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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETl 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
İçel Milletvekili Etem Cankurtaran, ASELSAN'da işten çıkarılan sendikalı işçilere ilişkin 

gündem dışı bir konuşma yaptı. 
Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz'ın, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Kırıkkale tesisle

rinde işten çıkarılan çıraklara ilişkin gündem dışı konuşmasına Sanayi ve Ticaret Bakanı Şük
rü Yürür; 

Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın, terör eylemleri ve askerî darbe hazırlığı iddialarına 
ilişkin gündem dışı konuşmasına da İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu; 

Cevap verdiler. 
Niğde Milletvekili Mahmut öztürk'ün, Kızılderililere uygulanan soykırımın telin edilme

sine ilişkin kanun teklifi (2/222) ile, 
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, (6/115) numaralı sözlü sorusunu, 
Geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu; İçişleri Komisyonunda bulunan kanun teklifi 

ile gündemdeki sözlü sorunun geri verildikleri açıklandı. 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Tasarısının (1/608) (S. Sayısı : 283) komisyona geri verilen 1 inci mad
desi komisyondan gelmediği için görüşülmesi ertelendi. 

Kıyı Kanunu Tasarısının (1/641) (S. Sayısı: 301) 2 nci maddenin oylanması sırasında karar 
yetersayısı sağlanamadığından; 

15 Mart 1990 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime saat 16.28'de son 
verildi. 

Kâtip Üye 
Konya 

Kadir Demir 

• 

Başkan 
Başkanvekili 
Aytekin Kötü 

Kâtip Üye 
Bursa 

Mustafa Ertuğrul Ünlü 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
15 . 3 . 1990 Perşembe 

Teklifler 
1. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 16 Arkadaşının, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumla

rı Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tekifi (2/299) (Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.3.1990) 

'2. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, 1580 Sayılı Belediye Kanununun 53 üncü Maddesi
nin 1 inci Fıkrasının 4 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/300) 
(tçişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.3.1990) 

3. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu ve 14 Arkadaşının, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı 
Turizmi Teşvik Kanununun 16 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/301) 
(Bayındırlık tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1990) 

4. — Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu' nun, Türk Ceza Kanununun 349 uncu 
Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/302) (Adalet Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1990) 

5. — Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/303) (Adalet Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.3.1990) 

Raporlar 
1. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda Değişiklik Ya

pılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/688) (S. Sayısı: 389) (Dağıt
ma tarihi : 15.3.1990) (GÜNDEME) 

2. — Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/608) (S. Sayısı : 283'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1990) (GÜNDEME) 

Tezkere 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin Denetimine Tabi Kuruluşlardan Türkiye Kalkınma 

Bankası Anonim Şirketinin 1988 Yılı Çalışma Raporu ve Bilançosunun Sunulduğuna İlişkin 
Başbakanlık Tezkeresi, (3346 Numaralı Kanunun 2 nci Maddesince Plan ve Bütçe Komisyo
nundan, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna Havalesine Dair TBMM Başkanlığı yazısı) 
(3/938) (Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.7.1989) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — İstanbul Milletvekili Yüksel Çengel'in, İstanbul Atatürk Havaalanı hudutları içinde 

özel bir havacılık kuruluşu tarafından terminal binası yaptırıldığı iddiasına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1210) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.3.1990) 

2. — Adana Milletvekili Abdullah Sedat Doğan'ın, Aydın E Tipi Cezaevindeki açlık gre
vine ve Cezaevinde meydana geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Adalet Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1211) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1990) 

3. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in Ankara İli Yenişehir ve Kızılay bölgelerinin tu
rizm merkezi olarak kabul edilmelerinin nedenine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1212) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1990) 

4. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın belediye olmaları uygun bulunan İzmir İli Tor
balı İlçesine bağlı Ayrancılar, Çaybaşı ve Subaşı bölgelerinin 1990 Yılı Haziran ayında yapıla
cak mahallî seçim bölgeleri listesinde yer almamalarının nedenine ilişkin İçişleri Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/1213) (Başkanlığa geliş tarihi : 14.3.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Ay (e kin Kotil 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Ertuğrul Ünlü (Bursa), Kadir Demir (Konya) 

— — — — » •• 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 90 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, çeltik ûretküerinin sorunlarına ilişkin gündem dışı ko

nuşması 
BAŞKAN — Üç arkadaşımıza gündem dışı söz vereceğim. 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin, çeltik üretcisinin durumu ile ilgili gündem dışı söz iste

miştir. 
Sayın Şahin, buyurunuz. 
CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; konuşma

ma başlarken hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 
Sayın milletvekilleri, hafta sonlarında, pek çoğunuzun muıad gezileri gibi, Çorum'da ba

zı köyleri gezdim. Geçen hafta, Kargı, İskilip ve Osmancık ilçelerimize bağlı, çeltik üreticisi 
köyleri gezdim. Kargı, Osmancık ve İskilip'teki çeltik üreticisi olan köylü vatandaşlarımız, üre
ticilerimiz çok zor durumlarla karşı karşıya bulunmaktadırlar. 

Bir kere, çeltik üreticisi olan bu gezdiğim köylerin, hepinizin bildiği gibi, bu arazisinde, 
çeltik dışında başka bir ürün yetiştirilememektedir. Çünkü, bu arazilerde başka bir ürünün ye
tiştirilmesi durumunda ürün, pek verimli olmuyor. Dolayısıyla da, köylüler zorunlu olarak, 
olur olmaz çeltik üretmektedirler. 

Hükümetimiz, çeltik için, bundan yaklaşık 3,5 ay önce, 1 000 lira taban fiyat vereceğini 
ilan etmişti. Ancak, ne yazık ki, alımların başlamasıyla birlikte, 1 000 lira olarak ilan edilen 
taban fiyat, önce 900 liraya, sonra 800 liraya ve şu anda da 750 lira civarına düşmüş bulun
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, benim, Çorum yöresindeki tarım uzmanlarıyla yapmış olduğum gö
rüşmeler sonucunda öğrendiğim kadarıyla, Çorum'da çeltiğin kilo başına maliyeti ortalama 
1 400 liradır. 1 400 liraya mal olmuş çeltiğe, Hükümetimizin 1 000 lira gibi bir taban fiyat ilan 
etmiş olması olayı bir yana, 1 000 liranın altında da alımlarını sürdürmesi, hepimizi düşün
dürüyor. 
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Hepinizin bildiği gibi, tarım girdilerinde son yıllarda büyük artışlar olmuştur, özellikle 
gübre fiyatlarının, tarım ilaçlarındaki girdilerin; işçi ücretlerinin sulama, tohumluk ve mazot 
fiyatlarındaki artışların, köylünün ve üreticinin ortalama maliyetini artırdığı bilinen bir ger
çektir. Hal böyte iken, Hükümetimizin, 1 400 liraya mal olan çeltik için, 900 - 1 000 lira gibi 
bir taban fiyat ilan etmesi ve taban fiyaünın altında da mal alımını sürdürmesi, bize, köylüle
rin perişan bir halde olduğunu göstermektedir. 

Vatandaşlarla yapmış olduğum görüşmeler sonucunda, pek çoğunun ürettiği çeltiği sata
madığını öğrendim. Tüccar da mal almıyor. Bunun temel sebebi de, Hükümetimizin pirinçte 
uyguladığı ithalat politikasıdır. 

Sayın milletvekilleri, Çorum'un en ücra köylerine kadar, ithal pirinç girmiş bulunmakta
dır. Bugün, tüccar, ithal pirinç satıyor, köylüden mal almıyor ya da dilediği fiyattan alıyor ve 
parasını da peşin vermiyor. 

Ofisin durumuysa çok daha değişik ve hazin bir manzara arz ediyor değerli milletvekille
ri. Ofis, vatandaştan mal alıyor ve çok kez, parasını peşin ödemiyor; 10, 15, 20 günlük gecik
melerle parayı ödediğini, hem de, demin arz ettiğim gibi, ilan edilen taban fiyatının altında 
ve ortalama 800 ile 900 lira arasında bir fiyat verdiğini tespit ettim. Bu durumda, köylülerin 
-çeltik üreticisinin başka bir üretim alanı da olmadığı için- nasıl bir zorluk içerisinde olduğunu 
tahmin ettiğinizi sanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Ofisteki ilgililerle de görüştüm; Ofisteki ilgililerin, bugüne kadar, 
1 500 tonu Kargı'dan, 900 tonu Osmancık'tan olmak üzere toplam 2 400 ton mahsul aldıkları
nı tespit ettim. Ancak, devlet kuruluşu, zamanında tedbir alınmamış olması ve Çorum'daki 
imkânların o yönden değerlendirilmemesi yüzünden, depolama imkânsızlıkları ile de karşı kar
şıyadır. Bugün, Kargı'da, Osmancık'ta ve iskilip'te, Ofis tarafından alınan mahsulün muhafa
zası imkânsız bir hale gelmiş bulunmaktadır. Gerek nakliyede, gerekse depolama olaylarında, 
Ofis, ciddî sıkıntılarla karşı karşıyadır. Ayrıca, malını satışa, Ofis yetkililerine arz eden vatan
daştan -yeterli derecede para gönderilemediği için- peşin fiyatla alım yapma olanağı da şu an
da kapanmış bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu anlattığım, arz ettiğim sıkıntıların temelinde yatan neden, 
Hükümetimizin ve ilgili devlet kurumlarının, yıllardan beri, köylü üretici vatandaşlarımızın 
dert ve sorunları ile yeterli derecede ilgilenmemesidir. Düşünebiliyor musunuz, bizim ülkemiz, 
dünyanın sayılı tarım ülkelerindendir. Kendi kendini besleyebilen sekiz on ülkeden birisi biziz. 
Bununla her zaman, her platformda övünüyoruz; ama, vatandaş, ürettiği malın, bugün, satı
lamaması sonucu, traktörünü, eşyasını satılığa çıkarmış olup, banka borcunu, faiz borcunu 
ödeyemiyor durumdadır. Bugün, köylü, bu hazin manzara ile karşı karşıya kalmıştır. 

Oysa, bu kadar fazla pirinç ithal edilmemiş olsa veya ithal politikası, tarım ürünlerinde 
uygulanmasa, köylü, vatandaşlarımızın bu duruma düşmesine sebep olunmazdı. 

Benim, ilgililerden istirhamım şunlar: 

1. Bu ithal politikalarının yeniden gözden geçirilmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. 

2. İlgili tarım kuruluşlarımızın, Kargı, Osmancık ve tskilip yörelerine acilen bir heyet 
göndererek, çeltik üreticisinin içinde bulunduğu durumun yetkililer tarafından tespitinin mut
laka gerektiğine inanıyorum. 
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3. Köylü vatandaşlarımız, şu anda ürettikleri malların, piyasada yeteri derecede alınma
ması ve satılamaması sonucu, banka borçlarını ödeyememek durumuyla karşı karşıyadırlar. 
Yüzlerce vatandaşımızın kapılarına icra memurları dayanmıştır ve vatandaşımız, icra memur
larıyla boğaz boğaza gelmiş bulunmaktadır. 

Tarım Bakanlığımızın, kürsüye getirdiğimiz bu konularla ilgili olarak acil tedbirler alaca
ğına inanıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, uğradığım tüm köylerde bana şu sorular soruluyor; 
"ANAP'lılar nerede, milletvekillerimiz nerede? Biz de, tütün üreticileri gibi sokağa mı döküle
lim?" 

Değerli arkadaşlarım, bu kürsüde konuştuklarımız ayrı şeyler, vatandaşın yanına gittiği
miz zaman orada konuştuklarımız ayrı şeyler. Hepiniz çok takdir edersiniz ki, vatandaşlarla 
konuşurken, milletin, devletin, Bakanlığın ve Parlamentonun, ağırlığını hissettirmek zorundayız. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, çeltik üreticisi vatandaşlarımız çok zor durumdalar. Sayın 
Bakanlıktan tekrar tekrar rica ediyorum; bu köylere, arz ettiğim ilçelere bir heyet gönderip, 
çeltik üreticisinin durumunu tetkik etsinler ve gerekli önlemleri alsınlar. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şahin. 

2. — Adana Milletvekili A. Sedat Doğan'ın, Anayasanın Geçici 15 inci Maddesine ilişkin gün
dem dışı konuşması. , 

BAŞKAN — Adana Milletvekili Sayın Sedat Doğan'a, Anayasanın Geçici 15 inci maddesi 
üzerinde, gündem dışı konuşmak üzere söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Doğan. 

A. SEDAT DOĞAN (Adana) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasanın Geçici 
15 inci Maddesi üzerinde söz almış bulunmaktayım. Hepinize saygılar sunuyorum. 

1982 Anayasası, gerek öz ve hazırlanış, gerekse kabul ediliş bakımından demokratik de
ğildir; çağımıza da toplumumuza da uygun düşmemektedir. Yeni, çağdaş, demokratik bir Ana
yasa hazırlanması gerekmekledir. Varlığını bu Anayasaya borçlu olan ANAP, zaman zaman 
ortaya attığı Anayasa değişikliği tartışmasında samimî değildir, gündemi değiştirmenin bir yön
temi olarak düşünmektedir. Nitekim, ANAP, 6 Eylül Referandumunda, mahkeme kararı ol
madan, insanlara doğrudan yasak koyan bu Anayasanın Geçici 4 üncü Maddesini savunmuş, 
yürürlükte kalması için kampanyalar sürdürmüştür. Bu da, inandırıcı olmadıklarını göster
mekledir. 

Sayın milletvekilleri, eğer ANAP samimî ise,tüm parti ve milletvekillerinin mutabakatı ile, 
Anayasanın Geçici 15 inci Maddesinin yürürlükten kaldırılmasına, "Evet" demelidir. Çünkü, 
Anayasada, öncelikle ve hemen yapılması gereken budur. 

Anayasanın geçici maddeleri incelendiğinde, hepsinin, bir süreye veya bir durumun ger
çekleşmesine bağlı olduğu görülmektedir. Bunun bir tek istisnası, geçici 15 inci maddedir. 

1982 Anayasasının Geçici 15 inci Maddesi şu hükmü taşımaktadır: "12 Eylül 1980 tarihin
den, ilk genel seçimler sonucu toplanacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin Başkanlık Divanı
nı oluşturuncaya kadar geçici süre içinde, yasama ve yürütme yetkilerini Türk Milleti 
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adına kullanan, 2356 sayılı Kanunla kurulu Millî Güvenlik Konseyinin, bu Konseyin yönetimi 
döneminde kurulmuş hükümetlerin, 2485 sayılı Kurucu Meclis Hakkında Kanunla görev ifa 
eden Danışma Meclisinin, her türlü karar ve tasarruflarından dolayı, haklarında cezaî, malî 
veya hukukî sorumluluk iddiası ileri sürülemez ve bu maksatla herhangi bir yargı merciine baş
vurulamaz. 

Bu karar ve tasarrufların idarece veya yetkili kılınmış organ, merci ve görevlilerce uygu
lanmasından dolayı, karar alanlar, tasarrufta bulunanlar ve uygulayanlar hakkında da yukarı
daki fıkra hükümleri uygulanır. 

Bu dönem içinde çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde kararnameler ile, 2324 sayılı Ana
yasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca alınan karar ve tasarrufların Anayasaya aykırılığı id
dia edilemez." 

Bu madde içeriğinden, iki konunun düzenlendiği görülmektedir. Birincisi, 12 Eylül Hare
kâtını yapanları, Millî Güvenlik Konseyi döneminde görev ifa edenleri Danışma Meclisi zama
nında görev yapanları ve bu dönemde çıkarılan karar ve tasarrufları uygulayanları, Hükümeti, 
cezaî, malî ve hukukî sorumluluktan korumak, bir nevi, bu insanları güvence altına almaktır. 

İkincisi ise, 12 eylül ve sürecinde çıkarılan yasa, karar ve tasarrufların, Anayasaya aykırı 
bile olsa, uygulanmasını sağlamaktır. 

Bunların her ikisi de, hukukun bütün ilkelerine aykırıdır. 
Bu durum ne zamana kadar devam edecektir? Bu bir geçici madde olduğuna göre, yürür

lükten ne zaman kalkacaktır ve bunun, bu Anayasa yürürlükte olduğu sürece hükmünü sür
dürmesi doğru mudur? 

Sayın milletvekilleri, sorun burada düğümlenmektedir. Anayasanın bu 15 inci maddesi, 
geçici olduğuna göre, yürürlükte bulunmasının da bir süresi olmalıdır. Aksi halde, geçici mad
de olmasının bir anlamı kalmayacaktır. Öyleyse, bu süre nedir? Bu süre, bu maddenin mantığı 
ile, Anayasanın kabulü ve genel seçimlerin yapılıp, Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanıp, 
Başkanlık Divanının oluşumuna kadar geçen zamandır. Başkanlık Divanı oluşturulduktan sonra, 
1982 Anayasası fiilen yürürlüğe gireceğinden, bundan sonraki siyasî, hukukî ve idarî çekişme
lerin, bu Anayasa kuralları içerisinde çözümleneceğini anlamak gerekir. 

Aynı şekilde, Millî Güvenlik Konseyi döneminde çıkarılan yasaların Anayasaya aykırılığı 
iddiasının ileriye sürülememesinin de bu dönem için düşünüldüğü kabullenmelidir. Nitekim, 
1982 Anayasasının hazırlayıcılarından, Komisyon Başkanı Profesör Orhan Aldıkaçtı, verdiği 
bir bilirkişi raporunda, konuya ilişkin olarak özetle şunları söylemektedir: "Gerçekten geçici 
15 inci maddenin son fıkrasında 'Bu dönem içinde çıkarılan kanunlar, kanun hükmünde ka
rarnameler ile 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca alınan karar ye tasarruf
ların Anayasaya aykırılığı iddia edilemez' denilmektedir. İlk bakışta, bu hükmün, 2324 sayılı 
Kanunun 3 üncü maddesinin benzeri olduğu görülür. Anayasa, kısmen yürürlüğe girmiştir. Millî 
Güvenlik Konseyi, yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirebilmek için, devleti, seçilecek Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı oluşuncaya kadar yönetecektir. İntikal aşaması ve dü
zeni, ancak o zaman son bulacaktır. İntikal döneminin son bulmasıyla, 177 nci madde uyarın
ca, Anayasanın tümü yürürlüğe girecektir. Anayasaya aykırılık iddiasını yasaklayan hüküm de, 
bu dönem, bu tür karar ve tasarruflar için geçerlidir. Bununla beraber, Millî Güvenlik Konse
yi, Anayasanın yürürlüğe giren hükümleriyle de bağlıdır. Aksi halde, Anayasanın, 9 Kasım 
1982'den itibaren yürürlüğe girmesinin bir anlamı kalmazdı. Diğer taraftan, son fıkrada, 
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•bu dönem' deyiminden, 12 Eylül 1980 ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 
oluşmasına kadar geçen sürenin kastedildiği açıktır. Esasen madde, bu dönemi tespitle konuya 
girmektedir. Bu fıkra, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının oluşmasıyla işlerliği
ni yitirmiştir." 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Profesör Orhan Aldıkaçtı'ya göre de, bu dönem, 12 
Eylül 1980 ile, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının oluşumuna kadar geçen sü
redir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının oluşup, yasama organının göreve baş
lamasıyla, bu Anayasa, bütün olarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra, her türlü karar 
ve.tasarrufun, kanun ve kararnamelerin Anayasaya uygunluğu esastır. Oysa, mahkemeler, bu 
konuya ilişkin iddia ve itirazları, geçici 15 inci maddeye dayanarak reddetmektedir. Bu durum, 
Anayasanın üstünlüğü ve hukuk devleti kuralıyla bağdaşmamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, İstanbul 2 No.'lu Sıkıyönetim Askerî Mahkemesinin üç ayrı 
heyeti, ayrı ayrı davalarda bulunulan talepler üzerine vermiş oldukları kararlarda, bu madde
nin Anayasaya aykırı olduğunu, çok açık bir ifadeyle kararlarına geçirmişlerdir. 1985/124 esas 
sayılı dosyada verilen kararda, aynen, "Gerçekten de sıkıyönetim süresi içerisinde aynı suçu 
işleyen iki şahıstan birisi, sıkıyönetim uygulamasının devam ettiği sırada yakalanır veya teslim 
olursa, suçunun sübutu halinde, hakkında 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 17/1 inci mad
desi uygulamasıyla cezasının artırılması yoluna gidilirken; aynı suçu işleyen, ancak, sıkıyöneti
min uygulandığı süre içerisinde yakalanmayan veya teslim olmayan veya daha sonra yakalan
ması ve teslim olmasıyla devlet güvenlik mahkemeleri ve adliye mahkemelerinde yargılanacak 
olan sanık hakkında, suçunun sübutu haiinde, söz konusu maddenin uygulanmaması yoluna 
gidilecek ve dolayısıyla, aynı tarihte, aynı suçu işleyen iki şahıs hakkında, farklı ceza tayini 
söz konusu olacak ve bu durum, ceza adaleti açısından eşitsizlik yaratarak, aynı zamanda Ana
yasanın eşitlik ilkesine aykırı bir durum meydana getirecektir" demektedir. 

