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6785 Sayılı İmar Kanununda bâzı değişiklikler yapılması hakkında
kanun tasarısı ile İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî kıyılar
kanunu teklifi ve İmar ve İskân, İçişleri ve Plân Komisyonlarından
5 er üye seçilerek kurulan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu
(1/161, 2/294)

7 numaralı Geçici Komisyon raporu
Millet Meclisi
'7 numaralı Geçici Komisyon
Esas No. 1/161 - 2/294
Karar No. 2

3 . 5 . 1971

Yüksek (Başkanlığa
6785 sayılı İmar Kanununda Ibâzı değişiklikler yapılması hakkındaki fcanun Itasarısını 'görüşmek
üzere 25 . 1 . 197li tariihinlde teşkil edilen ve «bilâlhara Manlbul Milildtivekdli Reşöjt Ülker'in Millî
kıyılar kanun teklifini de igftrüşımıeikle ıgörevlıen'dirilen Geçici Komisyonumuz, Genel Kurulun,
19 . 1 . 1970 tarihli ve 27 inci Birleşimin'de kurulması 'kabul (edilen Geçici Komisyonun '7J5.1970
tarih ve 2 ısayılı raporunu Igörüışerök aynlen (benimsemiş ve yukarda sözü edilen teklifte yer alan
hükümlerin, .eisasen adı geçen. tasarının .geçici 7 nci maddesiyle aynı tmalhiyetlte lolmaısı dolayısiyle,
tasarı ve teklifin birleştirilmesi uygun (görülmüştür.
Genel Kurulda öntefâlikle görüşülmek üzene Yüksek Başkanlığa (sunulur.
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Millet Meclisi Başkanlığına
Millî Kıyılar kanun telifim, gerekçesiyle binlikte sumdllmuştar.
'Gereğini saygıyla rica ederim.
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Millî Kıyılar kanım fteMifi
(MRjEEÇE
Türkiye 'njüfusumun hızla artması, köylerden şelhirlere göç, şeihİTtleşjmemiın hıızlaniniaısı, iç ve*
dış tutfizım gelişmesi sonucumda kıyılanımızın sağlık ve 'turizm Ibakımından Ikullanıilmiasının!
önemi önplâna gelmiştir.
Buna karşılık, bulgum deniz şehri olan İstanbul /gibi Ibüiyük şehirlende ve bütün Anadolu kı
yılarımda, kıyılar şahıslar tarafundlan kapatılmak suretiyle vatandaşım denize ginmıesi değil, denizi
seyretmesi mümkün olmıyan bir hâle düşmüştür. Bâzı ımüilk sahipleri deniz ilcinle dahi tel örgüler
koyarak değil kamadan;, idenizden gelenlerin' dahi danizden yararlanmışlarını önlefmjekitedir. Hattâ,
uçları denize açılan sıokafc [başlara dlalbi, Ibâzı mülk salhipleni ve Ibâzı zorjba şahıslar tarafından hal
ka kapatılmış vaziyelttediır. HjaUk, 'Tanrının kendilerine Ibahşettiği havadan, sudan, .günieştem ve
manzara seyretmekten mallırum. 'edilmiş durumdadır. Bu durum, son birkaç sene içerisinde vahîm
bîr manzara arz etmekte, vatandaş bu durumdan dolayı şikâyetçi ve huzursuz Ibir durumdadır.
Anayasamızın 130 mcu ımaddesi «ITafbiî servetler ve kaynakları, Devletin, hüküm v e tasarrufu
altındadır. Büntlların aramımiası Ve işleıtilimesi hakkı, Devlete •aittin»1 IhÜkimünü koymuştur.
öteyanjdam, Medeni Kanunun <641 mıci muaddeısi '«ISıalhipsiiz şeyler ile mııanfaati Umuma aıit ollam
mallar Devletin lhüküım! ve Itiasaınrutfu altındadır» hükmünü taşiimaktadıır. Dieniz, igöl Ve nielhir kıyıllarınım halkın ontafc mallı olması talbiîdir. Bunlar, umumun tasarrufuna mahsus ımıaJhallemdir.
Menfaati umuma ait yenlerim kişilerin özel mül kiyeıtimde olduğunun iislbatına dalhi kanun cevaz
