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YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 

BU ÇALIġMA KAPSAMINDA KIYILARIN DEVLETĠN 
HÜKÜM VE TASARRUFU ALTINDA OLMASINA RAĞMEN; 
3621 SAYILI KIYI KANUNU VE ĠLGĠLĠ 
YÖNETMELĠKLERDEKĠ SINIRLAMALARIN 
BELEDĠYELERCE GÖZETĠLMEYEREK HAKSIZ 
YAPILAġMAYA ĠMKÂN SAĞLANDIĞI, BU DURUMUN AYNI 
ZAMANDA ÇEVRE VE GÖRÜNTÜ KĠRLĠLĠĞĠNE NEDEN 
OLDUĞU, ÖZEL ġĠRKETLER VE TATĠL SĠTELERĠ 
TARAFINDAN DUVAR, ÇĠT, PARMAKLIK, TEL ÖRGÜ 
ÇEKMEK SURETĠYLE KIYILARDAN HALKIN 
YARARLANMASININ MEVZUATA AYKIRI OLARAK 
ENGELLENDĠĞĠ, KIYI MEVZUATINDAN DOĞAN YETKĠ VE 
GÖREVLERĠN ĠLGĠLĠ BAKANLIKLAR VE BELEDĠYELERCE 
YERĠNE GETĠRĠLMEDĠĞĠ, HUSUSLARINDA YOĞUN 
ġĠKÂYETLER ORTAYA ÇIKMIġTIR.  

BUNUN ÜZERĠNE BAġBAKAN ERDOĞAN TARAFINDAN 
2013 YILI AĞUSTOS AYI ĠÇERĠSĠNDE BĠZZAT YAPILAN 
TESPĠTLER VE KONUYA ĠLĠġKĠN TBMM DĠLEKÇE 
KOMĠSYONU TARAFINDAN 2012 YILINDA HAZIRLANAN 
RAPOR TEMEL ALINARAK KONU ĠNCELENMĠġ VE 
MEVZUAT DÂHĠLĠNDE MEVCUT DURUM ĠLE YAPILMASI 
GEREKENLER ORTAYA ÇIKARILMAYA ÇALIġILMIġTIR. 

ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından; 

Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında kalan 
alanlardaki uygulamaların kontrolu; ilgili bakanlıkların teftiĢ ve 
kontrol yetkileri saklı olmak üzere belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde belediye, dıĢında ise valilikçe yürütülmektedir. 

Kıyıda doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilerde 

planlama ve yapılanma konusunda etkin ve dolaylı olarak ilgili 
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kurum ve kuruluĢların çok sayıda olduğundan dolayı bir yetki 

karmaĢası ve sorumluluklar çakıĢması yaĢanmaktadır. 

Bu da kontrol ve denetimle yetkili ve görevli olan idarelerin 

yeterli teknik personele sahip olmaması ve teknik imkânsızlıkları 

ile kamu kurumları arasındaki koordinasyonsuzluklar sebebiyle 

kıyılarımızda; arazi kullanma ve eylemlerinin, tür, yoğunluk ve 

kapasiteleriyle bunların, sosyal ve teknik altyapıdan yoksun, 

denetimsiz olarak geliĢmelerinden kaynaklanan yerleĢme 

sorunlarını ortaya çıkarmıĢtır. 

 Bunun için kıyılara yönelik iĢgallerin ve kanuna aykırılığı 
tespit edilen ihlâllerin giderilmesi amacıyla valilikler bünyesinde; 
Kıyılarla ilgili koruma, uygulama, izleme ve denetim görev ve 
sorumlulukları olan kamu kurum ve kuruluĢ temsilcilerinden 
(Valilik, il özel idaresi, belediye, çevre ve Ģehircilik il müdürlüğü, 
defterdarlık)  kurulu bir komisyon oluĢturularak kıyı mevzuatına 
iliĢkin olarak ilgili kurumlar tarafından aylık olarak yapılan 
tespitler ve bunun sonucundan yapılan uygulamalar gözden 
geçirilerek kurumlar arası eĢgüdümün sağlanarak el birliği 
içinde mevzuata aykırı uygulamaların ortadan kaldırılmasının 
yerinde olacağı değerlendirilmiĢtir. 