BAŞKAN — Sayın Doğan, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 
A. SEDAT DOĞAN (Devamla) — Tamamlıyorum. 
Yine aynı mahkamenin 1985/102 ve 134 esas sayılı dosyalarında verilen kararlarda da aynı 

saptamalar yapılarak, 1402 sayılı Kanunun 17/1 inci maddesinin Anayasaya aykırı olduğu ka
rara bağlanmıştır. Ancak, Anayasanın Geçici 15 inci Maddesi nedeniyle, bu sorunu Anayasa 
Mahkemesine götüremeyeceklerini belirtmişlerdir. Çünkü, Anayasanın Geçici 15 inci Madde
si, 12 Eylül yönetimince çıkartılan yasaların Anayasaya aykırılığının ileri sürülemeyeceğini hükme 
bağlamıştır. Yine, sıkıyönetim mahkemelerinin, sıkıyönetim kalktıktan sonra görevlerini sür
dürmesi de Anayasaya aykırıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; artık, mahkemeler, Anayasaya aykırı bir maddeyi, yi
ne Anayasanın bir başka maddesine dayanarak uygulamak zorunda kalmaktan rahatsızlık ve 
vicdan azabı duymaktadırlar. Bu durum, mağduriyetlere sebep olmakta, çifte standart yarat
maktadır. Bu geçici maddenin meydana getirdiği haksızlıkları ortadan kaldırmak gerekmekte
dir; bu görev de Türkiye Büyük Millet Meclisine düşmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisin
de bu sorun çözülmelidir. Geçici 15 inci madde, yürürlükten kaldırılarak, tartışma konusu ol
maktan çıkarılmalıdır. Hukukun üstünlüğüne gölge düşürülmemelidir. Aksini düşünenlerin, 
bu geçici 15 inci maddenin ne zaman yürürlükten kalkacağını söylemesi gerekmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idarî ma
kamları ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. Oysa, geçici 15 inci 
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maddenin yürürlükte kalması, Anayasaya aykırı yasaların, ülkemizde halen hüküm sürmesi 
sonucunu doğurmaktadır; bu ise, 12 Eylül hukuk dışı döneminin, bugüne yansıtılmasından 
başka bir anlam ifade etmemektedir. Bugün, artık, 12 Eylül hukukunu savunan hiçbir çevre 
olmadığı gibi, bu hukuku yaratanlar dahi savunamamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, geliniz, geç kalmış olsak bile, darbe ve darbecileri savunan, koru
yan, özendiren, Anayasaya aykırı yasaların yürürlükte kalmasını sağlayan, Anayasanın Geçici 
15 inci Maddesini kalıcı olmaktan çıkarıp, bu demokrasi ayıbını hep birlikte ortadan kaldıra
lım, demokratikleşme yolunda bir adım daha atalım. 

Bu dileklerimle, hepinize saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
3. — Bingöl Milletvekili ilham Binici'nin, terör eylemleri ve alınması gereken önlemlere ilişkin 

gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Son olarak, Bingöl Milletvekili tlhami Binici'ye, demokrasiye sıkılan kur
şunlar konusunda söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Binici. 

ÎLHAMt BtNtCt (Bingöl) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer 
üyeleri; hepinizi saygıyla selamlarım. 

Ülkemizde, son günlerde, birtakım karanlık odak noktalarınca planlı ve projeli bir şekilde 
terör tırmandırılmaktadır. Bir albayın öldürülüşü, arkasından bir bilim adamı olan Sayın Pro
fesör Muammer Aksoy'un öldürülüşü ve daha sonra da Türk basınının güzide evladı Çetin 
Emeç'in öldürülme olayı hepimiz için büyük bir üzüntüdür. 

Ben, demokrasiye sıkılan bu kurşunlar nedeniyle, bu olaylar ilk olduğu zaman, aynı ko
nuyu, aynı ad altında, Yüce Mecliste sizlere anlatmak için gündem dışı söz istemiştim; ama, 
ne yazık ki, o günlerdeki oturumları yöneten Başkanlardan hiçbiri bu fırsatı bana tanımadı. 
Genel Kurulda da, bu konu görüşülürken, özellikle birkaç kez, ikaz ettim, söz istedim, yine 
söz verilmedi. Anlayamadığım nokta, Yüce Meclisin bu kadar duyarlı olması gerektiği bir ko
nuda, hatta duyarlı olduğu bu konuda, Sayın başkanvekillerinin bana söz vermemeleridir. Bu
gün, Başkanvekili Sayın Kotil, bu konuda bana söz verdiği için, kendisine huzurunuzda teşek
kür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bugün çok üzücü bir haber aldım. Nusaybin'de, dün, 
bir cenazenin kaldırılması sırasında birtakım olaylar olmuş; demokrasiyi ve parlamenter reji
mi inkıtaa uğratmak isteyen karanlık odak noktaları tarafından birtakım provokasyonlar ya
pılmış. 

Provokasyonları kim yapmış?.. Bir cenaze, alınır, gömülür; ama, güvenlik kuvvetleri içine 
sızmış bazı kişiler, birtakım provokasyonlar yapmış ve halkla devlet, Nusaybin İlçemizde karşı 
karşıya getirilmiş ve yine, aldığımız bir habere göre, bu küçük ilçede 500'e yakın vatandaşımız 
bugün gözaltına alınmış. Olayların seyri bu.. 

VEFA TANIR (Konya) — Çok ağır bir itham bu... 
İLHAMt BİNİCİ (Devamla) — Olay, bir zabıta olayı; ama, olayların kaynağında olan, 

olaylarda yaratılmak istenen, halka verilmek istenen imaj çok enteresan... Adam öldürülüyor, 
bilim adamı öldürülüyor, gazeteci öldürülüyor, arkasından, bir cenazenin kaldırılması 
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sırasında birtakım olaylar çıkıyor, çıkarılıyor; vatandaşla devlet karşı karşıya getiriliyor. İmaj: 
Askerî bir darbenin gelmesi için altyapıyı pazarlamak... 

ABDÜLBAKt ALBAYRAK (İstanbul) — Yahu nereden çıkarıyorsun bunları? 
tLHAMt BİNİCİ (Devamla) — Aklımıza gelen tek nokta bu. 
Sayın Bakanımızın... 
TEVFİK ERTÜRK (Ankara) — Nereden biliyorsun? 
tLHAMt BlNİCÎ (Devamla) — Dinleyin efendim. 
Sayın Bakanımızın bu konuda açıklama yapmasını istiyorum. 
İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Sen kimsin yahu... 
ILHAMİ BÎNÎCÎ (Devamla) — Biz, parlamenter rejimin yaşaması için, gerekirse burada 

kellemizi verip gitmeye inançlıyız. Siz var mısınız buna? Çıkın burada söyleyin o zaman... (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Böyle ucuz kahramanlık yapma. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

tLHAMt BİNtCt (Devamla) — Efendim, lütfen dinler misiniz? Dinleyin, dinleyin... Biz 
burada demokrasinin kavgasını veriyoruz; biz, parlamenter rejimin kavgasını veriyoruz. Siz, 
siyasî iktidarsınız. Sizin göreviniz, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, bir terör olayı olduğu 
zaman, bunu derhal bastırmaktır; ama, bu siyasî tktidar bunu yapmıyor. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; ülkemizde, 1980 öncesi, bazı karanlık odak nok
taları tarafından, planlı bir şekilde, toplumda saygınlığı olan kişileri öldürmekle terör tırman
dırılmıştır. 1960'lardan bu yana, terörün kimler tarafından tırmandırıldığını, kimlere fayda ge
tirdiğini gözlemlemekteyiz. 1960'tan 1970'e; 1970'le 1980 yılları arasına baktığımızda, terör, 
ülkenin boyutlarını aşmış; asker, polis, istihbarat örgütleri birlikte, terörle başa çıkamamış ve 
neticede, bir askerî darbenin herşeyi gül, gülistan edeceği, terörü yok edeceği imajı yaygınlaş
mıştır. Bu yaygın imaj kamuoyuna verildikten sonra, askerî darbeler birbirini takip edegelmiş-
tir. Buna "Yalandır" deyin... 

Bazı karanlık güçlerce tezgâhlanan, sahneye konulan, senaryosu daha önce hazırlanan oyun
lar ve bu oyunların neticesi süregelen darbeler, otuz yıldan beri Türkiye'nin gündeminden çık
mamıştır. Bu otuz yıllık süre içinde, aynı oyunlar, değişik taktiklerle sahneye konulmuş; kardeş 
kardeşi vurmuş, yüzbinlerce genç hapishanelerde çürümüş, toplumda sosyal barış ve huzur kal
mamış, ülke ekonomisi gittikçe kötülemiş; ama, bazı holdingler, bazı gizli örgütler, kontrgeril-
la gibi bir örgüt, dipdiri ayakta kalmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bugün parlamenter rejimi kesintiye uğratmak için, bu güçler tarafın
dan geçmişte oynanan oyunlar sahneye konulmakta, Türkiye'nin bilim adamları, devlet adam
ları ve basın mensupları tek tek öldürülmektedir. Bu öldürülmelerin sonucunda, siyasî İktida
rın içinde bulunduğu hesaplar ise daha değişiktir. Eğer siyasal tktidar, enflasyon canavarı kar
şısında umudunu teröre ve terör sonucu yapılacak bir askerî darbeye bağlıyorsa, bu çok tehli
keli bir oyundur. Ben inanıyorum ki, bu siyasî tktidar bunu düşünmüyor. 

Şunu hatırlatmak isterim; Türkiye'de, demokrasi ve parlamenter rejim, canımız pahasına 
da olsa, kesintiye uğratılmadan yaşayacaktır. Kimse karanlık gecelerden umut beklemesin; her 
karanlık gecenin bir aydınlık sabahı vardır. ("Bravo" sesleri) 
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Bugüne kadar öldürülenlerden hiçbirinin katili bulunamadı. Bulundu mu, Muammer Ak-
soy'un katilini bulabildiler mi, Çetin Emeç'in katilini bulabildiler mi, daha önce öldürülen bir 
polisin veya bir askerin katili bulunabildi mi? Hiçbiri bulanamadı. 

Bu ne biçim siyasal iktidar? Ülkede güpegündüz insan öldürülüyor, katiller ellerini kolla
rını sallayarak geziyorlar ve yarın sıranın kimde olduğu belli değil; size de gelebilir, bize de 
gelebilir. 

Sayın İçişleri Bakanı kalkıp diyor ki, "Ben ekip kuruyorum." 
Ekip kurmakla bu işler yürümez; bu işlerin önü, önlemi alınmaz. Bu işler teknik mesele

lerdir, devleti yönetme meselesidir, devletin politikasıdır. Devletin politikasını bu şekilde değiş
tirmediğiniz sürece, millî hâkimiyeti temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisinde bu gücü gör
mediğiniz sürece, bu terör devam edip gidecektir. 

Sayın milletvekilleri, parlamenter rejim, açıklık isteyen bir rejimdir. 3 sayın parti lideri
miz, geçen gün kendi aralarında toplandılar, bu konuda bir toplantı yaptılar. Sevindirici bir 
olay; ancak, benim anlayamadığım konu şudur: Sayın parti başkanlırımız kendi aralarında top
lanıyor, bu olayları konuşuyorlar da, niçin Türkiye Büyük Millet Meclisine getirip tartışmıyor
lar? İşte grubu bulunan 3 siyasî partinin liderleri, işte 3 siyasî parti ve işte Parlamento... 

Parlamenter rejimde, kapalı kapıların arkasında konuşup, basına birtakım bilgiler vermek 
yoktur; buraya getirilir, burada tartışılır, burada görüşülür. 

Terörle ilgili olarak Meclise verilmiş birtakım önergeler vardır. Siyasî parti grupları, bu 
konuda eğer gerçekten samimiyse, terörle ilgili bu önergeler, Danışma Kurulunca öne alınmak 
suretiyle Genel Kurula getirilir, Mecliste milletvekillerine de söz hakkı verilmek suretiyle, gün
lerce bu olay burada tartışılır. Meclise, Parlamentoya mal ettiğimiz zaman, ancak, biz, bu olay
ların önüne geçeriz. Bu olaylar, yalnız siyasî iktidarın da işi değildir, Parlamentonun da işidir, 
parlamenter rejimin işidir. Bu olayları devlet de tek başına bastıramaz, olayların boyutları bü
yümüştür. Gelin, olayların boyutları Parlamentoyu aşmadan, Parlamentonun kapısına kilit vu
rulmadan, olayları önlemek için hep birlikte üzerine gidelim, karanlık güçlere en büyük yum
ruğu Türkiye Büyük Millet Meclisi vursun. 

Hepinizi saygıyla selamlarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Parlamento kürsüsünden sık sık, "askerî darbe" sözü 
etmenin yanlış olduğu kanısındayım. ("Bravo Başkan" sesleri, alkışlar) Bu Parlamento çatısı 
altında, demokrasi dışı bir rejimi benimseyebilecek bir tek üye yoktur. Parlamento, bütün üye
leriyle demokrasinin yanındadır. Bunun böyle bilinmesini bir kere daha hatırlatıyorum. ("Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, gündem dışı konuşmalar bitmiştir. 
Gündemin "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer tşler" kısmına ge

çiyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

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

(1) 283 S. Sayılı Basmayazı 7.3.1990 tarihli 86 ncı Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden 
devam edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Tasarının 1 inci maddesi, bir adet önerge ile birlikte 7.3.1990 tarihli 86 ncı Birleşimde, 

içtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri verilmişti. Komisyon önergeyi benimseye
rek, tasarıyı yeniden düzenlemiş ve tasarı sayın milletvekillerine dağıtılmış bulunmaktadır. O 
nedenle önergeyi tekrar oya sunmayı düşünmüyorum... 

HASAN FEHMİ GÜNEŞ (istanbul) — Gerek yok efendim. 

BAŞKAN — Gerek yoktur. 
1 inci maddeyi yeni şekliyle okutuyorum: 

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna Bir Ek Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Ka
nuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 7. — Subay, astsubaylar, hariç olmak üzere; milletvekili ve mahallî idare
ler genel ve ara seçimlerinde aday ve aday adayı olan Devlet memurları ve diğer kamu görevli
leri, adaylığı veya seçimi kaybetmeleri halinde, Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının 
ilanını takip eden bir ay içinde müracaat etmeleri kaydıyla eski görevlerine veya kazanılmış 
hak aylık derecelerindeki başka bir göreve dönebilirler." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Kişisel söz istiyorum. 
BAŞKAN — Gruplar adına söz istemi yok. Sayın Bayazıt kişisel söz istiyorlar; buyurun 

Sayın Bayazıt. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tasarı bir ölçüde, 
kamu görevlilerinin, demokratik girişimlere huzur içerisinde ve bir gelecek kaygusu duymadan 
atılabilmeleri amacını taşıyor. Bu bakımdan olumlu değerlendirmek gerekir. 

Komisyonda yapılan değişiklikle, subay ve astsubaylar dışında, hâkim, savcı ve yüksek 
yargı organları üyelerine de bu imkânın tanınmış olmasını, ileri bir adım olarak telakki ediyo
rum. Tabiî, askerler için bir disiplin konusu bahis mevzuu olduğundan, kuralda, onu da be
nimsemediğimi vurgulayarak, ancak disiplin açısından mazur görebilmemizin mümkün olaca
ğını da belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tasarı, seçimlerden sonra kamu görevlilerinin eski görevlerine veya 
denk görevlere dönebilmeleri konusunda Hükümete bir takdir hakkı tanımaktadır; idareye takdir 
hakkı tanınmıştır. Kanımca bu, amacı bir ölçüde gerçekleştirmekten alıkoyabilecek bir düzen
lemedir. Halbuki en ideali, aday olamadıkları veya seçilmedikleri takdirde görevlerine dönmek 
isteyenlere, bu hakkın, eski düzenlemede, eski uygulamada olduğu gibi otomatik olarak tanın
mış olmasıydı. Bir kamu görevlisi, idarenin, siyasî iktidarın takdirine bağlı kalmaksızın, devle
tin kamu görevlisi olmanın kendisine verdiği güvenceden yararlanma imkânını bulmalıydı. 
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1987 genel seçimlerinden sonra olaylar yaşadık. Anavatan Partisinden aday olan ve kaza
namayan kamu görevlileri, çok kısa sürede eski görevlerine iade edildiler; ama Anavatan Par
tisi dışında, gerek bizim Sosyaldemokrat Halkçı Partiden -bildiğim çok kişi var- gerekse, sanı
rım, diğer partilerden aday olanlar, eski görevlerine iade edilmediler. Bizim adaylarımız için 
kesin söylüyorum, eski görevlerine iade edilmediler. Bunlar, eski görevlerine denk bir göreve 
iade edilebilmeleri için, siyasî iktidarın lütfunu, siyasî iktidarın bir tasarrufunu beklemek mec
buriyetinde kaldılar. 

Bu itibarla, tasarıyı, 1980 önceki dönemden geriye giden bir adım olarak değerlendiriyo
rum. Hangi siyasî iktidar olursa olsun, siyasî iktidarların bir zaafıdır bu; ama, tarafgirlik, ANAP 
tktidarı döneminde çok geniş ölçekte yaşanmıştır. Hangi iktidar döneminde olursa olsun, baş
ka partilerden aday olan, hele hele önemli isimler ve önemli makamlar işgal eden kişiler bahis 
konusu olursa, başka partilerden aday olan, bu değerli şahısların görevlerine iadesi, fiiliyatta 
imkânsız hale veya istenmeyecek bir duruma gelebilmektedir ve gelebilecektir. Endişem bu nok
tadadır. 

