var mı? Yok.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve kanunlaş
mıştır. (Alkışlar)
Sayın milletvekilleri, Yüce Heyetin kabul ettiği
çalışma süresi dolduğu için, sözlü sorularla, gündem
deki diğer işleri görüşmek için 28 Kasım 1984 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi
kapatıyorum.
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)
B)

YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, pamuk üreticilerinin borçlarının ertelen
mesine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/219)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Tabiat şartlarından dolayı bazı bölgelerde mey
dana gelen zararlardan dolayı çiftçimizin borçlarının
ertelenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın Ma
liye ve Gümrük Bakanı Sayın Vural Arıkan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması hususunda dela
letinizi saygı ile rica ederim.
M. Murat Sökmenoğlu
Hatay Milletvekili
1. Fevkalade kötü giden hava şarüan, pamuk
ekimi yapılan sahaların büyük bir kısmının tekrar
ekilmesi dolayısıyla ekimin geç olması, yeraltı suları
nın mevsim içinde kifayetsiz oluşu ve suların çekil
mesi, afet haline gelen (Karazerk) püseronun mevcut
ilaçların etkisiz oluşundan dolayı ölmeyişi, meydana
gelen hastalığın pamuk fidelerini kurutması gibi se
beplerden bu sene Hatay, Kahramanmaraş, Şanlıur
fa, Adana bölgelerinde mahsul normalin altındadır.
Bu sebeplerden dolayı mağdur olan çiftçilerimizin
borçlarının ertelenmesi için müracaatlar vardır. Cid
dî olan bu müracaatlar neticesi çiftçimizin bankala
ra, kooperatiflere, Ziraî Donatım, tarım kredi koope
ratiflerine ve Maliyeye olan borçlarının ertelenmesi
ni uygun bulmaz mısınız?
2. Uygun buluyorsanız konunun müstaceliyetine
istinaden bir an evvel tatbikatını öngörür müsünüz?
T. C.
Maliye Bakanlığı
Ankara
Gelirler Genel Müdürlüğü
Gel. : TRKN: 2181783-80
20.11.1984 78074
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
İlgi : 19.10.1984 gün ve 7/219-2039-07879 sayılı
yazınız.
Hatay Milletvekili M. Murat Sökmenoğlu tara
fından; Başkanlığınıza verilen ve ilgi sayılı yazınız

ekinde Bakanlığımıza gönderilen soru önergesinde ;
hava şartlarının kurak gitmesi suların yetersiz oluşu
ve meydana gelen hastalıkların pamuk fidelerini ku
rutması gibi sebeplerden dolayı bazı bölge çiftçileri
nin büyük zarar gördükleri belirtilerek, zarar gören
çiftçilerin Bankalara, Kooperatiflere, Ziraî Donatım
Kurumuna, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Mali
yeye olan borçlarının ertelenip ertelenmeyeceği so
rulmaktadır.
Bilindiği gibi, 6183 sayılı Kanunun 48 inci mad
desinde; «Amme borcunun vadesinde ödenmesi veya
haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya
çevrilmesi, amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve temi
nat gösterilmiş olmak şartıyla alacaklı amme idare
since veya yetkili kılacağı makamlarca amme alaca
ğı iki yılı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil olu
nur» denilmektedir.
Bu itibarla; zarara uğradığı belirtilen çiftçilerden
vergi borçlarını ödeyemeyenlerin, 6183 sayılı Kanu
nun 48 inci maddesi gereğince ayrı ayrı dilekçelerle
çok zor durumda olduklarım belirterek vergi borçla
rının ertelenmesini talep etmeleri ve yapılacak değer
lendirme sonucunda da çok zor durumda oldukları
nın anlaşılması halinde borçları ertelenerek ödenme
sinde idarece kendilerine yardımcı olunabilir.
öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun
115 inci maddesi gereğince yangın, yer sarsıntısı, yer
kayması, su basması, kuraklık, don, muzir hayvan ve
haşarat istilası ve bunlara benzer afetler yüzünden
varlıklarının en az üçte birini kaybeden mükellefle
rin bu afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgi
li bulunan vergi ve cezaları ve mahsullerinin en az
üçte birini kaybeden mükelleflerin afete maruz arazi
için tahakkuk ettiği hasat ve devşirme zamanına tesa
düf eden yıla ait olarak tahakkuk ettirilen arazi ver
gisi borçları ve vergi cezaları kısmen veya tamamen,
zarar derecesinin ve ilgili bulunduğu gelir kaynağının
tespiti üzerine Bakanlığımızca kısmen veya tamamen
terkin olunabilmektedir. Bunun için Bakanlığımıza
başvuruda bulunulması gereklidir.
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Diğer taraftan, öteki kurum ve kuruluşlara olan
borçlarının da ertelenmesi konusunda ilgili kuruluş
lardan talepte bulunulması halinde bu taleplerinin de
ilgili kuruluşlarca ayrıca değerlendirilmesi gerekmek
tedir. V
Bilgilerine arz ederim.
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin
Maliye ve Gümrük Bakanı
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Devlet Planlama Teşkilatının 1980 - 1983 yılla
rında verdiği teşvik belgelerine ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı ve Başbakan Yarduncısı Kaya Erdem'in
yazılı cevabı (7/263)
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T, C,
Devlet Bakanlığı
Başbakan Yardımcılığı
Sayı : 002/3391

27 Kasım 1984

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : Başbakanlık K. K. Gn. Md. lüğünün
14.11.1984 tarih ve 18/106-445/07154 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile tarafımdan cevaplandırılması tensip
olunan Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı soru önergesine verilen cevap ekte su
nulmuştur.
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazı
lı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim.
Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum Milletvekili
Soru 1. Devlet Planlama Teşkilatının 1980, 1981,
1982, 1983 yıllarında vermiş olduğu teşvik belgeleri
ne göre yapılmış yatırımlar hangi illerde ve hangi
sektörlerde ve hangi firmalara verilmiştir?
Soru 2. Bu teşvik belgelerine göre. yatırım yap
makta olan firmaların yatırım fizik! ve malî seviye
leri ne olmuştur? (Bu firmaların verilen teşvik konu
larımda yatırım yapıp yapmadıkları ile 1983 yılı sonu
itibarıyla izleme formları gerçekleşme yüzdeleri.)
Soru 3. Verilen bu yıllar teşviklerinin amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığı ile kullanımda görü
len sapmalardan ötürü firmalar hakkında ne gibi iş
lemlerin yapıldığının bildirilmesini?

Kaya Erdem
Devlet Bakam ve
Başbakan Yardımcısı
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'
nun soru önergesi cevabıdır.
1980, 1981, 1982, 1983 yıllarında teşvik belgesi
almış olan yatırım projelerinin adlan, adresleri, ku
ruluş yerleri, konuları, yatırım tutarları, yararlandı
rıldıktan teşvikler ve hangi tarihlerde faaliyete geçe
cekleri ilişik listede belirtilen Resmî Gazetelerde ya
yınlanmış bulunmaktadır.
Devlet Planlama Teşkilatınca Teşvik Belgesine
bağlanmış olan yatırımların ne durumda olduğu, fir
maların periyodik olarak yolladıkları «Yatırım Takip
Formları» vasıtasıyla takip edilmekte; şartlan yerine
gelmeyen teşvik belgeleri iptal edilerek Resmî Gaze
tede yayınlanmaktadır. Söz konusu iptallere ait mu
fassal malumat gene yazımız ekinde yer alan liste
mündericatında belirtilmiş bulunmaktadır.
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1980, 1981, 1982 ve 1983 Yıllarında Verilmiş Olan Yatırım Teşvik Belgeleri ve İptallerinin Yayınlanmış
Olduğu Resmî Gazetelerin Listesi
Tarih
6. 1 .1980
20 1 .1980
5. 2.1980
8. 2.1980
20. 2.1980
10. 2.1980
18. 3 .1980
21. 4.1980
11. 6.1980
27. 11.1980
12. 1 .1981
9. 2.1981
24. 3.1981
28. 8.1981
12. 11.1981
13. 11 .1981
16. 11.1981
11. 4.1982
18. 5.1982

Tarih

Sayı

2 6.1982
15 8.1982
3 9.1982
19 9.1982
9. 10.1982
9 11 .1982
1. 12.1982
26 1 .1983
27. 1 .1983
4. 4.1983
5. 4.1983
4. 6.1983
7. 8.1983
22. 8.1983
16. 9.1983
9. 10.1983
3. 11.1983
12. 12.1983
9. 1 .1984

