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ÖZET 
Kıyı bölgeleri, sahip olduğu eşsiz kaynaklar nedeniyle her zaman talep görmüştür. Kıyı bölgeleri, verimliliği, 
kaynak bolluğu ve uluslararası pazara erişim kolaylığı nedeniyle insanları etkilemektedir. Kıyı bölgeleri, sahip 
olduğu sosyal ve ekonomik aktiviteler ve bunların etkileri nedeniyle birçok ülkenin ulusal ekonomisinde hayati 
rol oynamaktadır. Kıyı bölgelerinin önemi, bu bölgede yaşayan insan sayısındaki artışa bağlı olarak, gelecekte 
oldukça artacaktır. Kıyı alanları, dünya yüzölçümünün küçük bir yüzdesini oluşturmasına rağmen, sağladığı 
kaynaklar nedeniyle birçok insanın yaşam alanı olarak tercih ettiği bölgelerdir. Ülkemizin üç tarafının 
denizlerle çevrili oluşu ve akarsu açısından da zengin bir potansiyele sahip oluşu ‘kıyı’ kavramını bizler için 
daha önemli kılmaktadır. Ülkemizde kıyılarla ilgili olarak başta Anayasa ve Medeni Kanun olmak üzere, 
Belediye Kanunu, Kadastro Kanunu ve Kıyı Kanunu’nda devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu, bu 
yerlerden yararlanmada kamu yararının gözetilmesinin gerektiği açık bir şekilde ifade edilmiştir. Kıyı 
alanlarında yer alan taşınmazların çok değerli ve kamu yararının ön planda tutulması gereken yerler 
olmasından dolayı kıyı kenar çizgisi tespiti ve planlamalarının çok dikkatli yapılması gerekir. Ancak kıyı kenar 
çizgilerinin belirlenmesi aşamasında yapılan acelecilik ve kıyı kenar çizgisi tespitinin hatalı veya zamanında 
belirlenmemiş olması nedeniyle, gerek kamunun gerekse özel ve tüzel kişilerin önemli hak kayıplarına 
uğradıkları ve kamu yararı dışında kullanımlar oluştuğu sıklıkla gözlemlenmektedir. Kıyı Alanları Yönetimi; kıyı 
alanlarında sürdürülebilir gelişme için sürekli, önlem alıcı ve uyarlanmış bir kaynak yönetim süreci olarak 
tanımlanmaktadır. Doğa, çevre ve canlılar üçgeninde bir bütün içinde sürdürülebilir yaşamın devam 
ettirilebilmesi, kirletici kaynakların belirlenmesi, bunların ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi, Coğrafi 
Bilgi Sistemleri olanakları ile verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Ülkemizin deniz, göl ve nehir kıyıları 
ile bunların devamı niteliğinde olan sahilleri korumanın ilk ve en önemli adımı kıyı kenar çizgisinin tespitidir. 
Bu çalışmada, Samsun ili batı kıyısında yeralan, Atakum ilçesine bağlı Taflan, Çatalçam, Çakırlar, İncesu, 
Büyükoyumca, Alanlı, Atakum beldelerini kapsayan toplam 16 km’lik kıyı kesimi çalışma alanı olarak 
belirlenmiş, kıyı kenar çizgisi-mülkiyet ilişkileri irdelenmiştir. Bu alanlarda inceleme ve irdeleme yapabilmek 
için öncelikle; kadastro paftaları Kadastro Müdürlüğünden, taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgileri Tapu Sicil 
Müdürlüklerinden ve kıyı kenar çizgisi tespitleri de Bayındırlık İl Müdürlüklerinden temin edilmiştir. Elde edilen 
veriler sayısal hale getirilerek Coğrafi Bilgi Sistemleri yazılımları ile farklı katmanlarda tutulan verilerin 
çakıştırılması sağlanmış, mülkiyet durumunun üzerine kıyı kenar çizgisi işlenmiş, gerekli konumsal analiz ve 
sorgulamalar yapılarak kıyı kenar çizgisi-mülkiyet ilişkileri irdelenmiştir. Yapılan incelemelerde; kıyı kenar 
çizgisinin mülkiyet sınırının içinden geçtiği parseller için kıyı kenar çizgisi ihlal miktarları belirlenmiştir. 
Buradaki incelemeler kadastro ve kıyı kenar çizgisi tespit tarihleri de dikkate alınarak yapılmıştır. Ayrıca kıyı 
kenar çizgisi içersinde kalması nedeni ile özel mülkiyete konu olamayacak taşınmazlar tespit edilmiştir.  
 
Anahtar Sözcükler: Kıyı Kenar Çizgisi, Kıyı İhlali, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Mülkiyet, Kadastro. 
 

