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KONU:  KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAIR YÖNETMELIK HK. 
 
 
 
 
 

02.04.2013 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına 

Dair Yönetmelik Değişikliği ile getirilen yeni düzenlemeler aşağıda özet halinde tarafınıza 

sunulmuştur. 
 
 
 

1. Mevcut Yönetmelikte sahil şeridinin iki bölümden oluşacağı belirtilmiş 

olmasına karşın bu her iki bölümün genişliği ve yapılaşma koşullarına ilişkin herhangi bir 

hüküm yer almamıştır. Yapılan düzenleme ile sahil şeridinin her iki bölümünün 

genişliklerine ve yapılanma koşullarına ilişkin düzenleme yapılmıştır. Buna göre ;  

 

“ Sahil Şeridinin Birinci Bölümü; 

Sahil şeridinin tümü ile sadece açık alanlar olarak düzenlenen; yeşil alan, çocuk 

bahçesi, gezinti alanları, dinlenme ve Yönetmelikte tamamlanan rekreaktif alanlardan 

ve yaya yollarından oluşan, kıyı kenar çizgisinden itibaren, kara yönünde yatay olarak 

50 metre genişliğinde belirlenen bölümdür. 

 

Sahil Şeridinin İkinci Bölümü; 

Sahil şeridinin birinci bölümünden sonra, kara yönünde yatay olarak en az 50 

metre genişliğinde olmak üzere belirlenen ve üzerinde sadece kanunun 8 inci 

maddesinde ve bu Yönetmelikte tanımlanan toplumun yararlanmasına açık günübirlik 

turizm yapı ve tesisleri, taşıt yolları, açık otoparklar ve arıtma tesislerinin yer aldığı 

bölümüdür. ” 

 

2. Göllerin, doğal ve suni olma durumları dikkate alınarak “Kıyı kenar Çizgisi 

Tespitine Tabi Göl” tanımı yapılmış ve hangi büyüklükteki tabii ve suni göllerin göl 

niteliğinde olduğu belirlenerek uygulamadaki problemlerin giderilmesi amaçlanmıştır. 

 

“ Kıyı kenar Çizgisi Tespitine Tabi Göl: Kara içerisinde yer alan, yüzey alanı 

tabi göllerde bir kilometrekare, suni göllerde on kilometrekareden büyük su 

alanlarıdır. ” 

 

3. Yönetmelik değişikliği ile, yat limanlarında yatçı konaklama tesisi 

yapılmasına imkan tanınarak diğer kıyı mevzuatı ile uyum sağlanmıştır. Bu sebeple 

öncelikle tanımlar maddesine yatçı konaklama tesisi tanımı eklenmiştir. 

 

“ Yatçı konaklama ünitesi: Yat Limanlarında mürettebat ve diğer hizmet 

personeli dışında gezi, spor, eğlence amacıyla yatta bulunan kişilerin kullanımına 

yönelik olarak yat limanı bağlama kapasitesinin en çok yüzde otuzu kadar olmak 

üzere,  yüksekliği 6.50 metreyi (2 katı) ve emsali toplam emsalin %20’sini aşmayan 

tesislerdir. ” 
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4. Kıyı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki “Yat 

limanı” tanımına “yatçı konaklama,” ibaresi eklenerek yat limanlarında konaklama 

ünitelerinin de yapılmasına imkân verilmiştir.  

 

“ Yatçı konaklama ünitesi: Yat Limanlarında mürettebat ve diğer hizmet 

personeli dışında gezi, spor, eğlence amacıyla yatta bulunan kişilerin kullanımına 

yönelik olarak yat limanı bağlama kapasitesinin en çok yüzde otuzu kadar olmak 

üzere,  yüksekliği 6.50 metreyi (2 katı) ve emsali toplam emsalin %20’sini aşmayan 

tesislerdir.” 

 

5. Ayrıca Yönetmelikteki Balıkçı barınağı tanımı “Balıkçı Barınakları 

Yönetmeliği” ile uyumlaştırılarak, balıkçı barınaklarının zorunlu ihtiyacı olan üst yapı ve 

tesislerine ilişkin yapılaşma kararlarının imar planı kararı belirlenmesine ilişkin düzenleme 

yapılmıştır. 

 

6. Kıyı kenar çizgisi tespit ve aktarımların İl, ilçe, belde ve belediye ve mücavir 

alan sınırına rastlaması durumunda pafta bütününde aktarma şartının aranmayacağı hükme 

bağlanmıştır. 

 

7. Onaylanan kıyı kenar çizgisinden ilgililerin haberdar edilerek gerektiğinde 

itiraz edilebilmesi ve yasal hakların kullanılması amacıyla kıyı kenar çizgisinin ilanına 

ilişkin hüküm getirilmiş ve kıyı kenar çizgilerinin aleniyeti sağlanmıştır. Ayrıca yapılan 

düzenleme ile kıyı kenar çizgisi değişikliklerinin hangi koşullarda yapılabileceği hüküm 

altına alınmıştır. 

 

“ Yürürlüğe giren kıyı kenar çizgisi, belediye ve mücavir alan sınırları içinde 

belediyelerce, bu sınırlar dışında valiliklerce tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süreyle 

ilan edilir. 

Kıyı kenar çizgisine, ilan süresi içinde itiraz edilebilir. İtirazlar valiliğine yapılır. 

İtirazlar, Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca onbeş gün içinde incelenir. 

İnceleme sonuçlarını ve gerekçeli görüşlerini içeren komisyon raporu değerlendirilmek 

üzere Bakanlığa gönderilir. Bakanlık itirazı, komisyon raporu da dikkate alarak 

inceleyip onbeş gün içerisinde karara bağlar…. “  
 

 

 

 

   

   Saygılarımızla. 