16861
16875
16891
16894
17611
16896
16933
16967
17014
17173
17218
17246
17289
17442
17512
17513
17516
17661 Mük
17698

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Erzurum İlinde yapılması düşünülen barajlara
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Cemal Büyükbas'ın yazılı cevabı (7/267)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim.
Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum (Milletvekili

Sayı
17712
17783
17801
17817
17833
17863
17885
17940
17941
18008 Mük
18030 Mük
18067
18128
18143
18167
18186
18210
18249
18276

Soru 2. Yukarı Pasinler ovası için Timar çayı
üzerinde inşası düşünülen Sürbahan barajının kesin
proje çalışmaları hangi safhadadır? Proje ne zaman
bitirilecektir? Bu baraj inşasına ne zaman başlana
bilecektir?
Soru 3. «Kuzgun-ıDaphan 1 inci Merhale Pro
jesi» 1984 yılı programına alındığına göre şimdiye ka
dar ne işlem yapılmıştır?
Soru 4. Erzurum Şerikaya İlçesinin Gaziler ve
Aksar bucaklarından gelen derelerinin birleştikten
Mansaba doğru olan ıflPenek eski köprüsü civarında)
kısmında bir baraj etüdü yapılması düşünülmüş mü
dür? Düşünülmemiş ise bu etüdü yaptırmayı uygun
bulur musunuz?

Soru 1. Söylemez Barajına alternatif olarak pro
jesi ve keşifleri yapılıp DSİ Genel Müdürlüğünce
1984 yılı yatırım programına alınmış ve 1984 malî
Soru 5. Erzurum'un Oltu İlçesi arazisini sula
yılı için 461 milyon lira tefrik edilmiş olduğu bildi
mak için Narman deresi üzerinde (Sütkâns Köyü ve
rilen «Aşağı Pasinler 1 inci Merhale Projesi» inşaatı l komları civarında) bir sulama barajı etüdü yaptır
ihalesi yapılmış mıdır? İnşaat ne safhadadır?
^ mayı uygun bulur musunuz?
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TC
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Araştırma, Planlama ve
26 Kasım 1984
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı
Sayı i 156-B-053-T543'80446
Konu : Erzurum Milletvekili
Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun yazdı
soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İLGİ : TBMM Genel Sekreterliği'nin 12 Kasım
1984 gün ve 7/267-2245/08594 sayılı yazısı ekinde
gönderilen Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbant
oğlu'nun Erzurum İlinde yapılması düşünülen barajlara ilişkin yazılı soru önergesi.
Konunun tetkiki sonunda tespit edilen hususlar
aşağıda belirtilmiştir.
1. 1984 Malî Yılı Yatırım Programına ithal edi
len «Aşağı Pasinler 1 inci Merhale» kapsamındaki
yataklar cazibe sulamasının ihaleye hazırlıkları sür
dürülmekte olup, 1984 Aralık ayında ihalesi cihetine
gidilecektir,
2. Yukarı Pasinler Ovasında Timar çayı üzerin
de 56 m. yükseklikte inşası önerilen Sürbahan Bara
jında depolanacak
35.4xl06m3 su ile sağ sahilde
3 418 Ha. ve sol sahilde de 2 456 Ha. olmak üzere
toplam 5 874 Ha. arazinin sulanması planlanmıştır.
Adı geçen barajın kati proje çalışmaları devam
etmekte olup, 1985 yılında bitirilecek ve müteakiben

0:2

de uygulama programlarına teklifi mümkün olabile
cektir.
3. 1984 Malî Yılı Yatırım Programına ithal edi
len «Kuzgun - Daphan 1 inci Merhale Projesi» kap
samında; Kuzgun barajım göl alam içerisinde kala
cak olan II 750 m. lik Erzurum - İspir Karayolu
yerine sol salhil'de 27.5 km. uzunlukta yol yapılması
gerekmektedir. Halen TCK ile müştereken yolun 8
km. lik kısmı Bunal edilmiş olup çalışmalar sürdü
rülmektedir.
Kuzgun barajının ihaleye esas hazırlıkları ise de
vam etmekte ölüp, 1984 Aralık ayında ihalesi cihe
tine gidilecektir.
4. DSİ VIII (Erzurum) Bölge Müdürlüğünce ye
rinde yapılan incelemede; Topraksu teşkilatınca Penek çayı sularından yararlanılarak Erzurum - Senkaya - -Karataş - Paşalı • Aşağı Bakraçiı Sulama Pro
jesi ve Erzurum - Şenkaya - Pendik Sulama tesisi pro
jeleri ile bu civardaki arazilerin sulanması üzerinde
çalışıldığı ve DSl'ce yapılacak bir işlemin kalmadığı
tespit edilmiş bulunmaktadır.
5. Iştikşafi kademede yapılan etüdlerle 10 000
Ha, arazinin Narman barajından sulanması öngörül
müştür. Adı geçen barajın, teknik ve ekonomik yön
den yapabilirliği ileriki yıllarda,yapılacak planlama
çalışmaları «onunda belirlenecektir.
'Bilgilerinize arz ederim.
Cemal Büyükbaş
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam
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GÜNDEMİ
30 :UNCU BİRLEŞİM
27 . 11 . 1984 Salı
Saat : 15,00
1
BAŞKANLIĞIN GBNEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR
ÖNGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR
1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel tetknik bürolara yapılan 'başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru öneırgesi (6/187)
2. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in,
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189)
3. — İstanbul Milletvekili Bilal Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203)
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu'
nun, AIBID Büyükelçimizin söylediği iddia edilen bir
Ibeyanatına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru
önengesi (6/211)
5. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, köy öğ
retmenlerinin mahrumiyet zammına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor 'Bakanından sözlü soru önergesi
(6/212)
6.; — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Ceylan'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun enerji nakil hat
larında kullanacağı ağaç direk ihtiyacına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önengesi (6/214)
7. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın, İh
tira Beratı Kanununun değiştirilmesi için çalışma ya
pılıp yapılmadığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/217)

8. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İstanbul
İli Emniyet eski Müdürüne ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi ı(6/2I8)
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu'
nun, İstanbul İli Emniyet eski Müdürü hakkındaki
ihbar ve iddialara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/219)
10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Siirt'in Karageçit Köyündeki katliama
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/220)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82
ve 82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984;
9.10,1984)
2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
21.6,1934 Tarih ve 2525 Saydı Soyadı Kanununa Bir
Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/152) (S. Sayısı :
156) (Dağıtma tarihi : 14.111.1984)
3. — 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı
Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesi
nin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu
(1/495) i(S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi: 18.11.1984)
4 . - 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvaz
zaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve
Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun
1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu
ı(l/599) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi: 18.11.1984)
5. — Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/625)
(S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 23.11.1984)
6. — Polis Yükseköğretim Kanunu Tasarısı ve
İçişleri ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları
(1/619) (S. Sayısı : 193) ((Dağıtma tarihi : 23.11.1984)

Dönem : 17

Yasama yılı : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 156

Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiFin; 2 1 . 6 . 1 9 3 4 Tarih ve
2525 Sayılı Soyadı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu ( 2 / 1 5 2 )

T.BM.M. Halkçı Parti
Grup Başkanlığı
Sayı : 94

16.10.1984

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
21.6.1934 tariüh ve 2525 sayılı Soyadı Kanununa Bir Ek Geçici Mad'de Eklenmedi Hakkımla
Teklifim gerekçesi ile 'birilikte sunulmuştur.
Gereğidi rfca ederim.
Saygılarımla.
Davut Abacıgil
Ba^kösir 'M'itetvekiıli

Kanun

ÖERJEKÇE
Aynı aileden oldukları halde yekdüğerleı'aıden ha'bersiz olarak soyadı aldıkları veya cezaen verildikleri
anlaşılan soyadlarmdan dolayı lakapları da yiilinmoJiiği ve devlet muamelatında yanlışlıklara sebefoiye't verild'iğlinden düîsel'tümesi uygun olacakittr.
Teklifimlin kanunilaşmaisı hallinde vatandaşlar hem masraf külfetlinden kurtulacak ve hem de yanlışlıklar
düzeMmiş olacaktır.