Mülkiye müfettiĢleri ve mahalli idare kontrolörlerinin 
yapacağı denetimlerde teftiĢ görev emirlerinde kıyı mevzuatı 
uygulamalarına iliĢkin hususların belirtilmesinin yerinde olacağı, 

Ayrıca kıyılarında çarpık yapılaĢma olduğu bilinen yerlerde 
kıyı mevzuatının uygulanmasına yönelik yapılacak özel 
denetimlerle bu konuda ihmal ve sorumluluğu bulunanların 
tespit edilerek ilgililer hakkında gerekli yasal iĢlemlerin 
baĢlatılmasının uygun olacağı, 

Belediyelerin mal müdürlükleri veya defterdarlıkla yaptıkları 
bir tahsis veya bir fuzuli Ģagil gibi muamele görmek suretiyle 
kıyı alanın da kullanıma aldıkları yerleri amacı dıĢında 
kullanmak suretiyle yasaya tam uygun olmayan uygulamalar 
yapılmasının önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, 
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ĠĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatlarına iliĢkin yönetmelik 
hükümlerine göre belediyenin sahil Ģeridini iĢgal eden herhangi 
bir tesisi o hali ile ruhsatlandırmaması gerektiği, ancak tesislerin 
ruhsatlandırıldıktan sonra yayılma eğilimi olduğunu, bu 
hukuksuzluğun yapılacak kontrollerle de engellenmesi gerektiği, 

Bu hususlarla ilgili olarak Bakanlıkça, belediyelere yönelik 
bir genelgenin düzenlenmesinin yerinde olacağı, 

değerlendirilmektedir. 
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GĠRĠġ 

Bu çalıĢma kapsamında kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu 
altında olmasına rağmen; 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili 
yönetmeliklerdeki sınırlamaların belediyelerce gözetilmeyerek haksız 
yapılaĢmaya imkân sağlandığı, bu durumun aynı zamanda çevre ve 
görüntü kirliliğine neden olduğu, özel Ģirketler ve tatil siteleri 
tarafından duvar, çit, parmaklık, tel örgü çekmek suretiyle kıyılardan 
halkın yararlanmasının mevzuata aykırı olarak engellendiği, kıyı 
mevzuatından doğan yetki ve görevlerin ilgili bakanlıklar ve 
belediyelerce yerine getirilmediği, hususlarında yoğun Ģikâyetler 
ortaya çıkmıĢtır.  

Bunun üzerine BaĢbakan ERDOĞAN tarafından 2013 yılı Ağustos 
ayı içerisinde bizzat yapılan tespitler ve konuya iliĢkin "TBMM Dilekçe 
Komisyonu tarafından 2012 yılında hazırlanan Rapor" temel alınarak 
mevzuat dahilinde mevcut durum ile yapılması gerekenler ortaya 
çıkarılmaya çalıĢılmıĢtır. 

1.HAKLAR, YETKĠLER VE SORUMLULUKLAR 

4.4.1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu, deniz, tabii ve suni göl 
ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin etkisinde olan ve devamı niteliğinde 
bulunan sahil Ģeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek koruma 
ve toplum yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını tespit 
etmek amacıyla düzenlenmiĢtir.  

Kanunda kıyı; kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı ifade 
ettiği belirtilmiĢtir. Dolayısıyla kıyı; deniz, tabii ve suni göl ve 
akarsularda, taĢkın durumları dıĢında, suyun karaya değdiği 
noktaların birleĢmesinden oluĢan kıyı çizgisi ile kıyı çizgisinden 
sonraki kara yönünde su hareketlerinin oluĢturulduğu kumluk, 
çakıllık, kayalık, taĢlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal 
sınırı olan kıyı kenar çizgisi arasında kalan alan olmaktadır. 

Anayasaya göre tüm kıyılar ve sahil Ģeritleri, Devletin hüküm ve 
tasarrufu altındadır. Ayrıca 3621 sayılı Kıyı Kanunu’na göre kıyı, 
herkesin eĢitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda 
faaliyetlerinin özellikleri gereği kıyıdan baĢka yerde yapılmaları mümkün 
olmayan tersane, gemi söküm yeri ve su ürünlerini üretim ve yetiĢtirme 
tesisleri vb. gibi özelliği olan yapı ve tesisler haricinde hiçbir yapı 
yapılamaz, duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri 
engeller oluĢturulamaz. 
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Ancak Kıyılarda ki mevzuata aykırı olarak arazi kullanma ve 
eylemleri sonucunda, sosyal ve teknik altyapıdan yoksun, denetimsiz 
olarak geliĢmelerinden kaynaklanan çarpık yapılaĢma sonucunda aĢırı 
bir betonlaĢan yerleĢme sorunları ortaya çıkmıĢtır. Bunun doğal bir 
sonucu olarak ta Kıyılarda, su kirliliği, kıyı karakterinin bozulması, flora 
ve faunanın yok olması gibi ekolojik sorunlar da yaĢanmaktadır. 