Bu maddenin, siyasî iktidara ve kamu yetkisini kullananlara takdir hakkı tanımadan, doğ
rudan doğruya bir hak olarak göreve dönmeyi kamu görevlisine tanımış olmasını, maddenin 
bu şekilde çıkmasını, daha ileri, daha mütekâmil, daha demokratik, daha güvenceli bir çözüm 
tarzı olarak mütalaa ettiğimi arz ediyorum ve saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; bu kanun tasarısı, bıçak sırtı gibi, iki taraflı bir kanun tasarısıdır. 
Bir zaruret, bir ihtiyaç, bir tatbikat yanlışlığı veya tatbikattaki bir rahatsızlık sebebiyle; Türki
ye'deki kamu görevlilerinin, aday olmaları halinde, görevlerine dönmesini engelleyen bir hu
kukî durum vardı. Kanun, 1983'te bu şekilde tanzim edilmişti. 

1983 seçimlerinden sonra kabul edilen bir kanun ile bir geçici madde getirilmiş; bu geçici 
madde hükmüyle, seçimlere giren memurların memuriyetlerine avdet etmelerine imkân sağ
lanmıştır. 1984 mahallî seçimlerinde de aynı yola gidilmiştir; 1987 genel seçimlerinde aynı yola 
gidilmiştir; 1989 mahallî seçimlerinde de aynı yola gidilmiştir. 

Bu tasarının, böyle geçici maddelerle sevk edilmesinin, sebebi nedir? Devlet, memurları
nın birçoğunun siyasî partilerden sebepsiz yere aday olup, bilahara "Ben işte bu partinin 
mensubuyum" demek suretiyle bazı imtiyazlar elde etmelerini önlemektir. Biz, Anavatan Par
tisi olarak İktidar Partisi idik ve memurların çoğunun -eğer böyle bir psikolojik ortamdan isti
fadesi söz konusu ise- bize meyledecekleri ve bizim partimiz saflarında çalışabilecekleri dü
şüncesi akla gelebilirdi. Biz buna rağmen, 1983'te de, 1984'te de, 1987'de de, 1989'da da, bu 
imkânı tanımadık; yani, memurların Anavatan Partisinden, iktidar partisinden aday olmaları 
için kendilerine geniş bir imkân tanımadık. 

Biz bu kanunla, bugüne kadarki tatbikat ile, partizanlıktan ve tarafgirlikten hangi ölçü
lerde kaçındığımızı gösterdik, ama olayın bir de demokratik tarafı var. Politika yapmak iste
yen, hizmete talip olmak isteyen insanların önünü açmak lazım. Keza, partilerin, seçimlerde 
her türlü yetenekli elemanları aday olarak gösterme şansına sahip olması var. Bunun için de, 
memurların önündeki engelin kaldırılması fikri hâkim. 
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Bu tasarının gelişindeki gaye, bu ikinci görüşe dayanmaktadır. Bu sebeple de daha önceki 
Meclis müzakerelerinde de Yüce Meclisin tasvibini görmüştür. Tasarının maksadı budur. 

Bugüne kadarki uygulamada bir yanlışlık olup olmadığını bilmiyorum; ama, Anavatan 
tktidarı olarak kanunu bugüne kadarki tatbik tarzımız, kanunu, bugüne kadar geçici madde
ler olarak geçiriş tarzımız, niyetimizin halisane olduğunun ve tarafgirlik olmadığının en açık 
delilidir. 

Biz, bu kanun tasarısının Yüce Meclisçe kabulünü uygun görüyoruz; takdirlerinize arz edi
yoruz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının 1 inci maddesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 net maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

2. — Kryı Kanunu Tasamı ve Baytndtrlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/641) 
(S. Sayısı : 301) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 2 nci sırasındaki, Kıyı Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, 
tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Tasarının 2 nci maddesinin oylamasında kalmıştık. 
Tasarının 2 nci maddesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
VEFA TANIR (Konya) — Karar yetersayısı yoktur. 
BAŞKAN — Sayıyoruz, sayacağız. 
Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edilmiştir. 
Tasarının 3 üncü maddesini okutuyorum: 

istisnalar 
MADDE 3. — Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde veya ülke güvenliği ile doğ

rudan ilgili, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât ve savunma amaçlı yerlerde (konut, eğitim, 
sosyal tesisler hariç) özel kanun hükümlerine, diğer özel kanunlar uyarınca belirlenmiş veya 
belirlenecek yerlerde ise özel kanunların bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine uyulur. 

(1) 301 S. sayılı Basmayazı 8.3.1990 Tarihli 87 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz isteyen var mı? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
HASAN FEHMÎ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, grubumuz adına Sayın Çengel ko

nuşacak. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çengel. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA YÜKSEL ÇENGEL (tstanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekil

leri; bilindiği üzere, Kıyı Kanunu Tasarısı 1984 yılında görüşülmüş, kabul edilmiş; 1986 yılında 
Anayasa Mahkemesinde iptal edilmişti. Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçeleri arasında olup 
da yaptığımız görüşmeler sonucu oybirliği ile komisyondan geçirdiğimiz ve görüşmekte oldu
ğumuz tasarıda bile uymadığımız çok husus var. Ancak, bu tasarıyı komisyonda uzun uzun 
tartışarak, her 3 siyasî partimizin de oybirliği ile geçirmiş ve Yüce Kurulunuzun önüne getir
miş idik. 

Bu defa, tasarının üzerinde çok ciddî değişiklik önergelerinin verildiğini görmekteyiz ve 
bu önergelerin hiçbirisine katılamayacağımızı, komisyonda kabul ettiğimiz metne, grup olarak 
sadık kalacağımızı bilgilerinize sunmak istiyoruz. 

önergeler üzerinde daha detaylı görüşmek üzere, saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Kamer Genç, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu tasarının tümü üze
rinde yapılan görüşmelerde bulunmamam nedeniyle, tümüne yönelik olan düşüncelerimi söy-
leyemedim. İlgili maddelerde ayrıca düşüncelerimi belirteceğim. 

Yalnız, Danıştay'da görev yaparken karşılaştığım bir olay nedeniyle, bu maddede gördü
ğüm bir durumu burada vurgulamak istiyorum. 

Bilindiği gibi, 3086 sayılı Kıyı Kanununun Anayasa Mahkemesince iptali sırasında, Ana
yasa Mahkemesinin verdiği, memleket gerçeklerine çok uygun ve hukuk bakımından da çok 
iyi bir karar vardır. Komisyon ve Hükümet, gerçekten bu kararın gereğine uygun bir tasarı ha
zırlamıştır; bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. Tasarıda ufak tefek hatalar; ya
ni, bizim düşüncelerimize uymayan bölümler olmasına rağmen, genel olarak Anayasa Mahke
mesinin kararına uyulmuştur; onun için teşekkür ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, askerî sahalar için kıyılarda yapılacak yer alımlarında, bence çok 
dikkatli davranmak lazımdır. Ben Danıştay'da iken, Ege Bölgesinde 40 bin dönüme yakın bir 
arazi -özellikle portakal bahçeleri- "Askerî harekât alanı" diye kamulaştırılmıştı; o zaman va
tandaşlar da dava açmışlardı. Sonradan gördük ki, bu yerlerin bir kısmında askerî dinlenme 
tesisleri yapıldı. 

Değerli milletvekilleri, özellikle kıyılar, Anayasa Mahkemesi kararında ve Anayasada da 
belirtildiği gibi, devletin hüküm ve tasarrufu altında doğal kaynaklardır. Bu doğal kaynaklar
dan, değil memleket fertlerinin, dünya fertlerinin yararlanma hakları vardır. Gelişen çağımızın 
çevre sorunlarının insanlar üzerinde yarattığı birtakım yorgunlukları atma yeri olan kıyıların, 
özellikle sahillerin kullanılmasında çok hassas davranılması gerekir ve özellikle askerî amaçlı 
tesisler yapılırken, çok mecbur kalınmazsa kıyıları da seçmemek lazımdır. Çünkü, kıyılar mahdut 
miktardaki alanlardır. Bunların büyük bir kısmına askerî tesisler, birtakım özel dinlenme 
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tesisleri yapmak suretiyle bunları geçiştirmemek lazımdır, özellikle, bu maddeye göre yapıla
cak kamulaştırmalarda ve seçilecek bölgelerde, her halükârda riayet edilmesi gereken konu, 
oranın askerî bakımdan ve güvenlik bakımından vazgeçilmez bir statü içinde olması gerektiği
ne inanıyorum ve uygulamanın da böyle yapılması lazımdır. Hele, hiç bir surette, konut, eği
tim ve sosyal tesisler için askerî bölgeler tayin edilmemelidir. 

Burada, madde yazılırken, parantez içinde, (Konut, eğitim ve sosyal tesisler) denilse daha 
iyidir; çünkü kelimelerin arasına hep virgül .konulmuş. Parantez içindeki ibarede ikinci virgü
lün yerine "ve" kelimesi kullanılırsa, kanun tekniğine daha uygun olur. 

Benim bu madde ile ilgili olarak söyleyeceklerim bundan ibarettir, idarelerin de buna dik
kat etmesi gerekir. İleride, bu Kanunun kapsamına giren alanlarda, idareler, birtakım işlemler 
tesis ettiklerinde, elbette vatandaşların yargı mercilerine müracaat hakları vardır. Bu müracaat 
haklarının değerlendirilmesinde de, elbette ki müzakereler ışık tutacaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Madde ile ilgili bir değişiklik önergesi vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "Kıyı Kanunu Tasarısı"nın 3 üncü maddesinin üçüncü satırında yer 
alan ve parantez içinde bulunan "eğitim" kelimesinin madde metninden çıkarılmasını ve yeri
ne "ve" kelimesinin ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Raşit Daldal Tevfik Ertürk 
Niğde Ankara 

Ayhan Uysal Rıfkı Yaylalı 
Çanakkale Erzurum 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Gerekçe : Madde metninde yer alan ve Kanun hükümlerine tabi tutulması hükme bağla
nan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait eğitim amaçlı yapıların da istisnalara dahil edilmesi uygun 
olacaktır. Zira bu amaçla inşa edilen eğitim tesislerinden bazıları, deniz bağlantılı faaliyetlerle 
içice bulunmak zorundadır. Silahlı Kuvvetlerin zorunlu ihtiyaçlarından kaynaklanan bu uygu
lamayı Kanunda istisna tutulmak suretiyle karşılanabilecektir. 

BAŞKAN — Komisyon bu değişiklik önergesine katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 

SAYGIN (İzmir) — Katılıyoruz. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Komisyonun önergeye katılması için ekseriyeti yok 

efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyonun ekseriyeti yoksa, önergeye katılmamış kabul ediyoruz. 
Değişiklik önergesini oylarınıza sunuyorum: Değişiklik önergesini kabul edenler... Etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
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Maddeyi, değişiklik önergesinde kabul edilen biçimiyle oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... 

HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, yoklama istiyoruz. 

BAŞKAN — Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar, sayacağız. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — Sayın Başkan, yoklama talep ettik. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtikten sonra yoklama istediniz. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — önce talep ettik efendim. 

BAŞKAN — Oylamaya geçtikten sonra yoklama talebinde bulundunuz, bilahara tekrar 
yoklama isteyebilirsiniz. 

Kabul etmeyenler... 3 Üncü madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

Tanımlar 

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

raya değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiyi, 

Kıyı kenar çizgisi : Deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara 
yönünde su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakılhk, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve ben
zeri alanların doğal sınırını, 

Kıyı : Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı, 

Sahil şeridi : Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde; 

a) Uygulama imar planı bulunan alanlarda yatay olarak en az 20 metre genişliğindeki 
alanı, 

b) Uygulama imar planı bulunmayan belediye ve mücavir alan sınırları içinde veya dı
şındaki yerleşik alanlarda, çevre düzeni ve/veya nazım imar planı bulunsun veya bulunmasın, 
yatay olarak en az S0 metre genişliğindeki alanı, 

c) Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışındaki iskân dışı alanlarda çevre düzeni 
ve/veya nazım imar planı bulunsun veya bulunmasın yatay olarak en az 100 metre genişliğin
deki alanı, 

Dar kıyı : Kıyı kenar çizgisinin, kıyı çizgisi ile çakışmasını, 

Toplumun yararlanmasına açık yapı: Mevzuata göre tespit ya da tasdik edilmiş kural ve 
ücret tarifelerine uygun biçimde, getirdiği kullanımdan belirli kişi ya da topluluklara ayrıcalık
lı kullanım hakkı tanımaksızın yararlanmak isteyen herkese eşit ve serbest olarak açık bulun
durulan ve konut dokunulmazlığı olmayan yapıları, 

ifade eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — SHP Grubu adına Sayın Güneş Gürseler konuşa
caklardır efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına Sayın Güneş Gürseler, buyurun. (SHP sıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin değerli üyeleri; Kıyı Kanunu tasarısının 4 üncü maddesi, kıyılarla ilgili, 
kıyıdaki kavramları açıklayan, bu yoldaki sınırlamaları düzenleyen "Tanımlar" maddesidir. 
Bu madde üzerinde, tanımlardaki belirsizliği gidermek için hazırladığımız ve başkanlığa sun
duğumuz önergeler var. O önergelerin görüşülmesine geçmeden önce, genelde, kıyıda yapılan 
bu düzenlemeyi eleştirmek, bu yasa tasarısının getirdiği sistemi ve Türkiye kıyılarının içinde 
bulunduğu durumu Yüce Heyetin bilgisine özetle sunmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, hep biliyoruz ki, Türkiye kıyılarının toplam uzunluğu 8 333 kilo
metredir. Türkiye üç tarafını çevreleyen denizleri ve buralardaki kıyıları ile, bu yönde çok bü
yük bir potansiyele sahiptir. Türkiye kıyıları, bugün içinde bulundukları duruma, tek elden 
yönetilemediği için düşmüştür. Bugün Yüce Meclisin huzuruna gelen tasarı, olayı sadece, "Kı
yıda hangi yapıya izin verilecektir, hangi yapıya izin verilmeyecektir?" düzeyinde ele almakta
dır. Oysa, kıyıların korunmasını, sadece yapılaşma düzeyinde ele almak, "Hangi yapının ya
pılmasına izin verilsin, hangisine izin verilmesin" anlamında ele almak, uygun bir davranış 
değildir. 

Sanıyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisinde henüz, içtüzükteki ihtisas komisyonları an
lamında bir Çevre Komisyonunun bulunmamasından bu noktaya gelinmiştir. Çünkü, Bayın
dırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, olay sadece, yapılaşma açısından değerlen
dirilmiştir. Oysa, kıyıların, denizlerin, çevre kavramı içindeki yeri, Türkiye'nin çevre sorunları 
içindeki yeri, çevre boyutu düşünülmemiştir, önemli olan, kıyıda imar planına uygun bina ya
pılması değildir; o imar planlarının hazırlanmasında çevre düşüncesiyle hareket edilip edilme
diğidir. Yani, uygulama imar planında var diye, bir kıyıya gemi söküm tezgâhı yapmak, bir 
kıyıya liman yapmak, bir kıyıya barınak yapmak, orada konuta izin vermek, her zaman çevre
ye önemli etkiler, olumlu etkiler getirmemekte; kıyıyı bozmakta, kıyıyı yok etmektedir. 

Hep tartıştığımız Aliağa örneğinde olduğu gibi, Aliağa'daki gemi söküm tezgâhı, imar 
planına uygundur; ama, Aliağa'daki gemi söküm tezgâhının, imar planındaki düzenlemesi sı
rasında, o gemi söküm tezgâhının oraya yapılması halinde ne gibi çevresel etkileri olacağı hiç 
değerlendirilmediği için, bugün o gemi söküm tezgâhı, Aliağa'da, bulunduğu koyu, deniziyle, 
kıyısıyla, sahil şeridiyle, kıyı arkasıyla yok etmiştir. 

Bu nedenle, bu yasa tasarısı Yüce Meclisten geçerken, komisyonda sadece yapılaşma ola
rak düşünülen düzenlemelere, bir de kıyıların çevreyle ilgili boyutunun katılması gerekmekte
dir; 8 333 kilometre Uzunluğundaki Türkiye kıyılarının yönetiminin düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bugün Türkiye'de, Marmara'dan başlayarak, Ege'de ve diğer kıyılarımızda çok kötü bir 
yapılaşmanın olduğu, kıyıların giderek bir beton duvarla çevrildiği ve halkın kıyılarla ilişkisi
nin kesildiği bir gerçektir, tşte bu gerçeği, Türkiye'nin içinde bulunduğu kıyı yağmasını, kıyıla
rın betonlaşmasını, kirlenmesini, ekolojik dengelerin yitirilmesini önleyecek bir düzenlemeyi 
Yüce Meclisten çıkarmamız gerekmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin iptalinden sonra ortaya çıkan durum, kıyıları tümüyle yasal ola
rak başıboş bırakmış, kıyılarda bir fiilî durum uygulaması kendini göstermiş ve canı isteyen, 
canının istediği yere, istediği binayı yapabilmiştir. Oysa, ta 1956 yılından beri Türkiye'de kıyı
ların düzenlenmesiyle ilgili mevzuat vardır. 1956'da çıkarılan tmar Yasasından başlayarak ya
pılan bir sürü düzenleme ye en son 1984'te çıkarılan Kıyı Kanunu, kıyılarımızın bugünkü du
ruma gelmesini engelleyememiştir. Bunun temel nedeni, kıyıların bir yönetim planı içinde de-
ğerlendirilmemesidir. Kıyılarda bulunan belediyeler, valilikler, kıyıları istedikleri gibi tasarruf 
etmişlerdir, imar planı olmayan yerlerde, muhtarların tasarrufunda kalan yerlerde, kıyılar, muh-
tarlıklarca yönlendirilmiştir, istanbul'da, Kumburgaz'da yaşanan olay, tümüyle, bunun en açık 
ve en acı örneğidir. 
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Kıyılarımızda yaşadığımız ve bütün dünyaya örnek olduğunu sandığım diğer bir olay da, 
yazlık konut olayıdır. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar aşırı oranda, bu kadar gelişigüzel, yazlık 
konut uygulaması yoktur. Herkes canının istediği yere, canının istediği şekilde, istediği büyük
lükte yazlık konut yapar hale gelmiştir. Dinlenme, tatil anlayışımızdaki olumsuzluklar, taşın
mazlara karşı aşın düşkünlüğümüz, hatta tutuculuğumuz ve güvence olarak bakışımız, halkı
mızı bilerek ya da bilmeyerek bu tür bir spekülasyona itmiş; yazlık konutun bir ölçüde prestij 
olarak belirlenmesi bile, yazlık konut olgusunu gündeme getirmiştir. Oysa birçok kıyıdaki yer
leşmemiz, bu istem doğrultusunda, yanlış, sağlıksız; dinlenmeye ve tatil yapmaya hiç olanak 
vermeyen; gerek iç, gerekse dış turizmde kullanılabilecek birçok tarihsel ve doğal değerleri yıp
ratarak, yazlık konut alanlarının oluşmasına yol açmıştır. Artık, günümüzde, özellikle büyük 
kentlerin çevresinde yazlık konut alanları, sözcüğün tam anlamıyla, yaşanamaz durumdadır. 
Biraz önce söylediğim gibi, Kumburgaz'dan başlayarak İstanbul'un bütün çevresi, İzmir'in, 
diğer yerleşme bölgelerinin bütün çevresi bir sürü çarpıklıkla yapılaştırılmış ve bu gün orada 
yazlıkları olanlar, o yazlıkları elden çıkarma gayreti içine düşmüşlerdir; ama bu hep, kıyıları
mızı yönetemediğimizden, 1956'dan beri bu konuda yasalar çıkardığımız halde, bir türlü kıyı
nın gerçek sahibini ortaya koyamadığımızdan ve Türkiye'nin tüm kıyılarının bir yönetim pla
nını yapamadığımızdan olmuştur. Biz bugün, tarım toprağımızın hangisinde endüstriyel yer
leşmeye, kentsel yerleşmeye izin vereceğimizi düzenlemediğimiz gibi, hangi kıyımızı hangi amaçla 
kullanacağımızı da düzenlememiş bulunuyoruz. Yani, kıyılarda liman yapılmasın diyen yok, 
kıyılarda gemi söküm tezgâhı yapılmasın diyen yok, balıkçı barınağı yapılmasın diyen yok, 
kıyılar turizmde kullanılmasın diyen yok; ama, hangi kıyının turizmde kullanılacağına, hangi 
kıyıda liman yapılacağına, hangi kıyıda balıkçı barınağı yapılacağına, bir otoritenin karar ver
mesi ve Türkiye kıyılarının bir yönetim planının çıkarılması gereklidir. Bu yapılmadığı müd
detçe, önümüze gelen bu yasa tasarısına bu yönlendirici anlayışı getirmediğimiz müddetçe, be
lediyelerle, yerel yönetimlerle, valiliklerle, geçen yıl çıkarılan özel Çevre Koruma Kurulu Baş
kanlığının Kurulmasına Dair Kanun Hükmündeki Kararname ile ortaya çıkan mevzuat karı
şıklığı, bize, bu kıyıların yönetilmesin: gene imkânsız hale getirecektir. 