BALIKESİR MİLLETVEKİLİ DAVLTT AİBACIGÜLIİN T E K U F İ
21.6.1934 Tarih ve 2525 Sayılı Soyadı Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi
MADDE L — 21.6.1934 tarih ve 2525 sayılı Soyadı Kanununla aşağıdaki ek geçidi madde eklenmişıeir.
«)Ek Geoidi Madde — Aynı aileden oldukları halde bhlbtirmden haibersiiz olarak başka başka soyadı
a'knÜada, soyadı almadıkları için iligffi mercilerce soyadı verflenfletfin soyadları, MgülMdin başvurusu üzerine
mahkeme kararma hacet kalmaksızın düzöMPİr.»
M'AODE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür'lıüiğe girer.
MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

— 2 —
İçişleri Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet -Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No. : 2/152
Karar No. : 40

8 . 11 . 1984

TÜRlKl'YE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Balıkesir Milletvekili Davut ABAClGtL'in 21.6.1934 Tarih ve 2525 Sayılı Soyadı Kanununa Bir Ek Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Gerekçesi ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla
Komisyonumuzun 7.11.984 günlü 6 ncı birleşiminde incelenip görüşüldü.
21.6.1934 yılında yürürlüğe giren 2525 sayılı Soyadı Kanunu soyadının ilk alındığı sıralarda iki ay içerisin
de başvurulmak kaydıyla İdareye soyadı değişikliği yetkisi vermiş, bunda amaç bütün vatandaşların soyadı al
mak için toplu müracaatları nedeniyle ortaya çıkabilecek hataların derhal düzeltilmesini imkân dahiline sok
maktır. Bu kanuna göre soyadları alınmış ve sistem oturmuştur. Soyadı kişimin kimliğinin ana unsurlarından
birini teşkil etmesi nedeniyle bunda yapılacak değişiklik Kamu düzeni ve güvenlik açısında önemli karışıklık
lar ve sorunlar meydana getirebilir. Esasen zorunlu hallerde zorunlu ve makul sebeplere dayanarak mahkeme
ce soyadların düzeltilmesi ve değiştirilmesi mümkündür. Bu nedenle nüfus idarelerine teklifin öngördüğü
şekilde bir yetki verilmesi Komisyonumuzca sakıncalı mütalaa edilmiş ve söz konusu teklifin maddelerine
geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
Başkan
Necat Tunçsiper
Balıkesir

BaşkartvekMi
Nihat Akpak
Sakarya

Kâtip
İsmail Üğdül
Edirne

Üye

Üye

Metih Üstünel
Adana

Kadri Al t ay
Antalya

Sözcü
Atilla Sin

Muş

Üye

Üye

Üye

Muzaffer Aracu
Denizli

Ahmet Ata Aksu
Gazıiaritep

Namık Kemal Şentürk
İstanbul

Üye

Üye

Üye

Fazıl Osman Yöney
Jsitatıbul
(İmzada Bulunamadı)

Hüseyin Aydemir
•fzm!ir

Süha Tanık
İzmir

Üye

. Üye
Salim Erel
'Kfonya

Süleyman Çelebi
Maıpdiın

Ziya Ercan
Konya

Üye
Mehmet

Umur
Muğla

Akarca

Üye

.'.... Üye . .
Osman Doğan
Şanlıurfa

İl
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(S. Sayısı : 156)

Dönem : 17

Yasama Yılı : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
S. Sayısı : 158
4 . 1 . 1 9 6 1 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç
Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu
Raporu (1/495)
f

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Başkanlığı
Sayı : K.K.T.D. 18/101-1738/04251

14.6.1984

TÜRİK1YE İBİÜIYIÜK MİLLET MECLIfött (ÖAŞKIANLIGINA
Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13.6.1984 tarihinde
kararlaştırılan «4.1.1961 Tarihli ve 211 Saydı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 70 inci Mad
desinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Turgut Özal
Başbakan

'GENEL GEREKIÇE

•

2111 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun 66 ve 67 nci «ıadldelerfi gereğince, askerî tabip
ve mütehassısların, subay, askerî memur ve astsubayları kıta, kurum, hastane ve meSkemlerinkie ücretsiz olarak
muayene ve tedavi edecekleri tedavi giderlerinin ve gözlük, işitme cihazı, pfofez, ısunıi aza, körsa gibi mal
zemelerin aynen veya nakden karşılanacağı, ölüm halinide cenaze masra'filarınrn Millî ISavunma Bakanlığı ve
Jamdarma Genel Kiomutanllığı Bütçelerinden ödeneceği, aynı sekilide askerî sağlık kurumları olmayan yerlerde
diğer resmî sağlık kurumlarında veya (bunlar da yoksa özel sağlık kurumlarında (tedavilerinin yaptırılıp yol
ve ıbültüın tedavi masraflarının karşılanacağı öngörülmüştür.
Anılan Kanunun 70 inci maddesi 'ise, bu imkânlardan subay, askerî memur ve asifsubay emeklileri
bunların ailelerinin yararlanacağı hükmünü amiridir.

ile

Tasarı ile, beliritilen silâhlı kuvyetlter mensubu emeklilerin ve aİelerin'in yanında, Türk Silahlı Kuvveltlerinde istihdam edilen hemşire emeklerinin de îç Hizmet Kanununun ^66 ncı maddesinin a ve b fıkraları ile 67
nci maddesi hülküİrnlerinden aynen yararlanmaları sağlanarak, bu personelin emeklilik Öncesi çalıştığı camia
dan uzaklaşması Önlenmek ve görevde bulundukları sırada gelecekleri güvence altona atamak suretiyle
verimleri artırılmak (îstenmişıtir.

MİADDE GEREKÇELERİ
ıMaidde 1. — Tasarının bu ımaddesi ide, Türk Silahlı Kuvvelerinde istilhldalm ©dilen hemşire emeklilerinin
de, Türk Silahlı (Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 66 ncı maddesinin a ve b 'fıkraları i e 67 ndi maddelerinde
bdirfcilen, ücreıtisiz muayene ve Itefdavi efdİmek, diğer sağlık kuruluşların'da ve özel has/tanelerde muayene ve
tedavi edilmek, gözlük, işitime cihazı, protez, suni aza, IkJorse gibi malzemelerin be&dinîn devletçe karşılanma'sı gibi sağlık yarldımllaırınidan 'istifade etmeleri ve ölümleri halinde cenaze masraflarının Millî Savunma
Bakanlığı ve Jaodanma Gend .Kofmutanflığı bütçderin den ödenmesi sağlanmak istenmiştir.
Mad'de 2. — Tasarının sözkonusu (maddesinde (Kanunun yayımı tarihiride yürürlüğe gireceği açüklanmış
tır.
(Madde 3. — Bu rnadldelde, Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulunun yürüteceği bdirCilmiştir.

Millî Sayımına Komisyonu Rapora
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/495
Karar No. : 6

14.11.1984

YÜKSEK! BAgKİAlNILIĞA
4.1.1961 tarihli ve 21»1 saiyüı Türk S'ilabli Kuvvetleri iç .Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinün 1 inci
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı, ilgili Mfflî Savunma Bakanı, MİM Savunma ve Malîye
Bakhlıklan ile Başfbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı müşavirieriniin katıldığı, Komisyonumuzun
7.VU1984 tarihli 9 uncu Birleşiminde tdkik ve müzakere edüldişttir.
Tasarının gerekçesinde de arz ve izah edildiği üzere; Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 66
ve 67 indi maddeleri gereğince sulbay, askerî memur ve astsubaylar, kıta, kurum, hasltane ve meskenlerin
de sağlık hizmetlerinden ücreMz faydalandırılmakfca, ölümleri halümde cenaze masrafları Milî Savunma Ba
kanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı bütçelerinden ödenmektedir.
Gühane Askerî Tıp Akademisi başta olmak üzere Adana, Erzurum, Diyarlbakır, İstanbul, İzmir, Kay
seri, Samsun, Trabzon glb'i illerimizdeki askerî hasta nderidehern$r<der de görev yapmaktadırlar. Bu hem
şireleri çalıştığı cam'İadan uzaklaşmasım önlemek ve emdkliMerinÜe de sağlık yardımlarından istifade etmderini amaçlayan tasarının 'tiümü Kbm'isyönumuzca Ida uygun görülerek prensip olarak kabul edildikten
sonra maiddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Türk Silahlı Kyvtvdtlerinlde, subay, askerî memur, astsubay, hemşirelerden" başka sMİ memur, hastabakıcı,
dbe gİb'i meslek sahipleri de bulunmaktandır.
Kiöm'iSlyionumuz bunların emekliliklerinde ve bakmakla ylükümlü oldukları aile fertlerinin de sağlık yar
dımından Mfade etmderini temenni etmiş ise de üılkem&deM askerî hastanderimîzlin sayısı ve yatak ka
pasitesi bülgün için bu hizmeti karşıllayacak durumda lolmadığı sayın bakan tarafından ifade edilmiştir.
Tasarının 1 inci maddesindeki «Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilen hemşire emeklileri» ibaresindeki (isliiJhdam edilen) kelimeleri çıkarılarak metne vuzuh verliılm'iş ve tasarı metnine bir geçici madde ila
ve etmeden hafi hazır emekli bulunan hemşirelerin de (bu hizmdtten istifade ettirilimderi sağlanmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 158)
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Tasarının yürürlük ve yürütme maddeleri olan 2 inci ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir.
Genel kurulun tasviplerüne -»rz edilmek üzere Yüksdk Başlkanlığa saygı ile sunuhır.
Başkan
Ömer Ferruh İlter
tstanftM Milletvekili