3621 sayılı Kıyı Kanunu kapsamında kalan alanlardaki 
uygulamaların kontrolü ise; mücavir alan sınırları içinde belediye, dıĢında 
ise Valilikler tarafından yürütülmektedir. Ancak bazı yetkilerin bakanlıklar 
bazında dağılımına bakıldığında; imar yönünden Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı’nda, kıyı bölgelerde faaliyet gösteren kiĢi ve kurumların 
belirgin bir çoğunluğunun turizm faaliyet icra ettiği göz önünde 
bulundurulduğunda bazı yetkilerin Turizm Bakanlığı’nda, mali yönden 
Maliye Bakanlığı’nda ve Doğal Koruma alanları ile Milli Parklar söz 
konusu olduğunda Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı’nda olan yetkilerin söz 
konusu olduğu görülmektedir. 

Ġmar mevzuatına uygun olarak veya ruhsat dıĢı yapılan inĢaatların 
kontrolünde yerel idareler kadro, teçhizat ve olanaklar açısından zayıf 
kalmıĢlardır. Kıyılardaki yoğun yapılaĢma talepleri ile birlikte altyapı 
hizmetlerine olan aĢırı yük karĢısında zaten yetersiz durumda bulunan 
teknik ve ekonomik güçleri ile kıyı belediyeleri, sorunların çözümünde zor 
durumda kalmıĢlardır. 

Genellikle sonradan garip bir mozaik oluĢturan "mevzii planlar" 
biçiminde parça parça oluĢturulan kooperatif geliĢmeler ya da yazlık 
siteler, daha sonra planın bir bütün olarak ele alınmasında sorunlara yol 
açmaktadır. 

Kıyı bölgeleri ile ilgili olarak çok sayıda kurum ve kuruluĢ 
devrededir. Türkiye'de yaĢanan sorunların pek çoğu, yasalarla 
tanımlanan yetki ve sorumlulukların birbirleriyle çakıĢması, kurumların 
sektörel yapısı ve yasalardaki boĢluklardan kaynaklanmaktadır. Bu kaos 
ortamında yetki boĢlukları bulunması kaçınılmazdır. Farklı amaçlarla 
kurulan merkezi ve yerel kurumların denetimi altındaki bölgelerin 
sayısındaki artıĢ ve bunların arasındaki eĢgüdümün sağlanamayıĢı 
ulusal kıyı Ģeridinin toplumun yararına korunmasına iliĢkin yetki ve görev 
kargaĢasına yol açmaktadır. 
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ġekil-1 : Kıyılar Konusunda Tasarruf ve Yetkisi Olan Bakanlıklar 
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ġekil-2 : Kıyılar Konusunda Bakanlıklar Tarafından Belirtilen 
Hususlar 
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2. YAPILMASI GEREKENLER VE TEKLĠFLER 

Kıyıya iliĢkin politikalar genelde, tek tek sektörel yaklaĢımlardan 
dolayı baĢarısız olmaktadır, en azından yetersiz kalmaktadır. Çünkü 
sektörel geliĢmeyi sağlayan bütünleĢtirilmiĢ politikalar geliĢtirilmemiĢtir. 

BaĢarısızlıkta, gerek ilgili otoritenin (makamın) yol göstericiliğindeki 
yetersizlik ya da elveriĢsiz personel koĢulları, gerekse sektörlerarası iliĢki 
noksanlığı değiĢen koĢullar bağlamında, bir eksiklik olarak 
gösterilmektedir. Bu nedenle de kıyılara yönelik bir karar oluĢturulurken 
karar vericilere ilgili birimlerin katkısı sağlanmalıdır.   

a. ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından; 

Kıyı Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği kapsamında kalan 
alanlardaki uygulamaları kontrol etmekle görevli belediyelerin teknik 
imkânsızlıklar ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonsuzluklar 
sebebiyle iĢgalleri önlemek ve gidermek konusunda sıkıntılar yaĢadığı, 
kıyılara yönelik iĢgallerin ve kanuna aykırılığı tespit edilen ihlâllerin 
giderilmesi amacıyla valilikler bünyesinde; Kıyılarla ilgili koruma, 
uygulama, izleme ve denetim görev ve sorumlulukları olan kamu kurum 
ve kuruluĢ temsilcilerinden ( Valilik, il özel idaresi, belediye, çevre ve 
Ģehircilik il müdürlüğü, defterdarlık)  kurulu bir komisyon oluĢturularak 
kıyı mevzuatına iliĢkin olarak ilgili kurumlar tarafından aylık olarak 
yapılan tespitler ve bunun sonucundan yapılan uygulamalar gözden 
geçirilerek kurumlar arası eĢgüdümün sağlanarak el birliği içinde 
mevzuata aykırı  uyguların ortadan kaldırılmasının yerinde olacağı, 