vermıemiişitir. Bunlar ımutıllâk surette (halkın amalidir. Deniz, göl ve ^akarsulardan] yaıramlamımak,
halkın hakkı; - olduğu gibi, 'buralardan yani deniz, göl Ve akarsulardan yanarllammayı sağlîyacak
zaruri toprak paçallarının da, halkın malı olması lâzımdım. işte bundan dolayıdır ki, 10J6.1'9S'3 ta
rih ve 2*2(9ı0 sayılı Belediye Yapı Yollar Kanunu «Müstakbeli şehir hıaritasımın tanzimlindeki esas
lar» başlığı altımda '4 mcü maddesinde «Miüebir sebepler olmadıkça riayet olürtması ıgereıken esaıslar» arasımda Ve '(!F) Ibemdimdle !«!Su kenarlarında rıhtımdan veya rıhtım yapılabilecek ınioktadan
10 metre 'genişliğinde Ibir ımıahaıl ulmumun istifadesine ımjahsuis olanak ısarlbest IbıinakıHacıaktır» hük
münü koymuştur. Fakat Ibu Ihüküm l!95l6 yılında 6785 sayılı imar Kanunu ile hiç [bir .gerekçe.
gösterilmeden ilga edilmiş bulunımıaktadır.
Yenji Aınayasaımız sosyal niteliği ile birtakım hakları kapsamaktadır. 'Bunlar (arasında temnel
halk olanak, fert huzurunu sağlalmiak, fert huzurumu, lemlgelliyeın kanunları oıntadan ıkaldıınmaik,
insanın imadldi ve mânevi varlığınım ıgielişımeısimi sağlamak, Devlete görev olarak verilmiştir.
(Anayasa Madde 10) Gıeıne Anayasaımız Devlete '«Helkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşıyabilsmesıinli sağlamiak ıgönevini de» vemmiştir. Böylece huzur ve sağlık haklarına sahip Milyonlarca
Türk vatandaşının Idenâzleınden ve (sulardan,, günelş ve kumlalndan, ımüllî kıyılarılmıizdaki güzel ve
ıtemiiz ihavadaın ve nıanjzarailaindian yamairlanmıasını sağlamak ıgenekmiştir. İşte ıbu sebeple kıyılarım,
em ıaz 10 ımjetnelik kisimınm eskiden olduğu gibi kamunun. yanairma lait 'bulunduğunu, 'bu kanunla
tescilli yollunla igiildliHImieıkjtieldir.
öeçeın dömieimjde 121 (Oıcıalk 1967 tarihinde bu ıkoınuda (ilk kamun teklifi olanak Millet Meclisine
ısumuıllmıuş olam ttekiülfiNiz ibıir iGeçici tEamıisyoma sevk «ödilmJiş ve (takat bütün çalışmalara nağmen
Komisyon Başkanı Sayım ieıski l^tamlbuil MillietvekiJli Prof. Ali Esat (Bimol'un /bütüm gayretlerine (rağ
men sionuçılıanldıriilamlamışıtır. Kadük ölımRiştuır.

M. MeielIM
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ R. Ü L K E M N TEKLİFİ
Millî Kıyılar Kanunıu teklifi
MADDE 1. — IS(U ikeraarikırıındja rıhJtıımdıajn veya irıhttıım yapılabilecek nıolkıtaldan 10 metre gendşMğflin)de bir ıtapnak şeradâ luimıumuın istifadesine mahsus loılmak üzere millî kıyı olarak bırakdır.
MADDE 12. — >2644 sayılı Tlapu Kanununun 8, S, 10, 11, 12, 13 ve 14 ncü caddelerinin sa
hillerin özel şahıslar tarafından doldurulmasına ve «iktisabınla imkân veren Ihülküımleniylıe bu Ikaanınuın 1 nci madldesinıe aykırı ıbil'cümle diğer kanun ıhüıkülmleri tealldıriilmıştır.
'GÜBÇİCİ MADDE •: Halen ımilılî ıkıyılarda yapılmış olan yapılara «doıkunıulimaz. Falkalt yeınd in~
şjaıat ve tadilât ve ıgenişletıme için ruhsat verilmez ve inşaat yapılanmaz.
MADDE 3. — Bıu kamun yayımı

tarihinde

yürürlüğe girer.

(MADDE 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

(M.. Meclisi
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