Başkanvelkİli
ve bu rapor sözcüsü
Nevzat Yağcı
Elâzığ M'illöüveMTİ

IKâ'llip
Hüseyin Aydın Arvasi
Van (Miile'övefcil

Üye
Ahmet Kemal Ay dar
Ankara Mil>}e/bvekili

Üye
Hüseyin Şen
ArtVin MiılletvekMi
(îlmza'da1 Bulunamadı)

üye
Ali Kemal Erdem
Burdur MiteÖveMli

Üye
Ali Rıza Akaydın
Çorum Miictvek'M

Üye
Hayrettin Ozansoy
Dityaribakır Mâtetkdkk

Üye
Mustafa Tınaz Titiz

Üye
Reşit Ülker
istanbul Mi'lle'üvekili

Üye
Burhan Cahit Gündüz
İzmir MİlıleltVe'k'iİ

Üye
Ali Topçuoğlu
Kahramanmaraş Müellvekili

Üye
Emin Fahrettin Özdilek
Konya Milletvekilli

Üye
Emin Alpkaya
Niğde MffldMkM

üye
Turgut Halit Kunter
Rize iM'ffletıvdkü'İİ

Üye
Mehmet Muhlis Arıkan
Samsun Milletvekili

Tüıtkiye Büyük Millet Meclisi

Üye
Musa Ateş
Tunceli MMeUvdkM<i

(S. Sayısı : 1-5»)
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

MÎLLÎ J9AVUNMA KOMİSYONUNUN KABUL
ETTİĞİ METİN

4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayıb Türk Silahlı Kuvvetleri
tç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Birinci
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı

4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri
tç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Birinci
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı

MADDE 1. ~ 4.1.1961 tarihli ve 211 sayılı Türk
Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70 inci
maddesinin 1 'iradi fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.
«Subay, askerî memur, astsubay emeklileri ve
bunların aileleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istih
damı edilen hemşire emeklileri»

MADDE 1. — 4.1.1961 (tarihli ve 211 sayılı
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70
liınci ımald!desin!in 1 linçi fıkrası aşağıdaki şekilde değistâriİmfiştör.
«Subay, askerî memiıır, astsubay emeklieri ve
bunların aileleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem
şire emeklileri»

MADDE 2. — Bu Kanun yayıimı tarihinde yü
rürlüğe girer.

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesıi aynen
(kabul ed!ilmiştir,j

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar
Kurulu yOrütür.

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü miaddesi aynen
katml edilmüşjtdr,

Başbakan
T. Özal

13 i 6 . 1984

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı
/. K. Erdem

Devlet Bakanı
K. Oksay

Devlet Bakanı
A. M. Yılmaz

Devlet Bakanı
S, N. Türel

Devlet Bakanı
AT Tenekeci

Devlet Bakanı
/. Özdağlar

Adalet Bakanı
M. N. Eldem

Millî Savunma Bakanı
Z. Yavuztürk

İçişleri Bakanı
A. Tanrıyar

Dışişleri Bakanı
V. Halefoğlu

Maliye ve Gümrük Bakanı
V. Arıkan

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
M. V. Dinçerler

Bayındırlık ve İskân Bakanı
/. 5. Giray

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
M. Aydın

Devlet Bakanı V.
/. Özdağlar

Ulaştırma Bakanı
V. Atasoy

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı V.
H. H. Doğan
M. Aydın

Sanayi ve Ticaret Bakanı
H. C. Aral

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
C. Büyükbaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Kültür ve Turizm Bakanı
M. M. Taşçıoğlu

(S. Sayısı : 158)

Dönem : 17

Yasama Yılı : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 159

7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvazzaf Subay ve Askerî
Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı
Kanuna Ek Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu
(1/599)

TC
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi ^Başkanlığı
Sayı : K.K.T.D.J8/101-1504/03546

3.9.1984

TÜRKltYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkan lığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.8.1984 tarihinde
kararlaştırılan «7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 saydı Muvazzaf Subay ve Askeri Memurlara Verilecek Elbise
ve Teçhizat Hakkında 4608 sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Tasarısı» ite gerekçesi eko olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Turgut Özal
Başbakan

GENEL GEREKÇE
«7 Aralık 1962 'tarüh ve 128 sayılı, Muvazzaf Sulbay ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat
Hakkında 4608 sayılı Kanuna Ek Kanun» uyarınca muvazzaf sulbay ve askerî menuırtara bedelsiz olarak veılilıen zatî tabanca mahiyetindeki silahların Türk Silahlı Kuvvetlerinden üüşkilefi kes'ilinceye kadar bedeli
veya bedelsiz alarak elden çıkarmalarını önlemek maksadıyla tasarı hazırlanmıştır.
MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Kanunun bininci maddesi ile, 7 Aralık 1962 tarih ve 128 sayılı Kanun uyarınca Muvazzaf
Sulbay ve Askerî Memurlara, devletçe can güvenliğinin sağlanması maksadıyla bedelsiz ve istihkak olarak
verilen tabanca ve mermilerin, şahsın Silahlı Kuvvetl'erdlen ilisjiği keslinceye kadar, satış ve devir yoluyla
elden çıkarılamayacağı esası getirilmiştir.
Madde 2. — Bu madde Kanunun yürürlük tarihini belirlemektedir.
Madde 3. — Bu madde Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini göstermektedir.

Mülî Savunma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Millî Savunma Komisyonu
Esas No. : 1/599
Karar No. : 7

14 . 11 . 1984

YÜKSEK BAŞKANLIĞA
7 Aralık 1962 Tartiıhli ve 128 sayılı Muvazzaf Subay ve Aslkerî Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat
Hakkında 4608 sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesıine Dair Kanun Tasarısı,
ilgili Millî Savunma Bakanı, Millî Savunma ve Maliye (bakanlıkları ile Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı müşavMerinin katıldığı, Komisyonumuzun 7.11.1984 tarihli 9 uncu birleşimimde tetkik ve müza
kere edilmiştir.
.
128 saiyılı Kanunun neşir tarihi olan 13.12.1962 tarihinden itibaren yeniden nasıbokıman subaylarla, ha
zarda muvazzaf sınıfa nakledilen yedek subaylara ve su'bay sınıfına geçirilen astsubaylara bir defaya mah
sus lolimak üzere kılıfı, yedek şarjörü, haribisi, ıikl takım mermisi ve yirmi beş adet harp mermisi ile birlikte
birer adet ordu tipi talbanca verilerek bu kişilerin kıtla dışında can ve mal emniyeti sağlanmak isitenmıişti.
İBu defa getirilen taJsarı ile de kendlilertine talbanca verilenler, Türk Silahlı Kuşetlerinden Mişİkıieri ke
silmedikçe talbanca ve merlmiilerini, her ne suretle olursa olsun başkalarına veremeyecekleri veya devredeme
yecekleri hükmü getirilmiştir.. .
Tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan huluslar ve ilaveten Bakanın ve müşavirlerin verdikleri tamam
layıcı bilgileri uygun ve yerinde gören Komisyonumuz tasarıyı prensip olarak Itoalbul ederek madttdetrin tet
kikim gecııuştiır.
Tasaonıra başlığı kanun tekniğine uygun olarak Komisyonumuzca «Muvazzaf Sdbay ve Aslkerî Memurlara
Verilecek Ellbise ve Teçhizat Hakkında 4608 sayılı Kanuna Ek 7 Araİıik 1962 Tarihli ve 128 sayılı Kanunun
1 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» şeklinde değiştirilerek kabul edilmiştir.
Tatlarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri uygun görülerek Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edİmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Ömer Ferruh îlter
İstanbul Müetvdfcü

Başfcanvekıil ve bu rapor sözcüsü
Nevzat Yağcı
Elazığ Milletvekili.