Mülkiye müfettiĢleri ve mahalli idare kontrolörlerinin yapacağı 
denetimlerde teftiĢ görev emirlerinde kıyı mevzuatı uygulamalarına iliĢkin 
hususların belirtilmesinin yerinde olacağı, 

Ayrıca kıyılarında çarpık yapılaĢma olduğu bilinen yerlerde kıyı 
mevzuatının uygulanmasına yönelik yapılacak özel denetimlerle bu 
konuda ihmal ve sorumluluğu bulunanların tespit edilerek ilgililer 
hakkında gerekli yasal iĢlemlerin baĢlatılmasının uygun olacağı, 

Belediyelerin mal müdürlükleri veya defterdarlıkla yaptıkları bir 
tahsis veya bir fuzuli Ģagil gibi muamele görmek suretiyle kıyı alanın da 
kullanıma aldıkları yerleri amacı dıĢında kullanmak suretiyle yasaya tam 
uygun olmayan uygulamalar yapılmasının önüne geçilmesi için gerekli 
tedbirlerin alınması, 
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Bu bağlamda, belediyelere yönelik bir genelge yayınlanması ve 
ĠçiĢleri Bakanlığınca yapılacak denetimlerde bu hususunda gözönünde 
bulundurulması yerinde olacağı, 

ĠĢ yeri açma ve çalıĢma ruhsatlarına iliĢkin yönetmeliğin bir iĢ 
yerinin nasıl ruhsatlandırılacağını, ruhsatlandırılan iĢ yerlerinin hangi 
esaslara uyacağını, hangi durumlarda bu ruhsatların iptal edileceğini 
düzenlediğini, fiilen bir belediyenin sahil Ģeridini iĢgal eden herhangi bir 
tesisi o hali ile ruhsatlandırmaması gerektiği, ancak tesislerin 
ruhsatlandırıldıktan sonra yayılma eğilimi olduğunu, bu hukuksuzluğun 
yapılacak kontrollerle de engellenmesi gerektiği, 

Bu hususla ilgili olarak da belediyelere yönelik bir genelgenin 
düzenlenmesinin yerinde olacağı, 

değerlendirilmektedir. 

b. Maliye Bakanlığı tarafından; 

Kıyı Kanunu’nun 14’üncü maddesinde kıyıda doldurma yoluyla 
yapılacak herhangi bir tesis için izin alınacaksa, bu konuda yetkili 
kurumun Maliye Bakanlığıdır. 

VatandaĢın daha önce mevzuata uygun Ģekilde satın aldığı ve 
üzerine bina inĢa ettiği alanların tapularının, sonradan çıkarılan Kıyı 
Kanunu ile bedelsiz iptal edilmesinin Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi 
ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uygun olmadığı ve bu nedenle 
tapu bedellerinin hak sahiplerine ödendiği, iĢgalci olanların ise, ecrimisil 
ödemek zorunda kaldıkları, 1982’den sonra çıkan kanun ve 
yönetmeliklerin, kamu kurumlarının sosyal ve eğitim tesisleri yapmasına 
izin vermesine karĢın son çıkan düzenleme ile bu yapıların yasaya 
aykırı hale geldiği, 

SözleĢmelerde Kıyı Kanununun gözetilerek ayrıntılı hükümlere yer 
verilmesine ve sözleĢmelerin sıkı Ģartlara tabi tutulmasına karĢın; gerek 
vatandaĢlarla gerekse belediyelerle yapılan sözleĢmelerde mevzuatın 
gözetildiği, ihlali halinde sözleĢmenin tek taraflı feshedileceği yönünde 
hükümlerin öngörüldüğü, ancak bu yolların kullanılması halinde dava 
prosedürünün iĢlediği ve sürecin uzadığı dolayısıyla sözleĢmelerde 
Ģartlar konulmuĢ olsa dahi uygulamada sorunlar çıktığı, 

Yasal değiĢikliklerden önce kıyı Ģeridinin ihlal edildiğine yönelik 
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundukları durumlarda bazı 
mahkemelerin ecrimisilin ödendiği gerekçesine dayanarak beraat 
kararı verdiği, 
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Türk Ceza Kanunun 154’üncü maddesini oluĢturan suçun 2009 
yılında yapılan değiĢiklik ile Ģikâyete tabi hale getirildiği, “kamuya veya 
özel kiĢilere ait taĢınmaz mal veya eklentileri” ifadesinin değiĢtirilerek 
“baĢkasına ait taĢınmaz mal veya eklentileri” haline getirildiği, suçun 
Ģikâyete tabi hale getirildiği, ancak özellikle Akdeniz ve Ege kıyıları 
göz önünde bulundurulduğunda 50 bin civarında dava görülebileceği ve 
bu durumun mahkemelere ciddi bir iĢ yükü getireceği, 