DETERMINATION OF THE LANDOWNERSHIPS ON THE COAST VIA THE 
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS: SAMPLE OF SAMSUN 

 
ABSTRACT 

Due to the unique resources they have, coastal areas have always been demanded. Coastal areas impress people 
due to their productivity, abundance of resources and easy access to the international market. Coastal areas 
play a vital role in the national economy of many countries due to the social and economic activities they have 
and their effects. Significance of the coastal areas shall considerably increase in the future, depending on the 
increase in the number of the people living in this region. Although coastal areas constitute a minor percentage 
of the world’s acreage, these areas are preferred by many people as living spaces due to resources they provide. 
The fact that our country is surrounded on three sides by water and has a rich potential in terms of rivers makes 
the notion of ‘coast’ more important for us. Concerning the coasts, the fact that they are under the provision and 
austerity of the government, public interest shall be pursued for benefiting from these areas is clearly stated in 
the Constitution and Civil Code, being in the first place, and in Municipal Law, Cadastral Law and Coastal Law 
in our country. Since immovables on the coastal areas are quite valuable and spaces where public interest shall 
be given particular importance, the determination and planning of the shore border line shall be made very 
carefully. However, due to precipitation performed during the phase of determining the shore border lines and 
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since the determination of the shore border line is not determined accurately and promptly, it is frequently 
observed that both the public and private and legal entities incur important losses of rights and that utilizations 
outside of public interest occur. Coastal Areas Management is described as a constant, precautious and adapted 
source management process for a sustainable development on the coastal areas. Sustaining the sustainable life 
within the triangle of nature, environment and creatures as a whole, determining and removing or minimizing 
the pollutive resources could be put into practice efficiently through the facilities of Geographical Information 
Systems. The first and the most significant step of our country to protect the coasts of seas, lakes and rivers and 
shores which are follow-up of these is the determination of the shore border line. In this study, a coastal 
department of 16 km, including the towns of Taflan, Çatalçam, Çakırlar, İncesu, Büyükoyumca, Alanlı, Atakum 
from the town of Atakum on the western shore of the province of Samsun, was determined as the study area, the 
relationships of the shore border line-landownership were studied. Principally, in order to make researches and 
examinations on these areas, cadastre sheets were supplied from the Cadastral Directorate, landownership 
information related to the immovables were supplied from the Real Estate Registration Offices and 
determinations of the shore border line were supplied from the Provincial Directorates of Public Works. 
Digitizing the acquired data, softwares of the Geographical Information Systems and data which were kept on 
different layers could be superposed, shore border line was processed onto the status of landownership and the 
relationships of the shore border line-landownership were examined through making the required positional 
analysis and inquisitions. In the examinations, the extents of the shore border line contravension were 
determined for the parcels in which the shore border line passes through the landownership border. The 
examinations here were performed by taking the determination dates of cadastre and shore border line into 
consideration, as well. Additionally, immovables which can not be subject to the private ownership due to the 
fact that they are within the shore border line were determined. 
 
Keywords: Shore Border Line, Coast Contravension, Geographical Information Systems, Landownership, 
Cadastre. 
 
1. GİRİŞ  
 
Kıyılar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her zaman çeşitli amaçlar için kullanılmış, en çok 
tercih edilir alanlar olmuştur. Kıyılar farklı amaçlı kullanım avantajları nedeni ile sürekli talep edilen 
yerlerdir. Bu talep yoğunluğu bu alanların doğal şekliyle kalması ve korunmasında ciddi sorunlar 
meydana getirmektedir. TC Anayasanın 43. maddesinde güvence altına alınmaya çalışılan kıyının 
kamu yararına kullanımını sağlayacak önlemleri almak ve bunları uygulamak mümkün olabililir. 
Ancak bunun için karar vericiler ve kullanıcılara yönelik, alanın kullanım biçimini tamamlayan altyapı 
ve üstyapı imkanlarının sağlanması gerekmektedir ki bu da tamamıyla kıyının yönetimi ile ilgilidir 
(Ünal, 1997). Karar verici merciler ve plancılar için konumsal bilginin yönetimi tüm dünya çapındaki 
çalışmalarda önem kazanmış, doğal kaynakların ve çevresel değişikliklerin kontrolü için, konumsal 
veri altyapısı kurma gereksinimi doğmuştur. Bunun sonucu olarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) gibi 
gelişen bilgi teknolojilerinin kullanımı ön plana çıkmıştır. CBS, konuma dayalı veri ve bilgilerin 
işlenerek, görsel ve analitik araçlarla analizlerin yapılması ve kullanıcının bilgiyi etkileşimli 
kullanmasına olanak sağladığı için bir bilgisayar yazılımından daha fazlası ve problem çözümünde 
etkin bir sistem olarak kullanılabilir hale gelmiştir. 