Kâtip
Hüseyin Aydın Arvasi
Van MiletveMitö

Üye
Ahmet Kemal Aydar
Ankara Milletvekili
jMuhalflim karşı oy yazım eklidir

Üye
Hüseyin Şen
Artvin Mıifflıettvekai
İmzada bulunamadı

Üye
Ali Kemal Erdem
Burdur Miletvekii

Üye
Ali Rıza Akaydın
Çorum Milletvekili!

Üye
Hayrettin Ozansoy'
Diyarbakır Milletvekili

Üye
Reşit Ülker
İstanbul Milletvekili '

. Üye
Burhan Cahit Gündüz
İzmir 'Milletvekilli

Üye
Mustafa Tınaz Titiz
İstanbul MüeüveküM
Üye
Ali Topçuoğlu
Kahramanmaraş Miletvekiili

Üye
Emin Alpkaya
Niğde Milletvekili

Üye
Turgut Halit Kunter
Rize MpetveMli

Üye
Emin Fahrettin Özdilek
Konya Miletvekliİ

Üye
Mehmet Muhlis Arıkan
Samsun Milletvekili
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Üye
Musa Ateş
Tunceli Milletvekili
(S. Sayısı : 159)

— 3

KARŞI OY YAZIM
Yasa gena&i kaoldiieriae (tabanca verüenier, Türic Siîalhâı Kuvvcütedatko Hişksai fceaMcten «enra. da bu
tafeaacataıri&a 'boşkalınna veremez veya ttövnedemezieır tatulana maüde {kapsamışa alımnad&mrian ikioci maüdajse tefiyim.
•Kemal Aydar
Ankara Mlleüveikili

Türkiye Böytfc Millet Meclisi

(S. Sayın : 159)
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HÜKÜMETİN

TEKLİF ETTİĞİ

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN

METİN

7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Muvazzaf Subay
ve Askerî Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat
Hakkında 4608 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 inci
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı

Muvazzaf Subay ve Askerî Memurlara Verilecek
Elbise ve Teçhizat Hakkında 4608 Sayılı Kanuna
Ek 7 Aralık 1962 Tarihli ve 128 Sayılı Kanunun
1 imci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında
Kanun Tasarısı

MADDE 1. — 128 sayılı Kanunun (birinci mad
desine aşağıdaki fıkra dkllenımiiişıtiır.
«Yukaridaki fıkra uyarınca kendilerine tabanca
verilenler, Türk Silahlı Kuvvelerinden iişiği kesil
medikçe, talbanca ve menmfilerini, her ne suretle olur
sa olsun başkalarına veremez veya devredemezler. Bu
hükme aykırı davrananla/r atı ayıdan üç yıla kadar
'hapis ve onlhin liradan otuz /bin liraya kadar ağır pa
ra cezası l e cezalandınlıdar.»

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi
kabul edilmiştir.

aynen

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 'tarih'inde yü
rürlüğe girer,

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi
kabul edilmiştir.

aynen

'MADDE 3. — İBu Kanon hükümlerini Bakan
lar Korulu yürü/tür,

, MADDE 3. — Tasarının 3 üncü Maddesi aynen
kabul edilmiştir.

Başbakan
T. Özal

27.8.1984

Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı
1. K. Erdem

Devlet Bakanı
K. Oksay

Devlet Bakanı
A. M. Yılmaz

Devlet Bakanı
S. N. Türet

Devlet Bakanı
A. Tenekeci

Devlet Bakanı
/. Özdağlar

Devlet Bakanı V.
/. özdağlar

Adalet Bakanı
M. N. Eldem

Millî Savunma Bakanı
Z. Yavuztürk

İçişleri Bakanı
A. Tanrıyar

Dışişleri Bakam
V. Halefoğlu

Maliye ve Gümrük Bakanı
V. Arı kan

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
M. V. Dinçerler

Bayındırlık ve İskân Bakanı
/. S. Giray

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
M. Aydın

Ulaştırma Bakanı
V. Atasoy

Tanm Orman ve Köy; İşleri Bakanı
H. H. Doğan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. Kalemli

Sanayi ve Ticaret Bakanı
H. C. Aral

Enerji ve TaHî Kaynaklar Baltanı
C. Büyükbaş

Kültür ve Turizm Bakanı
M. M. Taşçıoğlu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 159)

Yasama Yılı : 2

Dönem : 17

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 192

Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonu Rapdru ( 1 / 6 2 5 )

T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Genel Müdürlüğü
Sayı : K.K. Gn. Md. 18/101-1818/06445

20 . 11 . 1984

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.10.1984 tari
hinde kararlaştırılan «Kıyı Kanunu Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir.
Gereğini arz ederim.
Turgut özal

KIYI KANUNU TASARISI
GENEL GEREKÇE
Medenî Kanunun 641 inci maddesi akarsuların kullanımının bir kanun ile düzenleneceğini ifade etmekle
beraber bugüne kadar böyle bir kanun çıkartılmamış, kıyılarda kullanım kararları yönetmeliklerle çözüme ka
vuşturulmaya çalışılmıştır. Anayasamızın 43 üncü maddesi de kıyılarla sahil şeritlerinin belirlenmesi -ve bu
yerlerden faydalanmanın imkân ve şartlarının kanunla düzenleneceğini hükme bağlamıştır.
Halen kıyı kullanımına dair işlemler imar Kanununun ek 7 ve 8 inci maddelerine göre hazırlanmış olan
yönetmelik hükümlerine dayanılarak Bayındırlık ve Iskârr Bakanlığınca yürütülmektedir. Bu düzenlemeye gö
re belediye ve mücavir saha sınırlan içinde kalan alanlar, «imar nizamına tabi» olduğundan her türlü yapılan
manın ruhsata bağlı olması gerekmektedir. Ruhsat verilebilmesi için de, planlama ve yönetmelik santiarının
yerine ıgetirilmesi yanı sıra tapuya ihtiyâç -duyulmaktadır. Halbuki kıyı, Medenî Kanunun 641 inci maddesine
göre tescile tabi alanlardan olmadığındln tatbikatta kıyılarda vukubulan yapılanmalar ruhsata bağlanamamış
ve önemli ölçüde bir boşluk ıhâsıl olmuştur. Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan kıyının kamu adına
korunması ve kullanımında Maliye ve Gümrük Bakanlığının yetkili olması ve bu alandaki yapılanmalarda
Mallliyıe ve Gümrük Baıkanfhğiîiıın vereceği izin belgesinin mevcudiyett halinde, tapu aramımaması, bu önemli boş
luğu doldurmaktadır.
=
Yukarıda sözü edilen yönetmelikte, kıyının fizikî tarifi ile birlikte, fonksiyonel tarifi de getirilmiş ve «kıyı,
herkesin mutlak bir eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık bulunduğundan, üzerinde hiçbir yapı yapıla
maz, deniz, doğal ve yapay göl ve nehirlerin ya da kıyı nın, kamu yararına kullanımım sağlamayı kolaylaştır
mak ya da kıyıyı korumak amacına yönelik kamu yararlı yapı ve tesisler bu hükmün dışındadır.» denilmek su
retiyle kullanım istisnaî durumlarda hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Ancak kıyı, özelliği itibariyle çok çeşitli faaliyetlerin cereyan ettiği, özellikle; rekreatif, ticarî hatta sanayi
amaçlı kullanımlar söz konusu olan alanlarda bulunabileceğinden; kıyının çok değişik türden yararlanmalara
imkân veren böyle stratejik bir bölgede olması durumunda, burada ancak, resmî ya da hususî kesime ait
kıyıda bulunması zorunluluk gösteren aktivitelere yer verilmesi mümkün olabilecektir.