Kıyılarımızın potansiyelleri içinde, bütün dünyanın şu an gözlerini, dikkatlerini kendisine 
çeken, bir canlı, doğal hayat kavramı var, bir potansiyel var; mesela, bildiğiniz gibi bir deniz. 
kaplumbağaları olayı var; ayrıca Akdeniz Foku olayı var. İskenderun'dan, Samandağı'ndan 
başlayarak, Kuşadası'na kadar Akdeniz kıyı bandında 17 bölgede, dünyada eşine ender rastla-

t- nır şekilde deniz kaplumbağası potansiyeli var, Akdeniz Foku potansiyeli var; ama bu kavram 
içinde, kıyıların bu yönüyle nasıl korunacağı ve nasıl yönetileceği belli değil. İşte, Yüce Heyet 
bu yasa tasarısını düzenlerken, tek elden yönetimi sağlayacak kavramları yerleştirmek, o dene
timi sağlayacak organizasyonu kurmak zorundayız. 

Yasada, kıyı kavramı, kıyı kenar çizgisi kavramı, kıyı çizgisi, sahil şeridi kavramı bizce 
eksiklikler içermektedir. Biraz sonra önergelerimiz görüşülürken de açıklamaya çalışacağız; sa
dece kıyıyı, kıyı kenar çizgisini belirlemek yeterli değildir. Ayrıca, akarsu kıyısını, göl kıyısını, 
yapay göl kıyısını, eski kıyıyı, kıyı kuşağını, kıyı arkasını ayrı ayrı belirlemek ve buralardaki 
yönetimin nasıl sağlanacağını belirtmek durumundayız. Bakın, kıyı kenar çizgisinin belirlen
mesinde esas alınacak su hareketleri, bugünkü su hareketleri midir, geçmişteki su hareketlen 
midir, belli değildir. Düşünürseniz, su hareketinin bugünkü su hareketi olduğu anlaşılacaktır. 
Bugünkü su hareketinin, örneğin, Patara kıyısında, yüzlerce metre gidebilen bir kıyıda, bu
günkü su hareketlerinin kumun bittiği noktaya kadar devam etmesi söz konusu değil. 
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Bugünkü su hareketi, yani denizin en yüksek olduğu ve en alçak olduğu su hareketi arasındaki 
mesafe taş çatlasa 20 metreyi geçmez; ama o 20 metreden geriye 100-150 metreden fazla bir 
kum alanı kalmaktadır^ 

tşte kıyı kenar çizgisini bugünkü su hareketleriyle sınırladıktan sonra, arkada kalan ku
mul alanı, yani yüzyıllardır su hareketleriyle oluşan kumul alanı kıyıya dahil etmek gerekir. 
İşte, 4 üncü maddede belirtilen kavramların, bu nedenle, yeni baştan değerlendirilmesi gerekti
ği kanısındayız. 

Bu konuda verilmiş önergelerimiz de var. önergeler üzerinde gerekli açıklamaları yapmak 
üzere; teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürseler. 
Şahsı adına Sayın Kamer Genç, buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 4 üncü madde, Kıyı 

Kanununun temel maddelerinden birisidir. 3086 sayılı Kanunun iptaline ilişkin olarak Anaya
sa Mahkemesinin verdiği kararda, kayalıkların kıyı kenar çizgisi veya o alan içinde ifade edil
memesi de vardı. Şimdi getirilen tasarıda, kayalıklar da kıyı kenar çizgisi içinde mütalaa edil
miş. Anayasa Mahkemesi kararına uygun; ancak, biraz önce verilen bir önergenin kabulü ne
deniyle bir durumu belirtmek istiyorum. 

Komisyon, uzun uzadıya bu tasarıyı incelemiş ve getirmiş. Genel Kurulda, yani burada 
bu tasarının bu güzel halini bozacak şekilde önergeler verilirse, kanun kuşa döner arkadaşlar. 

Biraz önce, Silahlı Kuvvetlerin eğitim tesisi yapamaması olayını 3 üncü maddenin metnin
den çıkardık; ama şunu bilin ki, bugün idarede, birtakım kamu kurumlarında, "eğitim tesisi" 
adı altında lüks konutlar yapılmaktadır. 

3 üncü maddede, "Askerî yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde veya ülke güvenliği ile 
doğrudan ilgili, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekât ve savunma amaçlı yerlerde..." denilmek
tedir. Siz bu yerlerde eğitim tesisi yaparsanız, o zaman askerler gider, "eğitim tesisi yapma" 
adı altında memleketin en güzel yerlerini alır, el koyar; oraya turizm gitmez, oraya, işte vatan
daş gider, dinlenir ve kıyılarımızın büyük bir kısmı da böylece heba olup gider. Yani, burada 
memleketin menfaatini mı düşünüyoruz, yoksa birtakım zümrelerin menfaatini mı düşünüyo
ruz; onu bir hesaplayalım arkadaşlar! 

Görüyorum, bazı ANAP'lı milletvekili arkadaşlar başını sallıyorlar, ama önergeye de 
"kabul" oyu veriyorlar. Kusura bakmasınlar, ~bu bir çelişkidir. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, 6785 sayılı İmar Kanunu 1956 yılında çıkarılmıştı. 
Sonra 1972 yılında 1605 sayılı tmar Kanunu çıkarıldı ve bunun ek 7 ve 8 inci maddeleri, kıyıla
rın düzenlenmesini bir yönetmeliğe bıraktı. O zaman bu yönetmelik 1972'den 1975'e kadar çık
madı. 1975 yılında çıkarılan yönetmelikte, kıyıların imar planı olan alanlarda 10 metre, imar 
planı dışında kalan kısımlarda da 100 metrelik sahil şeridinde yapı yapılamayacağı ilkesi geti
rildi. Ancak, bu yönetmelik gereği de uygulanamadı. Neden uygulanmadı? tmar planı bulu
nan yerleşim alanlarında kontrol yetkisi belediyelere ait olduğu halde, yerleşim dışında bulu
nan alanlarda bunların kontrol yetkisi Bayındırlık ve tskân Bakanlığına bağlıydı. Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığının elinde kaç tane mühendis vardı ki, ülkenin bu kıyılarını kontrol etsin. 
Maalesef oralarda valilikler bu görevlerini yapmadılar, sahillerimiz yağma edildi. Ancak, bu 
yağmacılık uzun süre sürdü. Biliyorsunuz 1978-1979 Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı 
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zamanında, özellikle Antalya sahillerinde, bu kıyı yağması sonucunda yapılan birçok yapı yı
kıldı; fakat, tabiî ki, bu yıkılma işlemi o kadar kolay olmuyor. Birtakım imtiyazlı kişilerin ya
pıları yıkılamadı. Ne oldu? tşte öyle bir keşmekeşlik yapıldı, \almz, Anayasa Mahkemesi ka
rarına göre bu düzenleme getirilirken, Anayasa Mahkemesi kararında şu deniyordu; "Sahil şe
ridinin dar tutulması, kıyı alanını dar bir alan olarak saptadığınız zaman, kıyılardan yararlan
mada, kamu yararı önceliği kendiliğinden kaybolur." O halde, kıyıların sahil şeridini siz tespit 
ederken, burada kamunun yararlanabilmesi için, herkesin bundan yararlanabilmesi için, bura
da yapılanma yasağı getirilecek alanın geniş olması lazım. O zaman, getirilen 3086 sayılı Ka
nundaki alan 10 metre ve 30 metre idi; imar planı olan alanlarda 10 metre, imar planı olmayan 
alanlarda en az 30 metre idi. Tabiî oradaki "en az" kelimeleri, için Anayasa Mahkemesinin 
yorumlarında "Elbetteki en az olduğuna göre, tabiî ki, bu düzenleme yapılırken, daha da faz
la bir mesafe belirlenebilir; burada idarenin takdir hakkı vardır" deniyor. 

Uygulama imar planı olan alanlarda bu 10 metrelik alan 20 metreye çıkarılmış; ama bence 
bu da az bir mesafe. Uygulama imar planı bulunmayan alanlarda belediye ve mücavir alanlar 
içindeki yerleşik alanlarda 50 metreye çıkarılmış. Bence bu fuzulî. Bu ikinci fıkraya ne gerek 
vardı; tekrar böyle bir daraltmanın anlamı yoktu. Yine yerleşim alanları dışında kalan yerlerde 
de 100 metreye çıkarılmış. Ancak, Sayın Komisyon ve Hükümetten cevap bekliyorum: Siz bu 
50 metrelik alanı, bugün nasıl uygulayacaksınız? Hangi kadronuzla uygulayacaksınız? Bu kı
yıların büyük bir kısmı zaten fiilen işgal altına girmiştir; bir kısmı kamu kurumları tarafından 
alınmıştır ve oralara, "Eğitim tesisi" adı altında birçok yapı yapılmıştır; oraları kamunun ya
rarına, açabiliyor musunuz? Halka açabiliyor musunuz? O önemli. 

Onun için, bence bu ikinci fıkra çok gereksiz ve kanunun uygulamasını çok sıkıntıya so
kacak bir fıkradır; bu nedenle metinden çıkarılmasında büyük yarar vardır. 

Değerli milletvekilleri, özellikle turizm bakımından can alıcı bir noktası olması nedeniyle, 
kıyılar, devletimiz için hayatî bir önem arz etmektedir. Burada yapılan düzenlemelerde, akar
sularda "sahil şeridi" kabul edilmemiş, deniz ve gölde kabul edilmiş. "Tabiî ve sunî göl" den
miş. "Göl" demek bence kâfidir, "tabiî ve sunî göl" demenin, bir ayrım yapmanın da anlamı 
yok... 

BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur, lütfen toparlayın. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Burada kıyı düzenlemesini yaparken çok hassas davranmak ve bunu çok uzatmamak la
zım. tdare, bütün gücünü seferber etmelidir. Hatta, bana göre, bu tasarı, Türkiye'nin her tara
fındaki "kıyı", "kıyı kenar çizgisi" ve "sahil şeridi" noktaları tespit edilip, öyle getirilmeliydi. 

Arkadaşlar, artık 21 inci asra giriyoruz; idare, bu kadar hayatî bir konuda, bu yerleri 
tespit edip, tasarının ekinde getirebilirdi ve bunun tespitini uzattığımız zaman, daima büyük 
sıkıntılar çıkıyor, memleketin en güzel yerleri elden gidiyor. Bugün Akdeniz'de çok az bir saha 
kaldı, istanbul'dan çıkıyorsunuz, Trakya'ya kadar, hem deniz kirli, hem de vatandaşın dinle
nebileceği bir sahil şeridi yok. Ege'de çok dar bir saha kaldı. Hiç olmazsa bunları koruyalım; 
korurken de, bunların, bir millî servet, tabiî servet olduğunu unutmayalım. Zaten Anayasa da 
bunu kabul ediyor ve "Bu doğal servettir, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır." diyor. Dev
letin hüküm ve tasarrufu altında olmanın anlamı da şudur: Devletin hüküm ve tasarrufu altın
da olan bir yerde özel mülkiyet söz konusu olamaz... 

SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Muğla) - Onları biliyoruz; anladık. 
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KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, biliyorsunuz... Bir de benden dinleyin... 
BAŞKAN — Sayın Genç, süreniz dolmuştur; lütfen toparlayın ve bitirin. 
ÖMER OKAN ÇAĞLAR (Aydın) — Bilmediğin şey yok, her şeyi biliyorsun! 
KAMER GENÇ (Devamla) — Zaten iktidara gelirsek, size çok şey Öğreteceğiz de... Ger

çekten, öğreneceğiniz çok şey var. 
Değerli arkadaşlar, Danıştayda, bu gibi olaylarla ilgili çok dava bulunduğu için, orada 

karşılaştığımız durumları, burada, Yüce Mecliste arz etmek istiyorum; ama Sayın Başkan sü
remizin dolduğunu belirtiyorlar, önergem de var, onunla ilgili de konuşacağım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 

müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakanım. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; aslında, daha önce çıkarılan kanunun, "Tanımlar" başlıklı maddesin
de, özellikle kıyı kenar çizgisinin tarifinde "Kayalık" sözcüğü bulunmadığı için Anayasa Mah
kemesince iptal edilmesinden dolayı, şimdi tasarıya o sözcük monte edilmiştir. 

Sayın Güneş Gürseler, "Su hareketleri, hangi dönemin su hareketleridir; onların oluştur
duğu kumluk, çakıllıkların sınırı nedir?" şeklindeki tereddütleri dile getirdiler. 

Bizim inancımıza göre, bu tarifte açık kalan, tereddüt uyandıran herhangi bir nokta yok
tur; ancak, zabıtlara geçmesi bakımından, hangi zamanda olursa olsun, bugün met-cezir sevi
yeleri değişmiş dahi olsa, orada bulunan kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve 
benzeri alanların doğal sınırı, kıyı kenar çizgisidir. Bu saydıklarımızın bittiği yerleri ise kültür 
arazisi dediğimiz, tarım veya orman alanlarının başladığı noktayı tarif etmekteyiz. O bakım
dan, bugün eğer su, kumun sonuna kadar yükselmiyor ise ve o kum, buna göre, kıyı kenar 
çizgisinin doğal sınırına kadar gidiyorsa, orası kıyı kenar çizgisidir. Yani, suyun mutlaka ku
mun devamınca yükselme şartı burada söz konusu değildir. Bu hususu açıklamak için söz aldım. 

Ayrıca, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanan kanun tasarımızda, kıyı çiz
gisini çizecek olan komisyonların kamu görevlerinden oluşacağı belirtilmiştir. Bunlar valilikle
rin denetiminde çalışacaklardır. Bizce bir merkezî yönetime ihtiyaç yoktur. Zaten mevcut 8 300 
kilometrelik kıyılarımızı^, yerleşim bölgelerindeki kıyı kenar çizgilerinin yüzde 90'lık kısmı 
çizilmiş durumdadır; sadece, Karadeniz bölgesinde ve çok dağlık, yerleşim dışı yerlerdeki kıyı 
kenar çizgileri henüz çizilmemiştir. 

Bu tasarı, ayrıca kıyılardaki dolguları da tarif etmektedir ve özellikle İstanbul Dragos'ta 
durdurulan dolgu inşaatına da yasal dayanak hazırlanmaktadır. Bu inşaat, şu anda Türkiye'de 
yürütülmekte olan en büyük sahil dolgusudur. Ancak inşaat, kanunî ve Anayasal dayanağı 
olmadığı için -bizim de direktiflerimizle- durdurulmuştur. Bu tasarı kanunlaştıktan sonra dol
durma projesi çeşitli dengeler göz önüne alınarak incelenecek, tasdik edilecek ve büyükşehir 
belediyesinin durmakta olan faaliyeti devam edecektir. 

Hepinize saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Maddeyle ilgili değişiklik önergeleri vardır; önergeleri Başkanlığa geliş sırasına göre oku

tuyorum. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kıyı Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan 
'bulunan" kelimesinin "yapılacak" kelimesiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Raşit Daldal 
Niğde 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Tevfik Ertürk 
Ankara 

Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Gerekçe : 
Bilindiği gibi kıyı beldelerimizin büyük bir bölümünün halen yürürlükte olan imar plan

ları bulunmaktadır. Tasarıda yer alan hükümle mevcut planlı ve uygulamaya geçilmiş alanlar
da, belirli bir yapı nizamı ve 10 metrelik sahil şeridi korunacak, yeni planlanacak alanlarda 
ise 20 metrelik sahil şeridi belirlenmiş olacaktır. Böylece yeni yapılaşmaya açılacak alanlarda 
bir bütünlük içinde daha geniş bir sahil şeridi teşkil edilecektir. 

T.B.M.M. Başkanlığına 

301 sıra sayısıyla görüşülmekte olan "Kıyı Kanunu" tasarısının 4 üncü maddesinin sonu
na aşağıdaki fıkranın ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

Rıfkı Yaylalı 
Erzurum 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

ismet Tavgaç 
Bursa 

"(b) bendinde tespit edilen alan, Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ve köy yerleşik 
alanı içinde, daha önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun yapıların bulunduğu 
meskûn alanlarda, 10.11.1985 tarihinden önce köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar 
tarafından, konut olarak yapılacak yapılar için, mevcut teşekkül de dikkate alınarak sahil şeri
di-yatay olarak en az 10 metreye düşürülebilir." 