Kıyılara iliĢkin yazılan dilek ve Ģikayet dilekçelerine çözüm olma 
bakımından cezaların artırılabileceğini, ecrimisil bedellerinin caydırıcı 
olacak nitelikte artırılabileceğini, yine fiili durumlar göz önüne alındığında 
kıyıya dik inen yolların artırılmasının kıyıları kapatma vakalarını 
önleyebileceği, 

Hukuki çözüm yolu olarak daha önce özel mülke geçen kıyıların, 
diğer bir ifadeyle tapulu olan kıyı kesimleri hakkında kamulaĢtırma 
kanunu hükümlerinin uygulanabileceği, tapusuz araziler için ise idari 
çözüm veya güvenlik güçlerinin kullanılması gerektiği, 

değerlendirilmektedir. 

c. Adalet Bakanlığı tarafından; 

3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3091 sayılı TaĢınmaz Mal Zilyetliğine 
Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde, 
"kamuya ait taĢınmaz" niteliğinde olup Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında bulunan kıyıların, haksız kullanımı durumunda, Türk Ceza 
Kanunu'nun 5841 sayılı Kanun'la değiĢik 154’üncü maddesinin birinci 
fıkrasında düzenlenen "hakkı olmayan yere tecavüz" suçunun 
oluĢmayacağı, bu durumda Kıyı Kanunu veya TaĢınmaz Mal Zilyetliğine 
Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun'un ilgili hükümlerinin 
uygulanabileceği düĢünülmekle birlikte, konunun yargısal uygulamalar 
sonucu oluĢacak Yargıtay içtihatları ile açıklığa kavuĢacağı, 

Kıyı kenar çizgisi içerisinde (kıyıda) bina inĢa etmek vs. Ģeklinde 
yapılan iĢgallerin kaldırılabilmesi ve tapularının iptali amacıyla Hazine 
tarafından açılan davalar sonucu tapuları iptal edilen kiĢilerin Avrupa 
Ġnsan Hakları Mahkemesi’ne müracaatı ve mülkiyet hakkının ihlali 
gerekçesiyle tazminata hükmedildiği, devletin sorumluluğu ve 
güvencesi altında Ģahıslara tapusu verilen bu taĢınmazların 
kamulaĢtırılması ya da ilgililerine tazminat ödenmesi konusunda 
mevzuatta hüküm bulunmadığından, kıyıda kalan özel mülkiyete konu 
olan taĢınmazlara iliĢkin olarak bu aĢamada iĢlem yapılamadığı, 

değerlendirilmektedir. 
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ç. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından; 

Görev ve yetki alanı içinde bulunan Turizm Merkezleri ile Kültür ve 
Turizm Koruma ve GeliĢim Bölgeleri kıyı alanlarında 3621 sayılı Kıyı 
Kanununa uygun olarak planlama çalıĢmaları yürütüldüğü, 

Bu çerçevede kıyı bölgelerinde kıyı kenar çizgisi ve deniz arasında 
kalan “kıyı” tanımlı alanların tamamen kamu kullanımına açık Ģekilde 
düzenlendiği, ancak planların uygulanmasına, proje onayına ve yapıların 
ruhsatlandırılmasına iliĢkin hususların ilgili yerel idare tarafından 
yürütüldüğünden plana ve yürürlükteki kıyı mevzuatına aykırı iĢlemlerin 
ilgili Belediye veya Valilikçe kontrol edilmesi gerektiği, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ruhsatı tesisin içi için verdiği, tesisin 
dıĢında yer alan ve kamuya ait olan bazı bölümlerin kullanımının 
sınırlandırılmasının önüne geçmek için, levhalandırma konusunun 
Yönetmeliğe dâhil edilerek yıldız verme Ģartlarına bir madde ilave 
edilmesiyle denetlemeye giden kontrolörlerin tesisin içindeki tüm 
denetlemelerini bitirdikten sonra uyarıcı levhaların olup olmadığını da 
denetleyebilecekleri, ihlali durumunun cezai müeyyideye bağlanması 
gerektiği, 

değerlendirilmektedir. 