Bugüne kadar, yapılan kıyı kenarı tespitlerine zaman zaman itirazlar olmuş, mülkiyet hududuna itirazla
açılan şahıs davaları kıyı kenar çizgilerini değiştirebilme durumunu getirmiştir. Tespit edildiği andaki fizikî
koşullara uygun bulunan ve Medenî Kanunun ilgili hükümleriyle, Yargıtay içtihatlarına göre tespit edilen kıyınio mülkiyetten doğan sorunlarla zedelenmemesi veya asgarî ölçülerde değişikliğe uğraması gerekir. Ancak;
mülkiyöt hakkını da dikkate, aldığımızda, kıyıda kalan ve özel mülkiyete konu olan arazinin kamulaştırılması
ve sonra tescilden düşülerek Devletin hüküm ve tasarrufunda bulunan yerler haline dönüştürülmesi, sorunu
çözümleyecek mahiyette görülmüştür.
/
Deniz, doğal ve yapay göl ve nehir kıyılarını çevreleyen ve kıyıların direkt etkisinde bulunan kıyı ku
şağında, kullanım biçimini, sınırlandıran özellikler vardır. Kamu yararının önde gelmesi aranan en önemli
prensip ve şarttır.
Bu tasarıyla kıyının belirli şartlarla doldurulması imkânı da getirilmiş bulunmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1. — Deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde
bulunan sahil şeritlerinde, !bu yerlerin özelliklerini gözeterek koruma ve kullanma esaslarının tespiti öngörül
mektedir.
Madde 2. — Kıyılar ile sahil şeritlerini ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartlarına ait esas
ları kapsamaktadır.
Madde 3. — Kanun kapsamı dışında bırakılan istisnalar belirlenmektedir.
Madde 4. — Bu Kanunda geçen deyimler tarif edilmektedir.
Madde "5. — Kıyılar ile ilgili genel esaslar belirlen mektedir.
Madde 6. — Kamu yararı dikkate alınarak zorunlu hallerde kıyılarda yapılanma şartlan belirlenmektedir.
Madde 7. — Kamu yararının gerektirdiği hallerde deniz, göl ve nehri doldurma ve 'kurutma işlemlerinin
yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılacağı ve hu yerler için yapılacak planlar hakkında İmar Kanunu
hükümlerinin uygulanacağı öngörülmektedir.
Madde 8. — Kıyı kenar çizgisinin valiliklerce teşkili edilecek hir komisyonca tespit
miştir.

edileceği bildiril

Madde 9. — Sahil şeridinin kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde limar planı olan yerlerde 10
metre, diğer yerlerde 30 metreden az olamayacağı hükmü getirilmektedir.
Madde 10. — Kıyı Ikenar çizgisinin kıyı çizgisi ile çatışması durumunda, Ikııyının derinliği düzenlenmek
tedir.
Madde 11. — Kıyıda ve sahil şeridinde Kanuna aykırı pllan yapılamayacağı Ve planların imar mevzu
atına göre onaylanacağı hükme bağlanmaktadır.
Madde 12. — Kıyıda kamu yararına veya özel kanun hükümlerine göre yapılacak yapılar için tahsis
belgesi verieceği, yapı ruhsalt» venilmeslinde ayrıca tapu aranmayacağı ve kıyıda yapılması zorunlu tesisler
için kullanılan ve kıyıda kalan arazinin Hazine adına tapuya tescil edileceğü öngörülmefklteldir.
Madde 13, — Sahil şeridinde toplumun yararlanmasına ayrılan yerlerde yapılanıma izni verilebiltonesıi
için tapuya şerh verilmesi mecburiyeti getirilmektedir.
Maldde 14, — Kontrolün, belediye ve mücaviir alan sınırları içinde belediyece, bunun dışında ise valilikçe
yürütüleceği öngörülmektedir.
Madde 15, — İmar mevzuatına aykırı yapılara imar Kanunu hükümlerinin uygulanacağı öngörülmektedir.
Madde 16, — Kanuna aykırı yapılanmalarda İmar Kanunu ile ilgili cezaî hükümlerin uygulanacağı ön
görülmekte, sahil şeridimin tespitlinde ihmali görülen (komisyon üyelerinin cezalandırılacağı hükmü getirülmlektedir.
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Madde 17. — Kanunun uygulanması ile ilgili Yönetmeliğin 6 ay içinde Bayındırlık ve tskân Bakanlı
ğınca hazırlanacağı öngörülmektedir.
Madde 18. — Kanunun yayımı tarihinden önce sahil şeridinde bulunan toklumun yararlanmasına ay
rılmamış yapıHarın tadil edilemeyeceği ve bunlara eklenti yapılamayacağı hükme bağlanmak'taldır.
Geçici Madde 1. — Kanunun yapımından önceki mevzuata göre tespat edilen ikiyi kenar çizgilerinin ge
çerli olması öngödilimektedir.
Geçici Madde 2. — Bu madde ile, önceki mevzuata göre doğmuş özel mülkiyete ıkonu yapılar taıar pla
nına uygun yapılmak şartı ile bu Kanun hükümlerine tabi olmayacalktır. Aıncaik Kanunun esprisine uygun
olarajk bu yapılara elklenti yapılamayacaktır.
Bu yapıların yılkılması halinde 6 ncıı maddeye göre yapılanma mümklün olabilecektir.
Kanunun yürürlüğünden önce kıyı ve sahil şeridinde Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler üze
rinde izinsiz ve kaçaik olanak inşa edlilmiş olan liman, iskete, rıhtım, ıbalıikçı barınağı ve dayanma duvarları
gibi kıyıda bulunması zorunlu tesisler ile sanayi ve turizm tesislerinden millî ekonomiye katkısı veya kamu
yararı olduğu kararlaştırılanlar haklkında 12 nci maddenin uygulanacağı hükme bağlanmalktadır.
Madde 19, 20. — Yürürlük ve yürütme hükümleridir.

Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu
„
Karar No. : 9

22 . 11 . 1984

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Başkanlığınızca Komisyonumuza havale edilen Kıyı Kanunu Tasarısı; Devlet Bakanı Sudi Türel, Bayındır
lık ve İskân Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı temsilcileri ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürünün de iştiraİfiyle 22.11.1984 günlü toplantıda incelenip görüşüldü.
Bilindiği gibi Anayasamızın 43 üncü maddesi; kıyıların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu,
kıyılarda ve kıyıları çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetileceğini, kı
yılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şart
larının kanunla düzenleneceğini hükme bağlamıştır.
Tasarının gerekçesinde de açıklandığı gibi, halen kıyı kullanımına dair işlemler İmar Kanununun Ek 7 ve
8 inci maddelerine göre hazırlanmış olan yönetmelik hükümlerine dayanılarak yürütülmektedir.
Anayasanın amir hükmü karşısında kıyıların ve onun devamı niteliğinde olan sahlil şeritlerinin koruma ve
kullanma esaslarının kanunla düzenlenmesi gereklidir.
Ayrıca bugüne kadarki uygulamalarda kıyı kenar çizgileri zaman zaman değişikliklere uğramıştır. Kıyı
ların ve kıyı çevresindeki kuşağın kamu yararının göz önünde tutularak kullanılması gerekmektedir.
Anayasa hükmü gereğince hazırlanmış olan ve yukarda açıklanan hususları yerine getiren tasarının tümü
Komisyonumuzca uygun bulunarak kabul edilmiş ve maddelerin incelenmesine geçilmiştir.
Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri uyigun igörülerek aynen kabul
editaişltir.
Yönetmelikle ilgili 17 nci maddede, bu Kanunun uygulanması ile ilgili yönetmeliğin Kanunun yayımı ta
rihinden a'tibaren 6 ay içinde hazırlanacağı hükme bağlanmaktadır. Uygulamada yönetmeliklerin kanunun yü
rürlüğe girmesinden çok sonra çıkarılması aksaklıklara sebep olmakta ve kanunlar uygulanamamaktadır. Ko
misyonumuz bu mahzuru asgariye indirmek amacıyla, yönetmeliğin kanunun yayımından itibaren 3 ay içinde
çikarılmasını uygun görmüş ve 17 nci maddeyi bu şekilde değiştirerek kabul etmiştir,
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Tasarının 18 inci maddesi ile toplumun yararlanmasına ayrılmayan yapılar 'hakkında hüküm getirilmekte
dir. Komisyonumuz, bu maddenin bağımsız yorumlanmasının yanlış anlaşılmalara sebep olabileceği ve esasen
tasarının geçici 2 nci maddesi ile bu maddede bahsi geçen hususun düzenlendiği görüşünden hareketle 18 inci
maddeyi metinden çıkarmıştır.
Tasarının Geçici 1 ve Geçici 2 nci maddeleri aynen, yürürlüğe ilişkin 19 uncu madde 18 inci madde olarak,
yürütmeye ilişkin 20 nci madde 19 uncu mad'de olarak yine aynen kabul edilmiştir.
Raporumuz Genel Kurulun onayına arz edilmek üzere saygıyla sunulur.
Başkam
İbrahim Özdemir
İstanbul