Gerekçe : 
Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde yaşayan vatandaşlarımızın kendi ihtiyaçları için yapacakla

rı konutlarda sahil şeridi için konan limitler problem teşkil edebilmektedir. Oysa daha evvel 
yürürlüğe girmiş bulunan mevzuata göre köyde yaşamayanların dahi yaptıkları yapılarda sahil 
şeridi 50 metrenin çok altında bulunabilmektedir. Söz konusu fıkranın eklenmesiyle evvelce 
teşekkül eden yapılanma da göz önüne alınarak köyde yaşayanların mağduriyetleri giderilmiş 
olacaktır. 
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Bu uygulamanın istisnalarını önlemek amacıyla, madde hükmü sadece 10.11.1985 tarihin
den önce köy nüfusuna kayıtlı olan ve köyde o tarihten beri sürekli oturanlar için geçerli kılın
mıştır. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 301 sıra sayılı yasa tasarısının 4 üncü maddesinin (b) numaralı bendi
nin tasarı metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Cemal Şahin 
Çorum 

Rıza Ilıman 
Çorum 

Kamer Genç 
Tunceli 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kıyı Yasa Tasarısının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini öneririz. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Ali Haydar Erdoğan 
istanbul 

Mustafa Timisi 
tstanbul 

Yüksel Çengel 
tstanbul 

trfan Gürpınar 
Kırklareli 

Hasan Zengin 
Manisa 

"Kıyı kenar çizgisi: Deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara 
yönünde bugünkü su hareketleriyle rüzgârın oluşturduğu kumluk, çalılık, kayalık, taşlık, saz
lık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını," 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kıyı Yasa Tasarısının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini öneririz. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

trfan Gürpınar 
Kırklareli 

Ali Haydar Erdoğan 
tstanbul 

Mustafa Timisi 
tstanbul 

Yüksel Çengel 
tstanbul 

Hasan Zengin 
Manisa 
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"Kıyı: Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı, ayrıca bugünkü deniz ve göl su
larıyla akarsuların, rüzgârların oluşturduğu kıyı dışında; bugün mevcut olmayan, eski dönem
lere ait deniz, göl, akarsu ve rüzgârlar etkisiyle oluşmuş kumluk, çalılık, kurutulmuş bataklık, 
lagün, kumul alanlardan oluşan eski kıyıyı," 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlığa verilen önergeleri aykırılık sırasına göre oku
tup, tek tek oylarınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Kıyı Yasa Tasarısının 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini öneririz. 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
ve arkadaşları 

"Kıyı kenar çizgisi: Deniz, tabiî ve sunî göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara 
yönünde bugünkü su hareketleriyle rüzgârın oluşturduğu kumluk, çalılık, kayalık, taşlık, saz
lık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınırını," 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 

SAYGIN (İzmir) — Katılamıyoruz Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Gürseler, buyurun. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın üyeler; yasa tasarısında, kıyı ke
nar çizgisi, "Su hareketlerinin oluşturduğu alanların doğal sınırı" olarak tanımlanmaktadır. 
Burada, su hareketlerinin oluşturması olgusunun ne ölçüde geriye götürüleceği belirtilmemek
tedir. örneğin, geniş bir kumsalın, bugünkü su hareketlerinden etkilenen kesimi oldukça dar 
olabilir; geride kalan geniş kesim, yüzyıllar önceki su hareketleriyte oluşmuş olabilir. Yasada, 
su hareketlerinin oluşturduğu alanların doğal sınırı olarak, kumsalın bitiş sınırı mı, yoksa bu
günkü su hareketlerinin erişebildiği sınır mı belirtilmek isteniyor, bu açık değildir. 

Diğer yönden, kıyı kenar çizgisi tanımı, kayalık, sazlık ve bataklık kıyılar için anlamlı ve 
belirleyici değildir. Biraz önce Sayın bakanın açıklamaları, tutanaklara da geçmesi açısından 
önemli; ileride, bu konuda çıkacak ihtilafları tutanaklara bakarak çözmek mümkün; ama, ile
ride yoruma olanak vermeyecek şekilde yasa yapmak, madde metnini o şekilde düzenlemek 
gerektiği kanısındayım. Çünkü, burada hepsini uzun boylu saymama gerek yok; ama Dalyan'-
dan başlayarak, Dalyan, Dalaman, Fethiye, Patara, Kumluca, Berek Bölgesi, Kızılot Bölgesi, 
Demirtaş, Göksu Deltası, Kozanh, Akyatan, Samandağ, Ekincik gibi yerlerde, kıyı kenar çiz
gisinin bugünkü su hareketleriyle belirlenmesinden sonra, arkada çok geniş bir kumsal alan 
kalacaktır ve oranın da kıyıya dahil edilmesi, kıyı kenar çizgisinin o kumsalın bittiği yerden 
geçirilmesi gerekir. Sayın Bakan böyle anlaşılması gerektiğini söylüyor; ama, bizim önergemiz, 
ileride yorum yapmayı, tartışmayı ortadan kaldıracak bir düzenlemedir. 

O nedenle önergemizin kabulünü diler, Yüce Heyete saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürseler. 
Sayın Gürseler ve arkadaşları tarafından verilen önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kıyı Yasa Tasarısının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini öneririz. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

ve arkadaşları 

"Kıyı: Kıyı çizgisiyle kıyı kenar çizgisi arasındaki alanı, ayrıca bugünkü deniz ve göl su
larıyla akarsuların, rüzgârların oluşturduğu kıyı dışında; bugün mevcut olmayan, eski dönem
lere ait deniz, göl, akarsu ve rüzgârlar etkisiyle oluşmuş kumluk, çalılık, kurutulmuş bataklık, 
lagün, kumul alanlardan oluşan eski kıyıyı," 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 
SAYGIN (İzmir) — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmıyor. 
Sayın Gürseler, önergenizle ilgili olarak konuşmak istiyor musunuz? 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Efendim, deminki konuşmamda ve madde üzerinde 
konuşurken belirttim; aynı hususları tekrarlıyorum. 

BAŞKAN — Peki. 
Sayın Gürseler ve arkadaşlarının vermiş olduğu önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kıyı Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinin (a) bendinde yer alan 
"bulunan" kelimesinin "yapılacak" kelimesiyle değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Raşit Daldal 
Niğde 

ve arkadaşları 

BAŞKAN — Bu değişiklik önergesine Komisyon katılıyor mu? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 
SAYGIN (İzmir) — Çoğunluğumuz olmadığı için katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılıyoruz. 

— 188 — 



T.B.M.M. B : 90 15 . 3 . 1990 O : 1 

YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sizin konuşma hakkınız yok. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, burada plan yapılmayınca ne olacak? 20 met

relik bir alanda yapacak, ondan sonra Bakanlık nasıl kontrol edecek? Suiistimal edilecek. 
BAŞKAN — Sayın Kamer Genç, bu önergede imzası bulunan bir kişinin 5 dakika konuş

ma hakkı vardır, sizin konuşma hakkınız yoktur. Lütfen oturunuz... 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 
YÜKSEL ÇENGEL (istanbul) — Sayın Başkan, bu kabul edilen madde ile ilgili Anayasa 

Mahkemesinin çok net muhalefet yazısı var. 
BAŞKAN — Sayın Çengel, içtüzüğe göre hareket etmeye mecburuz. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 301 sıra sayılı Yasa Tasarısının 4 üncü maddesinin (b) numaralı bendi
nin tasarı metninden çıkarılmasını saygılarımızla arz ederiz. 

Kamer Genç 
Tunceli 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Değişiklik önergesine Komisyon katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURÎZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 

SAYGIN (izmir) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGlZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Genç, şimdi konuşabilirsiniz; buyurun. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında; içtüzüğümüz 

önergelerle ilgili olarak yapılan müzakereler konusunda gerçekten çok yetersizdir. 
Burada bir önerge veriliyor. Bu önergenin ne anlama geldiğinin, önerge sahipleri veya ak

sini savunan insanlar tarafından açıklanması lazımdır. 
Biraz önce önerge verilerek, "Uygulama imar planı bulunan" ifadesindeki "bulunan" ke

limesi kaldırıldı, "yapılacaıc alanlarda" denildi. 
Farz edelim ki, Hükümet, belirli alanlarda bazı kişilerin yapı yapmasına göz yumdu; mevcut 

mevzuata göre -mevzuat da kalmadı ya- 3086 sayılı Kanun da Anayasa Mahkemesince iptal 
edilince, burada bir boşluk doğdu; hangi kanunu uygulayacaksınız belli değil. Çünkü, bizim 
eski hukuk sistemimize göre, bir konuda düzenleyici işlem olan yasa tasarısı, Anayasa Mahke
mesi tarafından iptal edildiği takdirde, iptal edilen kanunun yerine eski kanun otomatikman 
geçmiyor. Ne var? O zaman bu arada bir boşluk var. Peki, bu kanun çıktı ve idare -belirli saha
larda imar planı yapmadı; o zaman ne olacak? Oralara birtakım nüfuzlu kişiler gidecek, 10 
metre ile 20 metre arasındaki alanda yapıyı yapacak. Burada "imar planı yapılacak" da denil
miş; plan da yapıldıktan sonra, böylece birtakım suiistimallere meydan verilecek. Bizim göre
vimiz, burada birtakım olayları sizlere hatırlatmaktır. Bunun bütün sorumluluğu size aittir. 
Tabiî vicdanınız rahat ediyorsa, biz ona bir şey demiyoruz. 

— 189 T -



T.B.M.M. B : 90 15 . 3 . 1994 O : 1 

Değerli milletvekilleri, verdiğim önergeyle (b) fıkrasının "Tanımlar" maddesinden çıka
rılmasını istiyoruz. Biliyorsunuz, 1972 yılında 1605 sayılı tmar Kanunu yürürlüğe girince, 1962 
ile 1975 yılları arasında imar yönetmeliği çıkarılmadı ve 1975 yılında çıkarılan imar yönetmeli
ğinde, imar planı bulunmayan kıyılardaki yapı yapma yasağı getirilen alan 100 metreydi. Şim
di, bu kanunla belirli alanlarda yapı yapma yasağı 50 metreye indiriliyor. Bu, bir haksızlıktır. 
Haksızlık; çünkü kıyılarımız pek kalmadı. Elimizde çok dar miktarda kalan kıyılarımızı da, 
bence, gözbebeğimiz gibi korumamız lazım. Çünkü, istikbalde Türkiye Cumhuriyeti devleti
nin kendisine en büyük yarar getirecek konutardan birisi de, kıyıların iyi korunarak, düzenle
nerek, turizmin teşvik edilmesidir. Gelecekte ancak turizm gelirlerinin devlete faydasının ola* 
cağına inanıyoruz. Turizmi teşvik edici en önemli unsur da nedir? Kıyılardaki sağlıklı bir yapı
lanma ve kıyılardan sağlıklı yararlanma olanağının ortadan kaldırılmamasıdır. 

Şimdi, devletimizin elinde, özellikle plan alanları dışında kalan yerlerde kıyıları kontrol 
etme yetkisi Bayındırlık ve tskân Bakanlığına aittir. Bayındırlık ve tskân Bakanlığı da, her ne 
kadar, "Şu kadar alanda kıyı kenar çizgisi tespit ettik" diyorsa da, bunların çoğu değişiyor 
ve vatandaş da dinlemiyor; gidiyor yapıyı yapıyor, ondan sonra iş yıkmaya gelince, ortaya siya
sî meseleler çıkıyor, onlar öyle kalıyor. 

Onun için, 1975'te insanların uygun gördüğü bir mesafeyi biz bugün niye kısaltıyoruz? 
O zaman bunun sebebini Hükümet bize açıklasın. Yani, 1975 yılında çıkarılan imar yönetmeli
ğinin 1.08 inci maddesi, sahil şeridinden itibaren 100 metrelik alan içinde yapı yapma yasağını 
getiriyor; bunu şimdi sayın bakanlık 50 metreye indiriyor; bunun sebebini izah etsin. Eğer, haklı 
iseler, ben önergemi geri alabilirim; ama, bence haklı bir tarafı yok. 

Onun için, bunu bu şekliyle kabul ederseniz, sahil kıyılarındaki uygulamalar bu haliyle 
çok büyük kargaşalara meydan verecektir. 1605 sayılı Kanunun Ek 7 ve 8 inci maddesine isti
naden çıkarılan yönetmelikte, belirlenen 100 metrelik alanın içinde yapılan kaçak yapıların as
lında yıkılması lazım. Bu kanun tasarısına göre bu sınır 50 metreye indirilince, belirli yerlerde 
bunlara bir nevi af getirmiş oluyorsunuz. 

Bu itibarla, bunun büyük bir sakınca doğuracağına inanıyorum ve önergemin kabulünü 
rica ediyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Kamer Genç ve arkadaşlarının vermiş oldukları değişiklik önergesini oylarınıza su

nuyorum: önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
301 sıra sayısıyla görüşülmekte olan Kıyı Kanunu Tasarısının 4 üncü maddesinin sonuna, 

aşağıdaki fıkranın ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ülkü Güney 
Gümüşhane 

ve arkadaşları 
"(b) bendinde tespit edilen alan, belediye ve mücavir alan sınırlan dışında ve köy yerleşik 

alanı içinde, daha önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun yapıların bulunduğu 
meskûn alanlarda, 10.11.1985 tarihinden önce köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlar 
tarafından, konut olarak yapılacak yapılar için, mevcut teşekkül de dikkate alınarak sahil şeri
di yatay olarak en az 10 metreye düşürülebilir." 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 
SAYGIN (İzmir) — Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılıyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yeter sayısına bakınız. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Değişiklik önergesini kabul edenler lütfen 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, karar yeter sayısına baktınız mı? 

BAŞKAN — Şimdi, sayın milletvekilleri, 10 arkadaşımız tarafından, maddenin tümüyle 
ilgili oylamanın yapılmasından önce yoklama yapılması isteği bize ulaşmıştır, önce, bu arka
daşlarımızın salonda mevcut olup olmadıklarını kontrol edeceğiz. (ANAP sıralarından "Aya
ğa kalksınlar" sesleri) 

Müsaade edin efendim, biz İçtüzüğün gereğini yerine getireceğiz, önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Genel Kurulda toplantı yeter sayısı bulunmadığı görüldüğünden, İçtüzüğün 58 inci mad
desine göre, 4 üncü maddenin oylanmasından önce yoklama yapılmasını dileriz. 

BAŞKAN — Yüksel Çengel?.. Burada. 
Hasan Zengin?.. Burada. 
Mehmet Dönen?.. Burada. (ANAP sıralarından "Ayağa kalmaları gerekmiyor mu?" sesleri) 
Ben görüyorum efendim. 
Turan Bayazıt?.. Burada. 
Hüdai Oral?.. Burada. 
Gürcan Ersin?.. Burada. 
Mahmut Keçeli?.. Burada. 
Ali Uyar?.. Burada. 
Cemal Seymen?.. Yok. 

BİRGEN KELEŞ (İzmir) — Sayın Başkan, ben tekabbül ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Birgen Keleş tekabbül ediyor. 
Türkân Akyol?.. Burada. 

Sayın milletvekilleri, önerge doğrultusunda yoklama yapılacaktır. 

SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Muğla) — Sayın Başkan, Genel Kurulun yarım saatini 
çalan arkadaşlar yoklama sırasında yarım saat ayakta beklesinler. 

BAŞKAN — Siz İçtüzüğü değiştiremezsiniz; İçtüzük ne emrediyorsa onu yaparız biz. 
Buyurun efendim, yoklamaya başlıyoruz. 

(Yoklama yapıldı) 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bazı arkadaşlarımız yoklama sırasında olmadıkların
dan bahisle yazı göndermişlerdir; şimdi isimlerini okuyacağım, lütfen, tekrar, burada oldukla
rını belirtsinler. 

Metin Emiroğlu?.. Burada. 
Burhan Cahit Gündüz?.. Burada. 
Mehmet Onur?.. Burada. 
Nizamettin özdoğan?.. Burada. 
Mehmet Deliceoğlu?.. Burada. 
Sabahattin Araş?.. Yok. 
Metin Yaman?.. Burada. 
Onural Şeref Bozkurt?.. Burada. 
Ali Bozer?.. Burada. 
Mehmet Özalp?.. Burada. 
Alpaslan Pehlivanlı?.. Yok. 
Nihat Türker?.. Burada. 
Muzaffer Arıcı?.. Burada. 
Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere devam ediyoruz. 

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

2. — Ktyt Kanunu Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (1/641) 
(S. Sayısı : 301) (Devam) 

BAŞKAN — 4 üncü maddenin oylamasmda kalmıştık. 4 üncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum: önergelerdeki değişikliklerle birlikte 4 üncü maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
Genel Esaslar 
MADDE 5. — Kıyılar ile ilgili genel esaslar aşağıda belirtilmiştir: 
Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Kıyılar, herkesin eşit ve serbest olarak 

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

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

üç ay içinde kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur. 
BAŞKAN — Madde üzerinde SHP Grubu adına Sayın Yüksel Çengel ile şahısları adına 

Sayın Hasan Zengin ve Sayın Kamer Genç söz istemişlerdir. 
Başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
SHP grubu adına Sayın Yüksel Çengel, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA YÜKSEL ÇENGEL (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; görüldüğü üzere, tartıştığımız Kıyı Kanunu Tasarısını, komisyonumuzda uzun uzun gö
rüşmüş, maddelerini, fıkralarını, detaylı tartışmış, üç siyasî partiden konuya yaklaşımı olan 
arkadaşlar ve Komisyon Başkanımızın da katılımları doğrultusunda oybirliğiyle huzurlarınıza 
getirmiştik, tki haftadır, çıkarmakta, oylamakta sancısını çektiğimiz, ama başlangıçta oybirli
ğiyle, belki de ilk kez birliktelik sağladığımız bu taslaktaki bütün fırtına, kıyılardaki 20 metre
lik sahil şeridi hududunu 10 metreye -Anavatan Partisi üyesi bazı milletvekili arkadaşlarımızın-
indirme çabalarındadır, taleplerindedir. 
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Sevgili arkadaşlarım, bir tek şeyi ciddî olarak gözden kaçırıyoruz: Bu kanun, yıllardır ya
pılması, uygulanması ve doğru uygulanması gereken kanundur. Türk kamuoyuna gidip sor
sak, partilerimiz veya gazeteler bugün bir anket çalışması yapsa, sonuç, hiç şüphe yok ki, "Kı
yılar yağmalandı, üç tarafı denizle çevrili olan Türkiye'mizin kıyıları bitti" olacaktır. Ben öne
riyorum, bu akşam dilerseniz hepimiz eşlerimize ve buluğ çağını aşmış çocuklarımıza "Türki
ye'nin kıyıları ne durumdadır?" diye soralım, cevap, "yağmalandı" olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım son derece uyumlu, son derece uygar, çok sıcak yaklaşımlarla bu 
birlikteliği sağlamıştık. Bir arkadaşımızın önerisi haklılık kazanır; o da, köy ise, köyde sürekli 
oturuyor ise, 1985'ten beri de -önerisi doğrultusunda olduğu için söylüyorum- köy nüfusuna 
kayıtlı ise, teşekküle de uyulmak kaydıyla. Onu da başlangıçta ve aradaki konuşmalarda hiç 
dile getirmedik; ama, şimdi 1/1000'lik uygulama imar planı bulunan alanlardaki sahil şeridini 
değerli oylarınızla yatay olarak 10 metreye indirdiniz. 

Sevgili arkadaşlarım, sözü uzatmadan peşinen söylüyorum, Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararını, burada zabıtlara geçmesi için de tekrar okuyacağım. Mahkeme, sahil şeridinin açık 
ve net olarak, 10 metreye indirilişini iptal gerekçesi sayıyor. Bu hatayı bile bile neden tekrar 
işliyoruz? Şimdi, konuşmalar sırasında Sayın Bakanımız da uyardı, yani görüşünü söyledi; "imar 
planı yapılacak diye değiştirdik ve belediyelerin işi ne; yapsınlar" dediler. Tabiî, imar planını 
belediyeler yapsınlar, onların da bir an evvel yapması için gayret sarf edeceğiz; ama, bu kolay 
mı? Bu, zaman alıyor. Çok az kalmış olan kıyılarımızı iyice bitirmeye yönelik ve arazi speküla
törlerinden başka hiç kimsenin işine yaramayan bir yağmaya, biz, bilerek veya bilmeyerek ve 
komisyondaki birlikteliği de göz ardı ederek, hissî, duygusal, parti tartışmalarından, sürtüş
melerinden sonra, bir sonuca kanunu götürüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, sözü fazla uzatmadan, izin verirseniz ve zabıtlara geçmesi amacıyla 
Anayasa Mahkemesinin bu konudaki yarım sayfalık kararını okumak istiyorum: "Anayasamı
zın 43 üncü maddesinde, Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. 