d. Denetim 

Kıyı iĢgallerinin önlenmesinin en etkili yöntemlerinden biri de 
yapılacak denetimlerdir ve söz konusu sorunun giderilmesine yönelik 
denetim faaliyetlerinin nicelik olarak yetersiz kaldığı gibi yetki ve 
koordinasyon sorunları nedeniyle nitelik yönünden de yetersiz kaldığı 
anlaĢılmaktadır. Sonuç olarak; kıyılar konusunda üç farklı kurumun 
denetim yetkisi bulunmaktadır 

(1) Maliye Bakanlığı 

Kıyılar Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler olduğu için 
Maliye Bakanlığı taĢra birimleri tarafından kıyılardaki yapılaĢmayı 
denetlemektedir. Ancak bu denetim hem taĢra personelinin 
yetersizliği, hem de teknik imkânsızlıklar nedeniyle, ecrimisil 
uygulamaları dıĢında bir yaptırımla karĢılaĢmamaktadır. 

(2) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 



[Metni yazın] 
 

İçişleri Bakanlığı             -13- 

Araştırma ve Etütler Merkezi 
Çamlıca Mah. 122. Sk. No: Yenimahalle ANKARA 

Tel 
Faks 
e-Posta 

: 0312 397 56 46 
: 0312 397 08 03 
: AREM@icisleri.gov.tr 

 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın denetim iĢleri de taĢra teĢkilatı 
tarafından yapılmaktadır. Bu denetim adı geçen Bakanlığın kıyılar 
konusundaki yetkilerinden kaynaklanmaktadır. Ancak personel, araç, 
gereç yetersizliği gibi nedenlerle bu denetimler tam olarak yapılamadığı 
gibi denetimde karĢılaĢılan usulsüzlüklere iliĢkin olarak da geniĢ çaplı 
yaptırımlar söz konusu olmamaktadır. 

(3) Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı 

Kıyı bölgelerinin; orman alanları, doğal koruma bölgeleri veya milli 
parklar dahilinde bulunduğu durumlarda gerekli izinlerin alınıp alınmadığı 
konularının titizlikle denetlenmesi gerekmektedir. 

(4) Belediyeler, İl Özel İdareleri ve İçişleri Bakanlığı 

ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından teftiĢ takvimine göre mutad olarak her 
üç yılda bir valilik, kaymakamlık ve belediye genel iĢ ve yürütümleri 
denetlenmektedir. Denetim birimlerine verilen görev emirlerinde 3621 
sayılı Kıyı Kanununun yerel yönetimlere ve mülki idare amirlerine verdiği 
görevlerin yerine getirilip getirilmediği hususlarının yerinde denetimi ve 
herhangi bir ihlal durumuna rastlandığında yasal gereğinin 
yapılmasının önemi vurgulanmaktadır. ĠçiĢleri Bakanlığı tarafından 
yerel yönetimlere denetimlerin etkili ve caydırıcı bir Ģekilde yapılmasına 
iliĢkin bir genelge yayınlanmasının da sorunun yerel yönetimlerce daha 
etkin bir Ģekilde ele alınmasını sağlayacağı değerlendirilmiĢtir. 

Kıyı sorunlarına iliĢkin olarak uygulamada özellikle belediyelerin 
denetim yetkilerinin sınırları konusunda tereddütler yaĢandığı, 
bunun yanında yerel idarelerin teknik açıdan sorunlarının bulunduğu, 
kamu kurumları arasında koordinasyon ve yardımlaĢma konusunda 
sorunlar yaĢandığı, bu bağlamda kıyı alanlarındaki uygulamaların 
denetimi konusunda uygulama birliği sağlanması gerektiği 
görülmektedir. 

3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 6’ncı maddesinde kıyıların, herkesin 
eĢitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık alanlar olduğu, buralarda 
hiçbir yapı yapılamayacağı; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık 
ve benzeri engeller oluĢturulamayacağı belirtilmiĢtir. Yine aynı Kanun’un 
15’inci maddesinde yukarıda anılan engelleyici fiillerin tespit edilmesi 
halinde hangi yaptırımların uygulanacağı öngörülmüĢtür. Ancak, 
uygulamada, kıyıların genel kullanıma açık olması ilkesini zedeleyen 
uygulamaların tespit edilmesi ve tespit edilen ihlallerin yaptırıma 
bağlanması konusunda yerel yönetimlerin gerekli etkinliği 
gösterememesi nedeniyle kanunun verdiği açık yetkilerin 
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kullanılmamasının ihlalleri cesaretlendirdiği ve arttırdığı tespit 
edilmiĢtir. 