Raşkanvekilıi
Yasar Albayrak
istanbul

Sözcü
Recep Kaya
Bilecik

Kâtip
Ayhan Uysal
Çanakkale

Üye
Mehmet Erdal Durukan
Adana

Üye
Hüseyin Barlas Doğu
Ankara

Üye
İsmail Saruhan
Ankara

Üye
Osman Esgin Tipi
Aydın
(MulhalHelfot Şerhlim' Ekliıdir)

Üye
Münir Sevinç
Eskişehir
(2. ve 6. Maid. Karşıyım)

Üye
Tevfik Bilal
Hatay

Üye
Behiç Sadi Abbasoğlu
istanbul

Üye
Bedrettin Doğancan Akyürek
istanbul

Üye
Hayrettin Elmas
Istaınbul

Üye
Arife Necla Tekinel
istanbul

Üye
Işıtay Saygın
îzmiiır
(fcmzadıa Bufaıaımaıdı)

Üye
Mehmet Üner
Kayserıi

Üye
Altınok Esen
Konya

Üye
Ali Mazhar Haznedar
Ordu
(Karşı Oy Yazı'sıyla)

Üye
Mümtaz Özkök
Sakarya
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MUHALEFET ŞERHt
Komisyon Başkanlığına
Kanun tasarısının 2, 5 ve 6 ncı maddelerine kıyılarda özel mülkiyete imkân tanıdığı için muhalifim.
22.. 11 . 1984
Esgin Tipi
Aydın Miltötvekili

MUHALEFET ŞERHt
Komisyon Başkanlığına
Kıyıların özel mülkliyete tonu olamayacağını vurgulayacak şekilde malddelerin düzenlenmesi gerektiği kanısıylla ıkanumun bu şekline karşıyım.
Ali Mazhar Haznedar
Ordu Milletvekili
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BAYINDIRLIK, UMAR, ULAŞTIRMA VE
TURİZM KiaMİeYOMUNUN. KABUL
ETTİĞİ METİN

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

Kıyı Kanunu Tasarısı

Kıyı Kanunu Tasarısı

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

Amaç

MADDE 1. — Bu Kanun, deniz, tabiî ve sunî göl
ve akarsu kıyıları ite bu yerlerin etkisinde olan ve
devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinde, bu yer
lerin özelliklerini gözeterek koruma ve kullanma esas
larını tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir.

İMAİDDE 1. — Tasarının Birinci Maddesi Korniısyonuimuzca aynen kalbul edilmiştir.

Kapsam

Kapsam

MADDE 2. — Bu Kanun, deniz, tabiî ve sunî
göller ve akarsu kıyıları ile sahil şeritlerini ve kişi
lerin bu yerlerden yararlanma imkân ve şartlarına
ait esasları kapsar.

MAÜDE 2. — Taşanının İkinci Maddesi
mteyonuımuzca aynen kalbul ddilmişttir.

İstisnalar

Ko-

İstisnalar

MADDE 3. — Özel kanunlar uyarınca belirlen
miş veya belirlenecek yerler ile askerî yasak bölgeler
ve güvenlik bölgelerinde veya ülke güvenliği ile doğ
rudan ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât ve
savunma amaçlı yerlerde özel kanun hükümlerine
uyulur.

MADDE 3. — Tasarının Üçüncü Maddesi Komîsıyonuımuzca aynen kalbul edilmişftir.

Tanımlar
Tanımlar
MADDE 4. — Bu Kanunda geçen deyimlerden;
MADİDE 4. — Tasarının Dördüncü Maddesi KoKıyı Çizgisi : Deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsu- t, mîsıyonumuzca aynen kalbuil eldilm işitir.
larda, taşkın durumları dışında, suyun karaya değdiği
noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi,
Kıyı Kenar Çizgisi : Deniz, tabiî ve sunî göl ve
akarsularda kıyı çizgisinden sonra kara yönünde de
vam eden, su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, taşlık, sazlık, bataklık alanın tabiî sınırım,
Kıyı : Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki
alanı,
/Sahil Şeridi • Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara
yönünde, limar planlı yerlerde yatay olarak en az 10
metre, diğer yerlerde en az 30 metre genişliğindeki
alanı,
Dar Kıyı : Kıyı kenar çizgisinin kıyı çizgisi ile
çakışmasını,
îfade eder.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S.. Sayısı : 192)

—7
(Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin)

Genel esaslar

Genel esaslar
MADDE 5. — Kıyılar ile ilgili genel esaslar aşa
ğıda belirtilmiştir :
Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanma
sına açıktır.
Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle
kamu yararı gözetilir.
Kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama
yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisinin» tespiti zorun
ludur.
Ancak, kıyı kenar çizgisinin tespit edilmediği böl
gede yapılanma talebi vukuunda talep tarihini takip
eden üç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti mec
burîdir.
Plan kararı ile doldurulan ve tahkimat yapılan kı
yıda meydana gelen değişiklik sebebi ile kıyı kenar
çizgisi yeniden tespit edilir.

MADDE 5. — Tasarımım Beşinci Maddesi Komtayonumuzıca aynen kalbull ekiifmişltiır.

Kıyıda yapı

Kıyıda yapı
MADDE 6. — Kıyıda ancak plan kararıyla, de
niz, tabiî ve sıinî göl ve akarsuların kamu yararına
kullanımını kolaylaştırmak veya kıyıyı korumak ama
cına yönelik olan yapı ve tesisler, faaliyetlerinin özel
likleri gereği tersane, fabrika, santral, su ürünlerine
dayalı sanayi tesisleri, gemi sökme yeri ve sair kıyı
da yapılması zorunlu tesisler ile eğitim, spor veya tu
rizm amaçlı tesisler yapılabilir.

ıMADDE 6. — Tasarının Altıncı Madldesi Ko
misyonumuzca aynen kalbuıl edilmiştir.

Bu yapı ve tesisler yapım amaçları dışında kul
lanılamaz ve eğitim tesisleri ile spor veya turizm amaç
lı yapılanmalarda kıyı geçişi engellenecek şekilde ka
patılamaz.
Kamu önceliği olan yerler dışında plan kararları
ile özel ^ftpılanmalara da izin verilebilir. Ancak bu
tür yapılanmalarda da kıyı geçişi engellenecek şekil
de kapatılamaz.
Doldurma ve kurutma yoluyla arazi kazanma

Doldurma ve kurutma yoluyla arazi kazanma

MADDE 7. — Kamu yararının gerektirdiği hal
lerde deniz, göl ve nehir doldurma ve kurutma sure
tiyle elde edilmek istenilen yerler hakkında önce plan
lama yönünden ilgili idare kanalı ile Bayındırlık ve
iskân Bakanlığının uygun görüşü alınır. Doldurma ve
kurutma işlemleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine

MADDE 7. — Ta/sarının Ye&'inoi Maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul efdirmişjtir.
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göre yapılır. Bu yerler için yapılacak planlar hakkın
da İmar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, bu
planlar Bayındırlık ve İskân BakanJığt tarafından tas
dik edilir.
tKİNCİ BÖLÜM
Kıyı 'Kenar Çizgisi ve Sa'hil Şeridi

İKlNCt BÖLÜM
Kıyı Kenar Çizgisi ve Salhil Şeridi

Kıyı kenar çizgisinin tespiti

Kıyı kenar çizgisinin tespiti

MADDE 8. — Kıyı kenar çizgisi, valiliklerce biri
mimar veya inşaat mühendisi, (biri jeolog veya hari
ta mühendisi olmak kaydıyla en az beş kişiden olu
şacak bir 'komisyonca tespit edilir. Komisyonun te
şekkülü, çalışma usul ve esasları Bayındırlık ve iskân
Bakanlığınca 'hazırlanacak yönetmel'Me 'belirlenir.