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

Kıyılar, toplum için doğal kaynak niteliğindedir. Bu nedenle, anayasamızın sevk ettiği bu 
hükmü, hükmün amacına elverecek biçimde değerlendirmek gerekir. Doğal kaynak niteliğin
deki kıyıları da diğer doğal kaynaklara paralel olarak, gelecek kuşakları da kapsayacak biçim
de ele almak gerekir. Aksine bir davranış, ülkemizi ileride telafisi çok zor durumlara sokabilir. 

6785 sayılı tmar Yasasının ek 7 ve ek 8 inci maddeleri ve ona ilişkin yönetmelikte 1975 
yılından beri süregelen bir uygulama vardır. Ek 7 ve 8 inci maddeler 1972'de yürürlüğe girmiş 
olmasına rağmen, bahse konu yönetmelik ancak 1975'te yürürlüğe girebilmiştir. Yönetmeliğin . 
gecikmesinin çeşitli nedenleri arasında, Türkiye kıyılarının geleceğini ilgilendiren bu konuda 
derinlemesine araştırma yapılması, acele bir düzenleme ile ileride giderilmesi güç, ama zorun
lu olabilecek fiilî durumların yaratılmamasına özen göstermek olmuştur. 

Uzun ve ciddî çalışmalardan sonra hazırlanan yönetmeliğin 108 inci maddesinde, 'A - De
niz ve göl kenarlarında kara yönünden en az 100 metre genişlikteki kuşak (şerit) içinde toplu
mun yararlanmasına ayrılmayan yapı yapılamaz, yapılmış olanlar değiştirilemez, bunlara ek
lenti yapılamaz' hükmü getirmiştir. 
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Bu nedenlerle, imar planlı yerlerde en az 10 metre esası, Türkiye'nin gerçeklerine ve bu 
gerçeklere dayanılarak bugüne dek yapılmış uygulamalara ters düşmektedir. Gelecek kuşakları 
düşünmeyen, böylece, daraltıcı bir hüküm, kıyı yağmasına izin veren bir düzenleme olup, ka
mu yararı kavramını pratikte gerçekteştirmeyecek, Anayasanın amacına aykırılık teşkil edecektir. 
Geçmişte Anayasada kıyılarla ilgili hüküm bulunmadığı sırada, yasa ve yönetmeliklerle koru
nan kamu yararı, bu suretle anayasal güvenceye ulaştığında, âdeta yok edilmek durumunda 
kalmıştır. Anayasaya uymak görünümü altında, gerçekte Anayasaya ters bir düzenleme ortaya 
çıkmıştır. Bu nedenle, bu hüküm iptal edilmelidir." 

Şimdi, Anayasa Mahkemesi, gene, bu Kıyı Yasasını iptal edecek ise, bir taraftan da, aldı
ğınız kararla, yerel yönetimleri de "Uygulama imar planı yapılacak" tartışmasına sürükler-
sek; "İmar durumu verdin, vermedin; plan yapıldı, yapılacak; var, yok; fiilî engelleme" gibi 
tartışmaları ve yerel yönetimlerdeki tartışmaları burada da gündeme getirirsek, bile bile hata 
yaparsak, "Demokrasinin beşiği" dediğimiz yerel yönetimleri, kürsüye, tartışmak için getirir
sek, içinde bulunduğumuz ve hepimizin tek tek, mutlaka en yüce saygı duyduğumuzdan şüp
hemiz olmayan Parlamentoyu da tartışmaya açmış oluruz. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çengel. 
Şahsı adına Sayın Hasan Zengin, buyurun efendim. 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda görüşmekte 

olduğumuz Kıyı Kanunu Tasarısı, bir boşluğun, Anayasanın, 43 üncü maddesiyle, emrettiği 
doğrultuda doldurulması gayesiyle getirilmiştir, gecikmiş olarak getirilmiştir. 

önce bir hukuksal anlayışı ortaya koymak istiyorum: Bu 3086 sayılı Kıyı Kanunu, 1.12.1984 
tarihinde yürürlüğe girmiş, 10.7.1986 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, 
10.1.1987 tarihinden bugüne kadar da, üç yıldır Türkiye'de kıyı kanunu yoktur. Yani Anayasa
nın 43 üncü maddesine göre, kıyıların korunması, kamu yararı için gereken tedbirlerin alınma
sı hususunda açıkça belirtilen durum, Anavatan iktidarları tarafından üç senedir, maalesef as
kıya alınmış; kıyılar, herkesin canının istediği gibi yağma edilmiş veyahut da tasarrufunun na
sıl yönlendirildiği hususu tamamen keyfi olarak çıkarlara bırakılmıştır. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Hasan, sen niye vermedin bir kanun teklifi? 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Bugün, belediyelerin imar mevzuatına da aynı şekilde 

el atılmaktadır. 
Hükümetlerin, tatbikatta kamu yararını ön planda tutması gerekirken; şahısların çıkarla

rını ön planda tutar şekilde davranışlar içerisine girdiğini burada açıkça belirtmek istiyorum. 
Mevcut Kıyı Yasası, İmar Kanunu ve çeşitli kanunlarla yok edilmeye çalışılmaktadır. Bu, Res
mî Gazetede de yayımlandı, çok defa çıkıyor... Hükümetin zihniyetini belirtmek bakımından 
ve İmar Kanunu ile, Kıyı Kanununun da aynı şekilde şahıslar için canının istediği gibi kullanıl
dığını belirtmek bakımından şu hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum, Anayasa Mahkemesi 
de kıyıların kamu yararına kullanılması ve korunması yönündeki 3086 sayılı Yasayı iptal eder
ken, bilhassa bu hususu ön planda tutmuştur. Şimdi Hükümet bunun da kolayını bulmuş; hem 
belediyeleri çalıştırmamak ve hem de kendi yakınlarının çıkarlarını sağlayabilmek için, Bakan
lar Kurulu hemen, "Turizm alanı ve turizm merkezleri" ismi altında bir karar alıyor ve kendi 
emirleri istikâmetinde canının istediği mevkileri, canının istediği koyları derhal korumaya al
maktadır. 
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Resmî Gazeteye baktım, turizm alanı ve turizm merkezlerinin tespitiyle ilgili olarak, An
kara'da "Yenişehir-Kızılay Turizm Merkezi" olarak tespit etmişler. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Orada kıyı yok 
ki... 

HASAN ZENGtN (Devamla) — "Acaba bu neresidir?" diye düşündüm, Esat Caddesin
den itibaren Dedeman'ı, Meşrutiyet Caddesini içine almış, belli bir yer; Ankara Oteli, Hilton 
Oteli ve Sheraton Otelinin olduğu yer, yok. Burası niye turizm merkezi olarak kabul edilmiş; 
bunu çözmek mümkün değil. 

Bunun gibi, Hükümet, kıyılarda da şahısların menfaatlarını düşünecek şekilde kararlar 
alacak olduktan sonra, bu Kıyı Kanunu için düşünülen genel esasların da bir manası kalmaya
cak demektir. 

Kamu aleyhine usulsüz tutum ve davranışlara girileceği için, bu yönden, bu zihniyet ve 
tutumu burada ayrıca belirtmek istiyorum. 

Bugün, bundan bir ay önce kabul edilen yasada da, en basitinden bir imar mevzuatında 
da, imar planının uygulandığı ve uygulanacağı yerlerde, şehir içerisindeki en küçük bir yol da
hi 7 metre olarak kabul edilmektedir. Oysa biz, burada koskoca sahillerdeki 10 metrelik bir 
yol geçişi için, sahil için oy kullanıyor, parmak kaldırıyoruz. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Yol değil o, karıştırıyorsun, çekme mesafesi. 
HASAN ZENGtN (Devamla) — Efendim, çekilen mesafeyi, imar planı yaparken yol ya

parlar. Yani 10 metrenin dışında kalan o boşluğu şahıslar kullanabilecek demektir, o hak veri
lecektir. tşte veriliyor, şahıslara göre kararlar alınıyor. Anavatan İktidarının bu tutumunu bu
rada bizzat belirtmek için söz almış bulunuyorum. Yani, şehirlerin ve kıyıların planlanmasın
da canının istediği şekilde, tutumunu beğenmediği belediyeye veya oradaki bazı insanların key
fine göre, derhal özel alanlar oluşturuluyor. Bu Anayasanın ruhuna aykırıdır. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Anlamıyorsun. 
HASAN ZENGİN (Devamla) — Zaten Kıyı Kanununun iptal edilmesinin ana vecibesi ve 

gerekçesi de budur. 
Onun için, gecikmiş olan bu yasanın çıkması iyi; ama, sahiller parçalandıktan sonra geç 

kalınmıştır. Yani, üç senedir bir boşluk vardı; bu, bir yönüyle, cenazeleri kaldırma kanunu gibi 
oluyor. Şimdi ise, bazı kıyılardaki bu mesafeler daraltılarak daha kötü bir duruma sokulmak
tadır. Bu yönden, bu düşünceyi ve bu tarzı, hukuka ve Anayasaya aykırı olan bu tarzı burada 
açıkça belirttikten sonra, bunu reddediyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 
ben de söz almak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Genç'ten sonra mı? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Evet. 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Kamer Genç, buyurun. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; aslında bir kanunun, 
kendi içinde bir mantık silsilesini takip etmesi ve bir bütünlük teşkil etmesi gerekir. Biraz önce 
4 üncü madde üzerinde ANAPMı arkadaşlarımızın verdiği önergeyle kabul edilen sistem, 5 inci 
maddeyi uygulanmaz hale getirdi. 5 inci maddede deniliyor ki, "Kıyı ve sahil şeritlerinden ya
rarlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir." Zaten kıyıların en fazla yağma edildiği yerler, köy 
hudutları içinde kalan yerlerdir. Yerleşme planı olan yerlerde pek yağmacılık olmuyor, köy hu
dutları içinde oluyor ve siz orada 10 metreye indirdiniz. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Köy nüfusunda kayıtlı olanlar için... 
KAMER GENÇ (Devamla) — Efendim, şimdi bakın, aslında Başkanlık Divanının o öner

geyi 4 üncü maddede oylamaması lazımdı. O önergedeki husus, geçici madde niteliğindeydi, 
4 üncü madde ise "Tanımlar" maddesiydi ve o önergeyi 4 üncü maddede ele almamız lazımdı. 
Ne deniyordu o önergede? 1985 yılından önce yapılan yapıları köy yerleşik alanları içinde 10 
metrelik bir alana kadar indiriyordu. Eğer bu, geçici madde niteliğinde değilse, o zaman, "Bun
dan sonra da aynı yerlerde aynı yapılar yapılır" anlamına gelir. Bu itibarla, önergelerin bile, 
nerede, hangi maddede verileceğini iyi bilmek lazım; yani hiç olmazsa kanun yapılırken, ka
nun yapma tekniğini de bilmek lazım; hiç olmazsa, Komisyonun buna müdahale etmesi lazım
dı, Başkanlık Divanının müdahale etmesi lazımdı ve geçici madde olarak oylaması gerekirdi. 

Değerli milletvekilleri, biz, elbette ki, Meclis olarak kanun yaparken bir bağlı yetki için
deyiz. Bağlı yetkimiz nereden kaynaklanıyor? Anayasanın temel hükümlerine dayanıyor. Eğer 
bir konuda Anayasa Mahkemesi karar vermişse, elbette ki, biz Meclis olarak bu kanunları ye
niden yaparken, Anayasa Mahkemesinin iptal kararında belirttiği gerekçelere de uymak zo
rundayız. Yoksa ne olacak? Tekrar Anayasa Mahkemesine gidilecek ve tekrar iptal edilecek. 
Bir de bunun bir müeyyidesi var. Yani Anayasada, Anayasa Mahkemesinin kararlarına uyma 
zorunluluğu hem meclise ve hem de bütün organlara getirilmiştir. 

Biraz önce ANAP Grubunca verilen bir önerge ile madde o kadar anlamsız hale getirildi. 
Birtakım imtiyazlı kişilerin köy hudutları içinde yaptığı ve ne zaman da yaptığı belli olmayan 
yapılara -artık onu tespit etmek zor, belki vergi kayıtlarına bakarsınız- daha önce 775 sayılı 
Gecekondu Kanunu ile af getirildiğinde, bir fotoğraf çekme ilkesini koymuştu; yani uçaklar
dan fotoğraflar çekilmişti ve o fotoğraflar esas alınmak suretiyle gecekondu affı getirilmişti. 
Burada o da yok. Neye bakacak?.. Vergi kaydına bakacak. Vergi kaydı olmayınca, bu madde
de, o geçici madde niteliğindeki önergeyle getirilen haktan yararlanmayacak mı? 

Burada bir de, kıyılarda uygulama yapılabilmesi için, "Sahil şeridinde kıyı kenar çizgisi 
tespiti zorunludur ve müracaat halinden itibaren de üç ay içinde kıyı kenar çizgisi tespiti 
zorunludur" diyor. Peki, idare yapmadı; müeyyidesi ne? Yani, vatandaş üç ay içinde size "Ben 
burada bir uygulama yapacağım, bir otel yapacağım, turistik tesis yapacağım veya yapı 
yapacağım" dedi; idare de "Buranın kıyı kenar çizgisi yok" dedi. Ee, tespit et; kanuna koy
muşuz, üç ay diye... Uç ay içinde idare olarak siz yapmadığınız zaman müeyyidesi ne? Vatan
daş ne yapacak? Yani bunun müeyyidesi ne? Onu izah edin bize? O zaman vatandaş kendi 
mantığı içinde yapı mı yapacak, yoksa idare olarak sizin sorumluluğunuz ne olacak? 

Bizde kanun ihlalleri o kadar kolay ki... Yani idareler her gün kanunları ihlal ediyor; ama 
maalesef vatandaşın hakkını koruyan kimse yok veya çok az merci var. 

Sayın milletvekilleri, kanun vazıı olarak bizler belli kanunları yaparken, bunların uygula
nabilir ve toplumda saygınlık kazanır hükümler taşıması lazımdır. Toplumda saygınlığını 
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kaybedecek kanunlar yaptığınız zaman, kanunlara da saygı kalmaz. Biraz önce 4 üncü madde
ye ilave edilen bir hükümle, bu kanunun artık anlamını kaybettiğine inanıyorum. Çünkü Ana
yasa, kıyılara çok önem vermiş, hatta 43 üncü maddesinin altıncı fıkrasında, kıyıların korun
ması için devlete istimlak yetkisi vermiş. 

Hükümetimiz, idaremiz, hakikaten köyde 10 metrelik sahil şeridi içine yapı yapan insan
ları korumak istiyor ise, o vatandaşın malını istimlak etseydi, yine de korunabilirdi; ama, üç 
beş-imtiyazlı kişinin durumunu korumak için, devletin kıyılarını yağmacıların eline terk etti
niz. Fazla bir şey de söylemek istemiyorum, olayı en çarpık haliyle vurguluyorum. 

Neden acaba, bu kadar açık ve seçik memleket yararına olan konularda bile burada anla
şamıyoruz? Ben bir türlü bunu anlayamıyorum. Hükümet kürsüye çıksın, dediklerimizin aksi
ni kanıtlasın. Eğer 4 üncü maddenin sonuna ilave edilen hükümle bu kanun anlamsız kalmı
yorsa, Hükümet kürsüye çıksın aksini savunsun. Bu itibarla, Sayın Bakandan öğrenmek isti
yorum; üç ay içinde kıyı kenar çizgisi tespit edilmezse vatandaşın buradaki hakkı nedir? Onun 
da izahını istiyorum. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Bakan söz istemişti; buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan tasarının 5 inci maddesi genel esasları tarif etmiştir 
ve inanıyorum ki, halk yararına, kamu yararına olarak, kıyıları bundan güzel tarif eden mad
de olamaz. Ancak, değerli konuşmacılar, nedense, bu madde üzerinde konuşmak yerine, bun
dan önce kabul edilenlere ve bundan sonra konuşulacak olanlara taalluk eden görüşlerde bu
lundular. 

Bir kere, şundan herkes kesinlikle emin olsun ki, ne Hükümetimiz, ne de partimiz, yağ
macılarla işbirliği halinde değildir; tenzih ederim. 

Değerli konuşmacılar Hükümet arkasına sanki talan ordusunu almış, sahilleri, deniz ke
narlarını parsellemek, satmak üzere yola çıkmış gibi bir tablo yaratmak çabasındadırlar. Öyle 
bir şeye katiyen katılmadığımızı ve kendilerine de bu yaklaşımlarından ötürü teessüf ettiğimi 
ifade etmek isterim. 

Üç ay içinde kıyı kenar çizgisini çizmeyenler için, tasarının 15 inci maddesinde, "Bu ka
nunda öngörülen iş ve işlemleri, süresinde yapmayan veya geciktirenlerle veya kanunu yanlış 
uygulayan mahallî yönetici ve diğer kamu görevlileri hakkında ayrıca kanunî takibat yapılır" 
diye bir hüküm vardır. Bu, bizim hazırladığımız tasarıların içinde bir yeniliktir; vazifesini yap
mayan yöneticileri de kanunî takibata tabi tutmaktadır. 

Sayın Hasan Zengin'in konuşmasının büyük bir bölümü, Ankara Kızılay'daki turizm böl
gesini içeriyordu. Orada ne deniz, ne göl, ne de akarsu kıyısı olmadığı için, konuşmasını bu 
tasarıda konuşulmaması gereken paragraflardır diye değerlendiriyorum. 

Burada, Anavatan Hükümetinin getirdiği tasarının, ne yandaşlarımızla, ne taraftarları
mızla, ne şahsî bir çıkarımızla en ufak bir ilgisinin olmadığını tekrar ifade ediyorum. 

Kıyılarımızda çizilecek çizgileri bekleyen yer, zaten azdır. Ayrıca şunu da ifade edelim ki, 
imar planı yapmayan yerlerde kıyı kenar çizgisine yaklaşım 50 metreye çekilmiştir; bu uzaklık 
önceden 30 metre idi. tskân dışı alanlarda da 30 metrede iken, 100 metreye çekilmiştir. 
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Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, İktidarımız, Hükümetimiz, Türkiye'nin kıyılarını her
kesten iyi korumaya da azimlidir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Maddeyle ilgili verilmiş bir değişiklik önergesi var, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kıyı Yasa Tasarısının 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini öneririz. 

Güneş Gürseler Yüksel Çengel 
Tekirdağ İstanbul 

Mustafa Timisi İrfan Gürpınar 
İstanbul Kırklareli 

Ayhan Arif Ağaoğlu Hasan Zengin 
Artvin Manisa 

"Ülkenin kıyı kesimini bir bütün olarak ele alıp, kıyının, kamu yararına olan tüm kulla
nım olasılıklarını değerlendiren bir Kıyı Yönetim Planı Başbakanlık Çevre Müsteşarlığının ko
ordinasyonunda, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı ilgililerinin katılmasıyla 
hazırlanır ve Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe konulur. Bu plan ilkeleri doğ
rultusunda kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgi
sinin tespiti zorunludur." 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 
SAYGIN (İzmir) — Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, buyurun efendim. 

GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu önergemiz, 
"Genel Esaslar" başlığını taşıyan 5 inci maddeye, kıyıların yönetimiyle ilgili bir genel hüküm 
ilave edilmesi gayesiyle verilmiş bulunuyor. Bizlere dağıtılan yasa tasarısını, gerek komisyona 
sunulan şekliyle, gerekse komisyondan geçen şekliyle inceledik; ama hiçbirimiz, dağıtılan bu 
tasarıda, Hükümetten gelen, komisyondan geçen metniyle, kıyıların yönetiminde genel bir hü
küm bulunduğunu söyleyemeyiz. Kıyılar, yine, belediyelerin, valiliklerin; köyle ilgili hükümler 
de muhtarlıkların denetimi ve yönetimi altında. 

Ayrıca, bugün mevzuatımızı şöyle bir değerlendirdiğimizde, kıyılarla ilgili olabilecek ku
rumları şöyle alt alta sayabiliriz; Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre Müs
teşarlığı var, hatta, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının kıyılara ilişkin yetkileri, kıyılarda 
yaptığı tasarrufları var. 

Şimdi, İ8 333 kilometre uzunluğundaki kıyılarımıza bu yasa tasarısıyla kuşbakışı bakma
mız ve kıyılarımızın, örneğin, Karadeniz'in Trabzon civarını ya da Akdeniz'in Fethiye civarını 
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Marmara'nın Şarköy civarını nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanmayı istediğimiz belli değil. Böyle 
bir merkezî otoriteyi bu yasa tasarısında düşünmüyoruz ve Türkiye'de öyle şeyler oluyor ki, 
kıyıların tasarrufunda, kullanılmasında ne yapıldığından, şu saydığım organların, kurumların 
birbirinden haberi olmuyor. 

Bakın, size bir soru önergem üzerine Sayın Tarım Ofman ve Köyişleri Bakanının verdiği 
cevaptan bazı rakamlar vermek istiyorum. Orman Genel Müdürlüğünce çıkarılan bir yönet
melik hükmüne göre, 1980 sonrasında ormanlardan, büyük ölçüde kıyılardaki ormanlardan, 
şirketlere, özel şahıslara yapılan tahsisler var. O tahsislerin metrekare olarak miktarı 9 365 534'tür. 
Bu kadar yer, ormanlardan, büyük ölçüde kıyılardaki ormanlardan, özel şahıslara, tüzelkişile
re turistik amaçlı olarak verilmiş. Şimdi, niye verilmiş, neden verilmiş, o tartışmaya girmek 
istemiyorum. Ama, bunu Tarım Orman Köyişleri Bakanlığı verirken, diğer kuruluşların, yani 
kıyıdan sorumlu diğer kuruluşların bilgisi yok, kararı yok ve o kıyının hangi amaçla tasarruf 
edileceğine dair bir genel ilkemiz yok, bir yönetimimiz yok, bir planımız yok. Bu sadece kıyı
larla ilgili değil, Türkiye'nin tüm doğal kaynaklarının kullanımı konusunda da yok. 

Türkiye tarım ülkesi; tarım yapılabilir toprakları geniş bir ülke. Tarım toprakları da sınıf
landırılıyor; birinciden altıncı sınıfa kadar tarım toprağı var. Ama, biz Türkiye'de endüstrinin, 
sanayileşmenin fizikî planlamasını yapmadığımız için, yani hangi sanayi kuruluşunun nerede 
kurulacağını, hangi toprakta kurulacağını belirleyemediğimiz için, birinci sınıf tarım topra
ğında da sanayi kuruluşu yapılıyor, vasıfsız toprakta da sanayi kuruluşu yapılıyor. 

Karayollarımızı biz nereden ucuz geçirirsek, neresi kısa ise, oradan geçiriyoruz, tster kıyı
dan, ister ovadan, ister birinci sınıf tarım alanından, ister beşinci sınıf tarım alanından geçiri
yoruz ve sonunda o karayoluyla birlikte oralara hem endüstriyel yerleşim geliyor, hem kentsel 
yerleşim geliyor, beraberinde de çevre sorunları geliyor, tarım alanları giderek yok oluyor. Hal
buki biz, topraklarımızı büyütmüyoruz. Topraklarımızı büyütmemiz için savaş ilan etmemiz 
lazım. Sınırlarımız aynı olduğuna göre, elimizdeki vasıflı toprağın değerini bilmemiz lazım, 
onu tarımda kullanmamız lazım. 

Kıyılarda da aynı olay var. Hangi kıyıyı turizme açacağız, hangi kjyıda liman yapacağız, 
gemi söküm tezgâhı yapacağız, hangisinde termik santral yapacağız, bilmemiz lazım ve bunun 
bir yöneticisi olması lazımdır; onun yöneticisi de Bakanlar Kuruludur. Ama bugün, Kıyı Ka
nununda ve başka mevzuatlarda, Bakanlar Kurulunun böyle bir yetkisi yok. Bakanlar Kurulu 
oturup, bürokrasisiyle beraber Türkiye'nin 8 333 kilometre kıyısına, bir yöntem çizebilmeli, 
diyebilmeli ki; "Ben artık Marmara Bölgesinde sanayi kuruluşu yapımına izin vermiyorum, 
sanayi kuruluşu yapmak isteyen -kıyıda yapılması zorunluysa- şurada yapacaktır. Ben, enerji 
santralını şurada yapacağım, şurayı turizme açıyorum; burada yazlık konut yapılmasını istiyo
rum." Bu genel planlamayı yapmak gerekir. 

İşte, verdiğimiz önerge bunu sağlamak içindir. Yani, Bayındırlık ve iskân Bakanlığı ve Tu
rizm bakanlığı ilgilileri, Çevre Müsteşarlığının koordinasyonunda, bir kıyı yönetim planı ha
zırlayacaklar, Bakanlar Kuruluna sunacaklar, Bakanlar Kurulu da bunu ilan edecek ve o plan, 
Türkiye'nin kıyılarının kullanımında yol gösterici olacaktır. 

Ben, Bodrum'un niye batmadığına hâlâ şaşıyorum. Bodrum o yükü nasıl çekebiliyor? Sa
hillerdeki diğer yerleşim yerlerimiz de öyle; ama, bir plan yapmadığımız için, insanlarımızı yön
lendirmediğimiz için, herkesi canının istediği yerleşimi yapmakta serbest bıraktığımız için bu 
noktaya geliniyor. 
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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki, kıyılarla ilgili uygulamadan size söz etmek istiyorum. 
Orada Ticaret Bakanlığı bünyesinde -öyle uygun görmüşler- "Ulusal Atmosfer ve Deniz 
Yönetimi" adıyla bir yönetim var. Bu yönetim, hem kıyıları, hem atmosferi, hem de okyanusu 
yönetmede söz sahibi ve 1972'de federal bir yasa çıkardılar; o federal yasanın adı, "Kıyı Bölge
si Yönetim Yasası" Yani, Amerika Birleşik Devletleri, kıyısının nasıl yönetileceğine, hangi ku
rallarla yönetileceğine ve nasıl planlanacağına bir merkezî otoriteden bakıyor. Eğer biz, böyle 
bir merkezî düzenlemeyi yapmazsak, böyle bir plan yapılması zorunluğunu bu yasa içine koy
mazsak, biraz önce de söyledim, 1956 yılından beri yaptığımız bir sürü yasal düzenlemenin 
etkisiz kalması gibi, bu yasa da etkisiz kalacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, lütfen toparlayınız. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Toparlıyorum Sayın Başkanım. 
Bütün bu nedenlerle, Bakanlar Kuruluna, kıyı yönetim planı yapma yetkisi ve görevi ve

ren önergemizin kabul edilerek, 5 inci maddenin dördüncü fıkrasının bu şekilde değiştirilmesi
ne desteklerinizi rica ediyorum. 

Bir kez daha saygılarımı sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürseler. 
Sayın Güneş Gürseler ve arkadaşlarının vermiş oldukları önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum : 

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

Kıyının Korunması, Yapı Yasağı ve Kıyıda Yapılacak Yapılar 
MADDE 6. — Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda 

hiçbir yapı yapılamaz; duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluştu-
rulamaz. 

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

Kıyılara moloz, toprak, cüruf, çöp gibi kirletici etkisi olan atık ve artıklar dökülemez. 
Kıyıda, uygulama imar planı kararı ile; 
a) tskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat du

varı, 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, 

yapılabilir. 
Bu yapı ve tesisler yapım amaçları dışında kullanılamazlar. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde SHP Grubu adına Sayın Güneş Gürseler, buyurun. 
SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; 6 ncı madde, kıyının korunması, yapı yasağı ve kıyıda yapılacak yapıları belirtiyor/ 
Biraz önceki konuşmamda söylediklerimi tekrar etmeden bir olayın altını çizmek istiyo

rum. Kıyıda hangi yapının yapılacağı nasıl belirlenecektir? Yasadaki çözüm: Uygulama imar 
planı esastır. Yani, uygulama imar planında, orada ev, orada iskele, orada balıkçı barınağı, orada 
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gemi söküm tezgâhı, orada termik santral yapılabileceği belirtiliyorsa; uygulama imar planın
da o sahilin, o kıyının doldurulacağı belirtiliyorsa, bütün bunlar yapılabilecektir. Ama, uygu
lama imar planının bunlara izin vermesi yeterli midir? Yani, uygulama imar planında var diye 
bir balıkçı barınağının yapılması, o kıyıyı korumaya yeter mi? 

Karadenizli arkadaşlarımız bilirler, Karadeniz'de denizin kenarındaki yollar neden sık sık 
çöker? Çünkü, rastgele liman, balıkçı barınağı yapıldığı için; kıyıdaki su hareketi, kıyıdaki kum
salın hareketi, buradan aldığı kum ile su hareketini bozduğu için başka tarafa götürür. Başka 
taraftaki kumu alırsanız, oradaki yolun çökmesine sebep olursunuz. Yani, bu tasarının 6 ncı 
maddesinde her şeyin yapılabilmesini, dönüp dolaşıp uygulama imar planına bağlamak, hiç
bir sorunu çözmem ektedir. Tek çözdüğü sorun, yapılacak inşaatın plana uygunluğunu sağla
maktır; ama, onun çevreye uygunluğunu sağlamayacaktır. 6 ncı maddede, "Kıyılarda hiçbir 
yapı yapılmaz; duvar, çit, parmaklık, telörgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz" 
denmektedir. Bunun her yerde geçerli olması mümkün değil, bazı yörelerde, özel durumlarda 
geçersiz olması söz konusu, örneğin, bu yasaklamayı ölü Denizde nasıl uygulayacaksınız? ölü 
Deniz'de Orman Genel Müdürlüğünce işletilen günübirlik kullanım yapılarını, büfeleri, tuva
letleri yıkacak mısınız? 

Diğer yandan, kişilerin kullanmasına izin verilmemesinin kamunun yararına olduğu, ko
runması gereken kıyılar, bu kapsamda nasıl korunacaktır? örneğin, biraz önce saydığım biza
tihi kumsalın üreme faaliyetinde kullanıldığı kaplumbağa potansiyelinde bu hareketin korun
ması 6 ncı madde hükmü ile nasıl sağlanacaktır? 

Yine tasarının 6 ncı maddesinde, "Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz; 
kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez" denmektedir. 

öncelikle, aşınan kıyı kesimlerini korumak amacıyla, kum toplayan yerlerden büyük öl
çülerde kum aktarılması, bugün pek çok yerde uygulanan bir koruma yöntemidir. Yasanın bu 
sınırlaması, sözü edilen koruma önleminin uygulanmasını engeller niteliktedir. 

Ayrıca kum alınmasının, çakıl, yosun, saz alınmasının kıyıyı değiştirip değiştirmediğine 
kim karar verecektir; belli değildir. Bu kuralın konuluş biçimi, kimi yerlerde gereksiz sınırla
malar getirecek, kimi yerleri başıboş bırakacaktır. 

Ayrıca, biraz önce söylediğim gibi, iskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakı
ran gibi yapıların kıyılarda yapılabilmesi için getirilen tek sınırlama, uygulama imar planı ka
rarı olmasıdır. Kıyı yapıları için bu denetleme düzeyi, kıyının korunması açısından çok yeter
sizdir. Söz konusu yapılar, kıyı biçimini değiştirebilen, aşınmaya ve kum toplanmasına neden 
olabilen ve liman, barınak, yanaşma yeri örneklerinde olduğu gibi, deniz suyunun kirletilme
sine yol açabilen yapılardır; kimi uygulamalarda ise, tüm kıyı ekolojisini etkileyebilirler. Dola
yısıyla bu yapıların yapılıp yapılmamasını, yalnızca uygulama imar planı kararının bulunup 
bulunmamasına bağlı kılmak yetersizdir. Bu yapıların uygulanabilmesi öncesinde kıyıya, kıyı-
sal çevreye olumsuz etkilerin olmayacağının kanıtlanabilmesi için, nelerin yapılması gerektiği 
bu maddede yoktur. Onun için 6 ncı maddede bir önerge vererek çok küçük bir ilave yapılma
sını istedik, istediğimiz şudur: 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasında, "Kıyıda uygulama imar 
planı kararı ile" diyen bölüme, "Kıyıda çevresel etki değerlendirmesi yapılarak, uygulama imar 
planı kararıyla" diyoruz. Yani, çevre ile ilgilenen sayın milletvekilleri için bir çevresel etki de
ğerlendirmesi pek yabancı bir kavram değildir; ama, kısaca onu bilginize sunmak istiyorum. 
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Çevre Kanunumuzun 10 uncu maddesinde düzenlenen bir çevresel etki değerlendirmesi 
gerçeği var; o da şudur: Çevreyi etkilemesi mümkün olan her türlü faaliyete başlanmadan ön
ce, onun incelemesi yapılacaktır. Yani, çevreyi doğrudan ya da dolaylı olarak, olumlu ya da 
olumsuz yönde etkileyen bir faaliyetin etkilerinin, bu faaliyetle ilgili yatırıma başlanmadan önce, 
henüz karar verme aşamasındayken irdelenmesi ve bu faaliyetin yaratabileceği olumsuz etkile
rin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alternatif çözümle
rin bulunmasını içeren bir yöntemdir, çevrçsel etki değerlendirmesi. Yani, orada sahil doldur
ması yapılacaksa; imar planında olduğu için değil; o doldurma, denizdeki harekete zarar ver
meyeceği için, çevreyi bozmayacağı için ve çevreyi bozmayacağı da belgelendiği için yapılmalıdır. 

Bunu yaşıyoruz, çok yerler dolduruldu; ama, o doldurma sonunda deniz alçaldı. Çünkü, 
kumun yapılaşmasını, kumun gelmesini engelleyemiyorsunuz; deniz kumu oraya biriktiremez-
se, gidip başka yere biriktiriyor. Ayrıca, o doldurma bilimsel yöntemle yapılmadığı için, bele
diyelerimiz müteahhitlere en kolay çözüm olarak "Git, inşaattan çıkanı oraya dök" dediği için, 
müteahhitlerimiz de gayet istekle, toprağı çıkarıp, götürüp denize döküyorlar ve dökülen top
rak, deniz hareketleriyle, denizin o seviyedeki, o düzeydeki büyük bölümünü çamur haline ge
tiriyor. "Deniz doldurulmasın" diyen yok. Deniz doldurulabilir; ama, o doldurmanın, orada
ki çevreye zararı, çevreye olumsuz etkisi olmayacağı daha önceden belirlenmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Gürseler, zamanınız dolmuştur, lütfen toparlayınız. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Sayın milletvekilleri, önerge üzerinde söz almamak 

için, hem madde, hem de önergemiz hakkındaki görüşlerimizi Yüce Heyetin bilgisine sundum. 
özetle söylemek istediğimiz şudur: Kıyılarda yapılabilecek bütün faaliyetlerin, çevresel etki 

değerlendirilmesi yapılarak, çevreye zarar vermeyeceğinin belgelenerek yapılabilmesi konusun
da, 6 ncı maddenin değiştirilmesi gerektiği kanısındayız. Bu düşünceyle ve önergemizin kabulü 
dileğiyle saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürseler. 
6 ncı madde ile ilgili bir-bir değişiklik önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kıyı Yasa Tasarısının 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini öneririz. 

Güneş Gürseler Mustafa Timisi 
Tekirdağ istanbul 

irfan Gürpınar Yüksel Çengel 
Kırklareli istanbul 

Ayhan Arifağaoğlu Ali Haydar Erdoğan 
Artvin İstanbul 

Hasan Zengin 
Manisa 

"Kıyıda, çevresel etki değerlendirmesi yapılarak uygulama imar planı kararı ile; 
a) İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalgakıran, köprü, menfez, istinat du

varı, fener, çekek yeri, kayıkhane, tuzla, dalyan, tasfiye ve pompaj istasyonları gibi, kıyının 
kamu yararına kullanımı ve kıyıyı korumak amacına yönelik altyapı ve tesisler, 
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b) Faaliyetlerinin özellikleri gereği, kıyıdan başka yerde yapılmaları mümkün olmayan 
tersane, gemi söküm yeri ve su ürünlerinin üretim ve yetiştirme tesisleri gibi, özelliği olan yapı 
ve tesisler, 

Yapılabilir." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURtZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 
SAYGIN (İzmir) — Katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum: 

Doldurma ve Kurutma Yoluyla Arazi Kazanma ve Bu araziler Üzerinde Yapılabilecek Yapılar 

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

Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe iletilen teklifi, 
valilik görüşü ile birlikte Bayındırlık ve İskân Bakanlığına gönderilir. Bakanlık, konusuna gö
re ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uygun bulunması halinde ilgi
li idare tarafından uygulama imar planı hazırlanır. Bu yerler için yapılacak planlar hakkında 
İmar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, bu planlar Bayındırlık ve İskân Bakanlığa tarafın
dan, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar ise, anılan Ka
nunun 7 nci maddesine göre tasdik edilir. Doldurma ve kurutma işlemleri yürürlükteki mevzu
at hükümlerine göre yapılır. Bu araziler Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, özel mülkiyet 
konusu olamaz. 

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

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde; grup adına Sayın Güneş Gürseler, şahsı adına Hasan 
Zengin söz istemişlerdir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Güneş Gürseler, buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA GÜNEŞ GÜRSELER (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; bu madde üzerinde biraz sonra oylarınıza sunulacak olan önergemizi de kapsayacak 
şekilde konuşacağım ve önerge nedeniyle ayrıca vaktinizi almayacağım. 

Yasa tasarısında, kıyıyı değiştirici uygulamalara izin verilmemesi ilkesi yer almaktadır; ancak, 
iskele, liman, barınak, yanaşma yeri ve benzeri birçok yapının yapılabileceği de doğal olarak 
belirtilmektedir. Bu yapıların tümü, eğer yeterince bilimsel yöntemlerle incelenmeden tasarla
nır ve uygulanırsa, kıyıyı değiştirecek niteliktedirler. Doğu Karadeniz kıyılarının bugünkü acıklı 
durumu ortadadır. 
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Karadeniz Bölgesinde hiçbir kıyı mühendisliği araştırmasına gerek görülmeden, kıyıların 
fiziksel dengesini altüst edecek uygulamalar yapılmıştır. Karadeniz Bölgesindeki barınakların 
yapımından sonra, pek çok yerde önemli kıyı aşınmaları olmuştur. Bu kıyı aşınmaları sonu
cunda da, sert geçen her kış mevsiminde Doğu Karadeniz'de kıyı yolu sık sık- göçer duruma 
gelmiştir. Benzer yanlış yapılaşmalar, diğer kıyılarımızda da görülmektedir, örneğin, Karataş'taki 
Mavi Kumsal, balıkçı barınağının yapımından sonra aşınarak, tümüyle yok olmuştur. 