Mülkî idare amirlerinin gerekli denetim ve yaptırım insiyatifinden 
imtina etmesi, vatandaĢların haklarını ihlal eden davranıĢların 
yaygınlaĢmasına yol açmaktadır. Söz konusu ihlallerin tavizsiz bir 
Ģekilde denetlenmesi ve yaptırımların uygulanması konusunda yerel 
yönetimlerin daha etkin kılınmasına yönelik gerekli düzenleyici 
iĢlemlerin ĠçiĢleri Bakanlığınca yapılması gerektiği 
değerlendirilmektedir. 
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KAYNAKÇA VE ĠLGĠLĠ MEVZUAT HÜKÜMLERĠ 

Bu çalışmada; 27 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan TBMM 

Dilekçe Komisyonu Genel Kurul Karar Cetveli’nden yararlanılmıştır. 

Ayrıca konuya esas olan ilgili kanun ve yönetmelik maddeleri 
aşağıda olduğu gibidir. 

 

T.C. Anayasası 

Madde 43 

“Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 

Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil 

şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 

Kıyılarla sahil şeritlerinin, kullanılış amaçlarına göre derinliği ve kişilerin bu 
yerlerden yararlanma imkân ve şartları kanunla düzenlenir.” 

 

3621 Sayılı Kıyı Kanunu (04 Nisan 1990) 

Yapı Yasağı ve Kıyıda Yapılacak Yapılar 

Madde 6 - Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, 

buralarda hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve 
benzeri engeller oluşturulamaz. 

Kıyıda, uygulama imar planı kararı ile; 

a) İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, 
istinat duvarı, fener, çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj 

istasyonları gibi, kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacına 
yönelik alt yapı ve tesisler, 

b) Faaliyetlerinin özellikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları 
mümkün olmayan tersane, gemi söküm yeri ve su ürünlerini üretim ve yetiştirme 

tesisleri gibi, özelliği olan yapı ve tesisler, 

Madde 13 - Bu Kanun kapsamında kalan alanlardaki uygulamaların 

kontrolü; belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediye, dışında ise valilikçe 
yürütülür. İlgili bakanlıkların teftiş ve kontrol yetkileri saklıdır.” 
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Ceza Hükümleri 

Madde 15- Kıyıda ve uygulama imar planı bulunan sahil şeritlerinde 

duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engelleri oluşturanlara 

iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca 
oluşturulan engellerin beş günden fazla olmamak üzere belirlenen süre zarfında 

kaldırılmasına karar verilir. Bu süre zarfında engellerin ilgililer tarafından 
kaldırılmaması halinde, masrafı yüzde yirmi zammıyla birlikte kendilerinden kamu 
alacaklarının tahsili usulüne göre tahsil edilmek üzere kamu gücü kullanılmak 

suretiyle derhal kaldırılır. Kabahatin tekrarı halinde, ceza üst sınırdan verilir. 

Yukarıdaki fıkralarda sayılan fiillerin kıyının doğal yapısını bozacak bir etki 
meydana getirmesi halinde, daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı 
takdirde, failleri hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

Birinci fıkrada sayılan yerlerde ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı 

olarak yapı yapan kişilere Türk Ceza Kanunu veya İmar Kanunu hükümlerine 
göre verilecek ceza bir kat artırılır. 

İlgili kanunlarda belirtilen makamların yetkileri saklı kalmak üzere, bu 
maddede belirtilen idarî yaptırımlara karar vermeye mahalli mülki amir yetkilidir. 

 

Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik(03 Ağustos 
1990) 

Genel Esaslar 

Madde 5 - Kıyılar ve doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan araziler 

Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak 

yararlanmasına açıktır. 

Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir. 

Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda 

hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri 
engeller oluşturulamaz. 

Kontrol 

Madde 19 - Kıyılarda, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan alanlarda 

ve sahil şeritlerindeki uygulamalar ve bunların kontrolü, belediye ve mücavir alan 

sınırları içinde belediyeler, bu alanlar dışında valiliklerce yürütülür. 

İlgili Bakanlıkların teftiş ve kontrol yetkileri saklıdır. Yapılan işlemlerden 

Bakanlığa bilgi verilir. 

Kanun kapsamında kalan alanlar belediye veya valiliklerce imar 
mevzuatına aykırı yapılanmaların önlenmesi amacıyla sürekli denetim altında 
tutulur. Bu amaçla gerekli tüm önlemler valilik ve belediyelerce alınır. 
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3194 Sayılı İmar Kanunu (03 Mayıs 1985) 

Madde 32 - Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek 

yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı 

yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...) tespiti ve ihbarı veya 
herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya 
valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal 

durdurulur. 

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, 
belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe 
yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir. 