MADDE »8. — Tasarının Sekizinci Maiddesd Ko
misyonumuzca aynen kalbul edilmişitir.

•Sahil şeridi

Sahil şeridi

MADDE 9. — Tasarının Dokuzuncu Maddesi Ko
MADDE 9. — »Sahil senidi, kıyı kenar çizgisinden
misyonumuzca aynen kalbul edilmişitir.
itibaren kara yönünde imar planı olan yerlerde 10
metreden, düğer yerlerde 30 metreden az olamaz. |
Dar kıyı

Dar kıyı

ıMADDE 10. — Taşanının Onuncu Maddesi Ko
misyonumuzca aynen ka)bull ddilmişltiır.
#

MADDE 10. — Kıyı 'kenar çizgisinin tespitinde
'kıyı kenar çizgisinin kıyı çizgisi ile çakışması ve bu
suretle kıyının fiilen ortadan 'kalkmış olması duru
munda, sahil şeridinde yapılacak: toplumun yararlan
masına ayrılan yapıların kıyı çizgisine en fazla yak
laşma mesafeleri 9 uncu maddeye aykırı olamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kıyı ve Sahil Şeridimde Planlama ve Yapılanıma

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kıyı ve Sahil Şeridinde Planlama ve Yapılanma

Kıyı ve sahil şeridinde planlar

Kıyıda ve sahil şeridinde planlar
MADDE 11. — Kıyıda ve sahil şeridindeki plan
lar bu Kanun hüküm'l erine aykırı olamaz. Bu yerlerde
düzenlenen planlar imar mevzuatına göre onaylana
rak fcesinleşir.
Kıyıda yapılanma ve izin belgesi

MADDE 11. — Tasarının Onlbirinci İŞfcaididesi Ko
misyonumuzca aynen kalbuli edilmişitir.

I

Kıyıda yapılanma ve izin belgesi

MADDE 12. — Tasarının Onitkinoi Maddesi Ko
MADDE 12. — 6 ncı madde hükümlerine göre
misyonumuzca aynen kaibul edilmişitir.
'kıyıda yapılacak yapılar için Maliye ve Gümrük Ba
kanlığınca gerekli tahlsis belgesi verifr.
[
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Yapı ruhsatı verilmesinde ayrıca tapu aranmaz.
Ancak, tersane, fabrika, santral, su ürünlerine da
yalı sanayi tesisi, gemi sökme yerleri gibi kıyıda ya
pılması zorunlu tesisler için kullanılan ve kıyıda ka
lan arazi Hazine adına tapuya tescil edilir.
Tapuya şerh verilmesi
MADDE 13. — Sahil şeridinde toplumun yarar
lanmasına ayrılan yerlerde yapılanma izni verilebil
mesi için bu niteliğin tapu kütüğünün beyanlar hane
sine işlenmesi mecburidir.

Tapuya şerh verilmesi
MİAÖIDİE 13. — Tasaırının Onüçüncü Maddesi Ko
misyonumuzca aynen kafouıl edilmiştir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kontrol, Ceza ve Çeşitli Hükümler

DÖRDfÜlNiaÜ BOLÜM
Kontrol, Ceza ve Çeşillfti Hükümler
Kontrol
MADDE 14. — Tasarının Ondördüracü Maddesi
(Komisyonumuzca aynen kabul edifSmişltir.

Kontrol
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerine göre
kontrol; belediye ve mücavir alan sınırları İçinde be
lediye, dışında ise, Valilikçe yürütülür, ilgili Bakan
lıkların teftiş ve kontrol yetkileri saklıdır.
îmar mevzuatına aykırı yapı

İmar mevzuatına aykırı yapı
MADDE 15. —. Tasarnun Onbeşinci
IKonnisyonumuzica aynen kalbufl edifonişt!Ü\

Maddesi

Ceza hükümleri
MADDE 16. — Bu Kanun hükümlerine aykırı
yapılatumalarda İmar Kanununun ilgili ceza hüküm
leri uygulanır.
Beşinci maddenin beşinci fıkrasına göre sahil şe
ridinin süresi içerisinde tespit edilmemesinde suiisti
mali veya İhmali görülen komisyon üyeleri Devlet
Memurları gibi cezalandırılırlar.

Ceza hükümleri
IMİADIDE 16. — Tasarının Onaıltocı
(Komisyonumuzca aynen kabul edimiştiır.

Maddesi

Yön&tmeMk
MADDE 17. — Bu Kanunun uygulanması ile i%ifti
yönetmelik, Kanunun yayımından itibaren 6 ay için
de Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanır.

Yönetmelik
tMİADDE 17. — ıBu Kanunun uylguüanması ile il
gili yönelknelik, kanunun yayımından itibaren 3 ay
içinde Bayındırlık ve Üskân Bakanfliğınca hazırlanır.

MADDE 15. — Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine ay
kırı yapılar ile ruhsat alınması zorunlu olmayan ya
pılar hakkında- İmar Kanununun üg&i hükümleri uy
gulanır.

Toplumun yararlanmasına ayrılmayan yapılar
MADDE 18. — Bu Kanunun yayımı tarihünden
önce sahil şeridinde bulunan toplumun yararlanması
na ayrıiknamış yapılara eklenti yapılamaz.
Önce tespit edilen kıyı kenarları
GEÇÎCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yayımı ta
rihinden önceki mevzuata göre tespit edilmiş kıyı
kanar çizgileri 'geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 2. — 1972 yılından önce kıyı
da doğmuş özel mülkiyete konu yapılar ile bu Ka-

önce tespit edilen kıyı kenarları
GiBÇfflCl MADDE 1. — Taşanımı Geçici Birinci
Maddesi Koımisyionumuzca aynen kalbul ed'ütmişitlir.
GEÇÎOİ MIADDE 2. — Tasarının Geçici İkinci
Maddesi Komîlsyonuaııuzca aynen kialbufl. edilmişltir.
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nunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata ve
imar planına uygun olarak yapılan yapılar hakkında
bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
Birinci fıkrada sözü edilen yapılara eklenti yapıla
maz. Ancak bu yapıların herhangi bir sebeple yıkıl
ması halinde 6 ncı madde hükümlerine göre yapılan
maya izin verilir.
Kıyı ve sahil şeridinde Hazineye ait arazi ve ar
salar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer
ler üzerinde gerçek ve tüzelkişiler tarafından bu Ka
nunun yürürlük tarihinden önce izinsiz ve kaçak ola
rak inşa edilen liman, iskele, rıhtım, balıkçı barınağı
ve dayanma duvarları gibi kıyıda bulunması zorunlu
tesisler ile sanayi ve turizm tesislerinden ilgili Bakan
lıklarca millî ekonomiye katkısı veya kamu yararı
olduğu kararlaştırılanlar hakkında 12 nci madde hü
kümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 19.
rürlüğe girer.

Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

Yürütme
MADDE 20.
Kurulu yürütür:

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar

Yürürlük
IMIADDE 18. — Tasarının Ortdokuzumcu maddesi
Onisefloiz'inci madJde olarak Konıisyonulmuzca aynen
flcafbul edi)Hm'i$(ti)r.
Yürütme
MADDE 19. — Tasarının Yintıktci Maddesi Ondokuzuncu Madde olarak Komisyonumuzca aynea.
fcalbud edilmiştir.

15 . 1 0 . 1984
Başbakan
T. Özal
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı - Başbakan Yardımcısı
A. M. Yılmaz
K. Oksay
/. K. Erdem
Devlet Bakanı
Devlet
Bakanı
Devlet Bakanı
/. Özdağlar
A. Tenekeci
S. N. Türel
Millî Savunma Bakanı Y.
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
S. N. Türel
M. N. Eldem
A. K. Alptemoçin
Maliye ve Gümrük Bakanı
Dışişleri Bakanı Y.
İçişleri Bakanı
V. Arıkan
A. Tanrıyar
A. M. Yılmaz
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
Bayındırlık ve İskân Bakanı
M. Aydın
M. V. Dinçerler
/. S. Giray
Ulaşürma Bakanı
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakam
M. Kalemli
//. H. Doğan
V. Atasoy
Kültür ve Turizm Bakanı
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
Sanayi ve Ticaret Bakanı
C. Büyükbaş
M. Af. Taşçıoğlu
H. C Aral
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