Yasa tasarısında; "Kıyılarda ve sahil şeridinde planlama ve uygulama yapılabilmesi için 
kıyı kenar çizgisinin tespiti zorunludur" denmektedir. Ancak, doldurma ve kurutma uygula
masından sonra, kıyı kenar çizgisinin değişmeyeceği hükmü tasarıda yoktur. Tasarıda, kazanı
lan alanlar üzerinde bazı sınırlamalarla yapılaşmaya izin verilmektedir. Ancak, doldurma ve 
kurutma işleminden sonra yeni kıyı kenar çizgisi saptanmasına olanak verilirse, yapılaşmadaki 
bu sınırlamalar etkisiz kalacaktır. Bu konuda yoruma gerek bırakmayan bir hüküm getirmek 
yararlı da olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu söylediğimiz eleştirileri ortadan kaldıracak değişiklik önergesini 
Sayın Başkanlığa sunduk. Yani şunu söylemek istiyoruz: Çevresel etki değerlendirilmesi yapıl
ması gerektiği konusunda biraz önce 6 ncı maddede söylediklerimi tekrarlamıyorum. Yapılma
lıdır; yapılmamasının kötü örneklerini yaşıyoruz. 

İkinci olarak söylediğimiz şu: Kıyı kenar çizgisini belirlediğiniz bir sahili, bir kıyıyı dol-
durdunuz; 10 metre, 20 metre doldurdunuz ve daha önce belirlenen kıyı kenar çizgisinin dol
durma sonunda değişmeyeceğine dair bir hükmünüz de yok. O zaman, dolgu sonucunda yeni
den kıyı kenar çizgisi belirlemeniz gereklidir; ama bu doğru'değildir, belirlenmemesi lazımdır. 
Onun için birinci fıkranın sonuna, "Bu suretle ortaya çıkan yeni arazi durumu, daha önce be
lirlenen kıyı kenar çizgisini değiştirmez" hükmünün getirilmesi gerekir. 

Bunu, Yüce Heyetin,"Muhalefetin verdiği önergeleri reddediyoruz" anlayışıyla dikkate al
mamasını diliyoruz. Eğer, doldurulan alanda kıyı kenar çizgisinin değişmeyeceği hükmünü bu
raya koymazsak, doldurulan her alanda kıyı kenar çizgisi yeniden istenir. 

SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Muğla) — Değişmesi mümkün değil ki. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Neden?.. 
SÜLEYMAN ŞÜKRÜ ZEYBEK (Muğla) — Doldurma suretiyle kıyı kenar çizgisi değiş

mez ki. 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Değişmez olur mu, kıyıyı değiştiriyorsunuz, kıyı çiz

gisini değiştiriyorsunuz, ileriye götürüyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın milletvekili, karşılıklı konuşma diye bir usulümüz yok; lütfen... 
GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Değişmeyeceği hükmünün tasarıya ilave edilmesi, ileride 

çıkacak tartışmaları önleyecektir. 
Ayrıca, bu maddede yapılması gereken bir düzenleme daha var. 
Geçen yıl desteklediğimiz bir uygulama yapıldı; özel Çevre Koruma Kurumu oluşturuldu 

ve ayrıca, bu yıl yapılan bir uygulama ile de, kararnamesi değiştirilerek, kuruma daha geniş 
yetkiler, daha kalıcılık sağlandı. En son olarak çıkan 383 sayılı Kanun Hükmündeki Kararna
me bu işi çözdü. Belirli eleştirilerle destekliyoruz; ancak, orada, özel Çevre Koruma Kurulu 
Başkanlığına verdiğiniz yetkiler bu tasarıyla çelişiyor. Bu tasarıya koyduğunuz hükümler, özel 
Çevre Koruma Kurulu Başkanlığını-eğer özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen yer kıyı 
ise- yetkisiz bırakıyor. Nasıl?.. 

Bu madde, kıyı alanlarında dolgu veya kurutma yapılmasına, ilgili idarece karar verilmesi 
halinde, önce valiliğe, daha sonra valilik görüşüyle Bayındırlık ve tskân Bakanlığına görüş 
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sorulacağını belirtmektedir. Oysa, 383 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 1 inci mad
desine göre, bu alanların, yani özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilen kıyıların, koruma 
ve kullanım esaslarını belirlemek, imar planlarını yapmak, mevcut her ölçekteki plan kararla
rını revize etmek ve resen onaylamak görevi doğrudan doğruya özel Çevre Koruma Kurulu 
Başkanlığına aittir. 

Şimdi, oradaki yetkiyi... 

DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — O. özel kanun... 

GÜNEŞ GÜRSELER (Devamla) — Ama, burada onun açıklanması gerekir ve henüz bu 
kanun da olmadı. 

Oradaki yetkiyi valiliklere ve Bayındırlık ve tskân Bakanlığına vermek karışıklık yarata
caktır. Bu durumda, bölge içerisinde, doldurma da dahil olmak üzere, tüm arazi kullanım ka
rarlarının ve uygulamaya ilişkin kararların, özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığının deneti
minden geçmesi gerekir. 7 nci madde ile, özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığının, mahallî 
idareye, valiliğe görüş sorması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır..Oysa, özel Çevre Koruma Ku
rulu Başkanlığı, planları resen onaylamaktadır. Madde, "ilgili idare" deyimiyle, kapalı olarak 
en alt plan merciini kastetmektedir. Halbuki, özel Çevre Koruma Kurulu başkanlığı, bölgeler
de bu konuda en üst mercidir. Ayrıca, son kararın bu Başkanlıkça verileceği açıkça ortada iken, 
ikinci bir danışma merciini devreye sokmak, işlemleri uzatıcı ve gereksiz bir düzenleme olarak 
görülmektedir. Çünkü, bu maddede Bakanlığın rolü, "ilgili kuruluşların görüşünü de almak 
suretiyle teklifi inceler" şeklinde üst kuruluş olarak belirlenmiştir. Ayrıca, aslen kendisi teklifi 
yapmamakta, konuyu, ilgili kuruluşlardan görüş almak suretiyle dışarıdan incelemektedir. Oysa, 
özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığı, planını bizzat kendisi yapmakta ve bunu gerçekleştirir
ken, 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde, "Doğal 
güzellikleri ve ekolojik dengenin korunması konusunda -Bu aynen kanun hükmünde kararna
mede var- her türlü araştırma ve incelemeleri yaptırarak, gerekli tedbirleri alır veya aldırır" 
cümlesi bulunmaktadır. Bu cümledeki yükümlülükleri yerine getirmek üzere, Bakanlığın şim
diki haline göre, daha sonra yapacağı araştırmaları en başta Başkanlık yapmaktadır. 

Bu nedenle, madde bu haliyle gereksiz bir bürokratik etabın olaya eklenmesine sebep ol
makta, yetki kargaşası yaratmaktadır. Bunun çözümü için, maddenin ikinci fıkrasının sonu
na, "383 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kalan alanlarda, yukarıdaki hü
kümler uygulanmaz" cümlesinin eklenmesi gereklidir. 

Maddenin bu şekilde d ğerlendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi, ileride çıkacak ihtilafla
rı; Hükümetin kendi kararıyla oluşturduğu ve yetkiler verdiği, özel çevre koruma bölgelerinde 
tek yetkili ilan ettiği kurulun güçsüz kalmasını, yetkisiz kalmasını, çelişki içerisinde kalmasını 
engelleyecektir. Bu nedenle 7 nci maddenin önergemizde belirttiğimiz şekilde, yani birinci ola
rak, çevresel etki değerlendirmesini dikkate alarak; ikinci olarak, doldurma ve kurutma ile oluşan 
fiilî durumun daha önceden belirlenen kıyı kenar çizgisini değiştirmeyeceğini hükme bağlaya
rak ve özel Çevre Koruma Kurulu Başkanlığının yetkilerinin alınmadığını açıklayarak yeniden 
düzenlenmesi gerektiği kanısındayız. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürseler. 

Şahsı adına Sayın Hasan Zengin; buyurun. 
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HASAN ZENGİN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, konuşmakta oldu
ğumuz Kıyı Kanunu Tasarısı, Türkiye için çok önemlidir. Ülkemizin üç tarafı denizle çevrili. 
55 milyon insanın, sahillere çıktığı zaman, nefes alabileceği yerlerin bulunması gerekiyor. 

Sanayileşme diyoruz, turizmde kalkınma diyoruz ve dış ülkelerle irtibatı sağlayabilmek 
için sahillerimizde limanlar, barınaklar, yatlar için gerekli yerler vesaire yapılması düşünülmek
tedir. Bunu şunun için söylüyorum: Türkiye'nin 8 300 kilometreye varan sahilleri, şu anda ken
di haline bırakılmış, her belediye kendisine göre değerlendiriyor. Aynı zamanda valiliğe yetki 
verirsek, valilik de kıyıları oradaki ihtiyaca göre, kendisine göre değerlendirecektir. 

Benim görüşüme göre, bu tasarıda "Kıyılarımızı koruyalım, kamu yararına bunları iyi 
değerlendirelim" diye düşündüğümüz zaman, bunu nasıl yapacağımızı da iyi düşünmek mec
buriyetindeyiz. Bugün en basitinden, Türkiye'de Bakanlık bizzat, turizm alanı veyahut da tu
rizm merkezlerini özel olarak Bakanlar Kurulu kararıyla bir sisteme sokmaya çalışıyor; ama 
aynı şekilde, hem ticaret, hem turizm yönünden ve hem de insan sağlığı yönünden bir numara-1 

Iı önem kazanan bu kıyıları, vilayetlerin veyahut da hiç teknik elemanı bulunmayan belediyele
rin keyfine terk ediyoruz. Bu yasa tasarısının eksik taraflarından bir tanesi de budur. 

tster doldurmayla olsun, ister bir tesis yapmakla olsun, ister kamu yararına yapılsın; za
ten bunun dışında özel şahıslara yer verilmeyeceği düşünülüyor, ama "Kamu yararına" diye 
de verilebilir; bu yönden, Türkiye gibi bu kadar uzun kıyısı bulunan bir ülkede; arUk, nasıl 
şehirlerin imar planı yönünden şehir plancıları yetiştiriliyorsa, kıyı mühendisliğine de önem 
vermemiz gerekiyor. Vilayette veyahut da o belediyede fen memurudur, belki sahilin değerini 
bilemez; alınan karara göre, günün politik durumuna göre, vali de, kendi edinebildiği bilgilere 
göre yazıyı yazıp buraya gönderiyor... 

Benim görüşüme göre, bu kıyılar, doğrudan doğruya Bakanlık bünyesinde kurulacak bir 
teşkilata bağlanmalıdır.,Hatta, bunun ismini "Kıyı Kullanım Yüksek Kurulu" şeklinde koya
biliriz; nasıl eski eserleri, müzeleri, takip etmek ve korumak için genel müdürlükler kurmuşuz; 
bu sahilleri ve kıyıları da korumak için, mutlaka böyle bir teşkilatın kurulması şarttır. 

Güneyden kuzeye, bütün batıya baktığımız zaman, her sahilin, kendine göre özelliği var; 
kışa, yaza ve bahara göre ve belki dünyada hiçbir ülkeye nasip olamayacak bir şekilde, yani 
her mevsimde kullanılabilecek durumda; ayrıca civarı da, ticaret merkezi olarak kullanılabile
cek durumdadır. 

Böylesine büyük görevler yüklenebilecek durumda olan kıyıların, benim görüşüme göre, 
merkezden planlanması gerekir. 6 ncı maddede açıkça belirtildiği gibi, "tskele, liman, 
barınakların" nerede yapılacağı ve kullanım yerleri olarak, dolacak yerler veyahut da ayrıla
cak yerler olarak, kısa zamanda bu sahillerin Türkiye çapında planlanması mutlaka şarttır. 
Yoksa valiliklerden gelecek tekliflerle, "nereleri dolacak, ne yapılacak?" bunlara göre Bakan
lık karar verecek ve bunun yanında da, Turizmi Teşvik Kanunu ile irtibatı aranacak diye bunu 
düşünecek olursak, bugüne kadar kaybettiğimiz zaman kadar yine zaman kaybedilecektir dü
şüncesindeyim. tşte, başta gelen yönüyle bu tasarıdaki noksanlık budur. Bence bu işler valilere 
falan bırakılmamalı, doğrudan doğruya Bayındırlık ve tskân Bakanlığının bünyesinde bir yüksek 
kurul mu kurulacak ya da bir genel müdürlük mü kurulacak veyahut da mevcut bir genel mü
dürlüğe mi bağlanacak; bu şekilde, bir merkezden idare edilme yoluna gidilmelidir. 

Ayrıca, artık, "Kıyı mühendisliği" adı altında bir mühendislik dalının oluşturulması şart 
hale gelmiştir. 
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Bu yönden, bu tasarının bu şekliyle kanunlaşması halinde, bugünkü kıyılarımızı yıllardır 
kötü kullanılma kaderinden kurtarmamız maalesef mümkün olamayacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlar, hepinize saygılar sunuyorum. 
Ben, çok kısa olarak, Sayın Gürseler'in görüşleri doğrultusunda tasarıda dercedilenler-

den bahsetmek istiyorum. 
Doldurma suretiyle arazi elde edilmesi halinde, kıyı kenar çizgisinin değişmemesi konu

sunda açık hükümler yazılması teklifi ile ilgili olarak; bunun gayet açık olduğunu ve ayrıca 
yönetmelikte de bahsedileceğinden, burada yer almasına gerek olmadığını düşündüğümüzü söy
lemek istiyorum. Ayrıca, bu hüküm, bu madde, doldurulmak suretiyle elde edilecek arazilerin 
planlanması ve kullanılmasını tarif etmektedir. Diğer kıyılar, başka maddelerle hüküm altına 
alınmıştır. 

Burada, özel Çevre Koruma Bölgesi Başkanlığı yetkisine müdahale edilmemektedir. Dol
durulacak yerlerin sadece Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından tasdik edilecek projelere 
uygun olarak doldurulmasını hükme bağlamaktadır. Ayrıca bütün bu arazilerin, devletin hü
küm ve tasarrufu altında olduğunu, hiçbir zaman özel mülkiyete konu olamayacağını da açık
ça ifade etmektedir. 

Arz eder, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, bu maddeyle ilgili bir değişiklik önergesi vardır, önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan Kıyı Yasa Tasarısının 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini öneririz. 

Yüksel Çengel Güneş Gürseler 
İstanbul Tekirdağ 

Hasan Zengin Mustafa Timisi 
Manisa İstanbul 

Ayhan Arifağaoğlu İrfan Gürpınar 
Artvin Kırklareli 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Madde 7. — Kamu yararının gerektirdiği hallerde, çevresel etki değerlendirmesi yapılarak 
uygulama imar planı kararı ile deniz, göl ve akarsularda ekolojik özellikler dikkate alınarak 
doldurma ve kurutma suretiyle arazi elde edilebilir. Bu suretle ortaya çıkan yeni arazi durumu, 
daha önce belirlenen kıyı kenar çizgisini değiştirmez. 
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Bu gibi yerlerde doldurma veya kurutmayı yapacak ilgili idarenin valiliğe iletilen teklifi, 
valilik görüşü ile birlikte Bayındırlık ve İskân Bakanlığına gönderilir. Bakanlık, konusuna gö
re ilgili kuruluşların görüşünü de almak suretiyle teklifi inceler. Uygun bulunması halinde ilgi
li idare tarafından uygulama imar planı hazırlanır. Bu yerler için yapılacak planlar hakkında 
tmar Kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, bu planlar Bayındırlık ve tskân Bakanlığı tarafın
dan, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamında kalan alanlardaki planlar ise, anılan Ka
nunun 7 nci maddesine göre tasdik edilir. Doldurma ve kurutma işlemleri yürürlükteki mevzu
at hükümlerine göre yapılır. 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kalan alan
larda bu fıkra hükümleri uygulanmaz. 

Bu araziler devletin hüküm ve tasarrufu altındadır, özel mülkiyet konusu olamaz. 
Bu alanlar üzerinde 6 ncı maddede belirtilen yapılar ile yol, açık otopark, park, yeşil alan 

ve çocuk bahçeleri gibi teknik ve sosyal altyapı alanları düzenlenebilir. 
BAŞKAN — Değişiklik önergesine Hükümet katılıyor mu? 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon?.. 
BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONU BAŞKANI IŞILAY 

SAYGIN (İzmir) — Katılamıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Gürselerden konuşma talebi?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 7 nci madde kabul 

\ edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmak üzeredir; o nedenle, Meclis araştırması ve 

genel görüşme önergeleriyle sözlü soruları görüşmek için, 20 Mart 1990 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

90 İNCİ BİRLEŞİM 

15 . 3 . 1990 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

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

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

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

4. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 
(1/415) (S. Sayısı : 120 ve 120'ye 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 9.11.1988; 29.1.1990)j 

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

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

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Âkit Dev
letin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Kar
şılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/582) (S. Sayısı : 352) (Da
ğıtma tarihi: 31.1.1990) 

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

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/559) 
(S. Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/539) (S. Sayısı : 360) 
(Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 12. — 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarın ite Konya Mil
letvekili Haydar Koyuncu ve 2 Arkadaşının 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkın
malarının Desteklenmesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/658, 2/161) 
(S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 5.2.1990) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Lüksemburg Büyük Dukalığı Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/569) (S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 7.2.1990) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Hükümeti Arasında Kendi 
Ülkeleri Arasında ve ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/487) (S. Sayısı : 359) (Dağıtma tarihi: 
7.2.1990) 



X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlar» 
(1/606) (S. Sayısı: 353) (Dağıtma tarihi: 7.2.1990) 

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

17. — 2985 Sayılı Toplu Konut Kanununa Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/632) (S. 
Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

1'8. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ek Madde ilave Edilmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/567) (S. Sayısı : 366) 
(Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

19. — 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı vs Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/646) (S. Sayısı : 367) (Dağıtma ta
rihi : 28.2.1990) 

X 20. — Türkiye Cumhuriyeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma ve Suçluların ladesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/461) (S. Sayısı : 373) (Dağıtma tarihi: 28.2.1990) 

X 21. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/541) (S. Sayısı : 374) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 22J — Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların ladesi ve Hükümlülerin Transferine Dair 
Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/558) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 23. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Hükümlülerin Nakline 
İlişkin İşbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/602) {S. Sayısı : 376) (Dağıt
ma tarihi : 28.2.1990) 

X 24. — Türkiye Cumhuriyeti ile' Irak Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Adlî 
işbirliği Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/643) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
28.2.1990) 

X 25. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fas Krallığı Arasında Cezaî Konularda Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/603) (S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 
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26. — Öğretmen ve Eğjitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında 
Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara 
Miskin Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/682) (S. Sayısı : 380) (Dağıtma tarihi : 28.2.1990) 

X 27. — Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adına Tescil Edilecek Taşınmaz Mal
lar Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/529) (S. Sayısı : 381) (Dağıtma tarihi : 5.3.1990) 

28. — 6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Ka
nunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/607) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 6.3.1990) 

29. — Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/627) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma tarihi : 8.3.1990) < 

30. — Cezaların înfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 8.3.1990) 

X 31. — Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/604) (S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 32. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S, Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 33. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi : 
13.3.1990) 

X 34. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal îşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