Madde 42- Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden 

fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare 
encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı 

olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. 

 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu (12 Mart 1982) 

Doğal Turizm Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması 

Madde 6 – Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm 

merkezlerinde; Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu yararına 

korunmasına veya kamu yararına kullanılmasına katkıda bulunacak yapı ve 
tesisler, bu Kanunun 3 üncü maddesindeki belgelere sahip olmak kaydıyla, tapu 

kaydı aranmaksızın 8 inci maddedeki koşullara uygun olarak, imar planlarına göre 
yapılabilir ve işletilebilir. 

Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde 
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerde, bölgenin doğal ve kültürel 

özelliklerini bozmamak, turizm işletmelerine zarar vermemek ve imar planlarına 
uygun olmak ve Bakanlıktan izin almak kaydıyla kamuya yararlı diğer yapı ve 
tesisler yapılabilir ve işletilebilir. 

Deniz, göl ve akarsular ile kıyıları, özelliklerini bozucu ve yıpratıcı şekilde 

kullanılamaz. Bu yerlerden kum, çakıl ve taş alınması gibi çeşitli şekillerde 
yararlanma 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununa göre Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığının görüşü alınmak kaydıyla Bakanlığın iznine bağlıdır.” 

 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (08 Eylül 1983) 

Tarihi ve Bedii Değeri Olmayan Taşınmaz Mallarla İlgili İşlemler: 

Madde 74 - Tarihi ve bedii değeri olanlar hariç Hazinenin özel 

mülkiyetindeki yerlerin satışı, kiraya verilmesi, trampası ve mülkiyetin gayri ayni 

hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, 
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mülkiyetin gayri ayni hak tesisi esasları Maliye Bakanlığınca çıkarılacak 
yönetmelikte belirlenir. 

Ecrimisil ve Tahliye: 

Madde 75 - Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında 

bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği 
mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, 
fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, 

idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden 
oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit 

ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin 
işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru 
aranmaz. 

3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin 

Önlenmesi Hakkında Kanun (04 Aralık 1984) 

Kanunun Uygulama Alanı 

Madde 3 - 3091 sayılı Kanun, gerçek veya tüzel kişilerin zilyet bulunduğu 

taşınmaz mallarla, kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar 
tarafından idare olunan veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu 

altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara 
yapılan tecavüz veya müdahalelerin, idari makamlar tarafından önlenmesi 

suretiyle tasarrufa dair güvenliği ve kamu düzenini sağlar. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmaz mallar 

Madde 9 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmaz mallar, 

herkesin istifadesine açık olan denizler, göller, nehirler, tarıma elverişli olmayan 
yerler, kayalar, tepeler ve dağlar gibi sahipsiz şeyler ile Devlet veya bir kamu 
hukuku tüzel kişisi tarafından umumun yahut bir kısım halkın yararlanmasına 

terk ve tahsis edilen umumi yollar, köprüler, parklar, meydanlar, meralar, yaylak 
ve kışlaklar gibi menfaati umuma ait olan taşınmaz mallardır.” 

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik                   

(19/06/2007) 

İşgalin devamı 

Madde 88 - (1) Fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazdan 

tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci 
ve müteakip defa ecrimisil istenmesine engel teşkil etmez. Ecrimisilin tahsil 

edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını vermez. 

Tahliye 

Madde 89 - (1) Kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni 

verilen taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde tahliye edilmeyen, sözleşmesi 
feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen 

Hazine taşınmazlarının tahliyesi; hasat sezonu, iş ve hizmetlerin mevsimlik 
faaliyet dönemi de dikkate alınarak defterdarlık veya mal müdürlüğünün talebi 
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üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç onbeş gün içinde sağlanarak, 
taşınmaz İdarece görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edilir. 

(2) Üzerinde sabit tesis bulunan taşınmazların tahliyesinden ve teslim 

alınmasından sonra, eski kiracısı veya fuzuli işgaline bu tesisler kendilerine ait ise 
yıktırılıp enkazının en geç otuz gün içinde götürülmesi, aksi hâlde masrafları 
kendisinden tahsil edilmek üzere yıkım ve enkaz götürme işinin İdarece 

yapılacağı tebliğ olunur. Verilen bu süre sonunda tesis yıktırılıp enkaz 
götürülmediği takdirde masrafları bilahare eski kiracı veya fuzuli şagilden alınmak 

üzere bu işlem İdarece yapılır. 

 

178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname (13 Aralık 1983) 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü: 

Madde 13 - Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 

a) Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki 

taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum 
ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek, 

b) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası 
ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin 

kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi 
işlemlerini yapmak. 