 Kıyı Alanları Yönetimi; kıyı alanlarında sürdürülebilir gelişme için sürekli, önlem alıcı ve 
uyarlanmış bir kaynak yönetim süreci olarak tanımlanmaktadır. Doğa, çevre ve canlılar üçgeninde bir 
bütün içinde sürdürülebilir yaşamın devam ettirilebilmesi, kirletici kaynakların belirlenmesi, bunların 
ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi, CBS ile mümkün olabilmektedir (Alkış, 1997; Kay ve 
Alder, 1999; Seffino, 1999). CBS; Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik-grafik olmayan 
bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bir bütünlük içersinde 
gerçekleştiren bir bilgi sistemidir (Yomralıoğlu, 2000). Karasal çalışmalarda yaygın kullanımının yanı 
sıra son dönemlerde önem kazanan kıyı ve deniz alanlarının yönetimi ve planlamasında da 
vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir (Uçkaç, 1998; Keenan, 1998). Kıyı yönetiminde CBS 
teknolojisinin kullanımı, gelişmiş bir alan olarak düşünülebilir. Konumsal bilgiyi etkili biçimde idare 
edebilen bu sistem sayesinde karar verme sürecine destek sağlanabilir (Sesli ve diğerleri, 2003).  Bu 
çalışmada, Samsun ili batı kıyılarında Atakum İlçesi ve bu ilçeye bağlı beldelerde inceleme alanları 
belirlenmiş, kıyı kenar çizgisi-mülkiyet ilişkileri irdelenmiş, gerekli konumsal analiz ve sorgulamalar 
yapılarak kıyıda kalan taşınmazlar ve ihlal miktarları belirlenmiştir.  
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2. KIYILARA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR VE İLGİLİ MEVZUAT 
 
Yürürlükteki 3830 sayılı yasa ile değişik 3621 sayılı Kıyı Kanununa göre: Kıyı Çizgisi; Deniz, tabi ve 
suni göl ve akarsularda taşkın durumları dışında suyun kara parçasına değdiği noktaların 
birleşmesinden oluşan doğal çizgi, Kıyı Kenar Çizgisi (KKÇ); Deniz, tabi ve suni göl ve akarsuların, 
kıyı özelliği gösteren kesimlerinde kıyı çizgisinden sonraki kara yönünde su hareketlerinin 
oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve benzeri alanların doğal sınır, Kıyı; 
Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasında kalan alan ve Sahil Şeridi; Deniz, tabi ve suni göllerlin kıyı 
kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak en az 100m genişliğindeki alan, olarak 
tanımlanmaktadır. 

 Kıyıların korunmasına ve kullanım amacına yönelik olarak yasal mevzuat irdelendiğinde ise, 
başta Anayasa ve Medeni Kanun olmak üzere çok sayıda kanun, yönetmelik, genelge v.b. bulunduğu 
ve bu bağlamda çeşitli kurumların sorumluluk sahibi olduğu görülmektedir. Ancak bu çalışma 
kapsamında sadece kıyı kenar çizgisi-mülkiyet ilişkilerini belirlemede ilgili olacak mevzuattan 
bahsedilmiştir.  
 * Yürürlükteki 2709 Sayılı T.C. Anayasasının 43. Maddesi: Kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altına 
olduğu; deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada 
öncelikle kamu yararı gözetileceği belirtilmektedir. 

 * 2001 Tarihli 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 715. Maddesi: Kıyıların sahipsiz, yararı kamuya ait 
yerlerden olduğu ve kimsenin mülkiyetinde olmadığı, hiçbir şekilde özel mülkiyete konu olamayacağı; bu 
alanların kazanılması, bakımı, korunması, işletilmesi ve kullanılması özel kanun hükümlerine tabi olacağı 
belirtilmektedir. 

 * 3621/3830 Sayılı Kıyı Kanunu: Kıyıları korumaya yönelik en kapsamlı düzenlemeleri barındıran bu 
kanunun özellikle 5. maddesi plan uygulamaları için önem arzetmekte,  kıyıda ve sahil şeridinde planlama ve 
uygulama yapılabilmesi için kıyı kenar çizgisi tespitinin yapılmasının zorunlu olduğu belirtilmektedir. Ayrıca 
aynı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 10. maddesinde; kıyı kenar çizgisini ihlal ederek kıyıda kalan 
mülkiyetler için tapu iptal işlemlerinin ilgili defterdarlıkça yürütülmesi gerektiği ifade edilmektedir.   

 * 2644 Sayılı Tapu Kanunun 14/2 Maddesi ve 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 16/c Maddesi: 
Kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu ve tescil harici bırakılması gerektiği belirtilmektedir. 
 
3. SAMSUN İLİNDE KIYI KENAR ÇİZGİSİ TESPİTLERİNİN İNCELENMESİ 
 
Bu çalışmada Samsun ilindeki kıyı kenar çizgisi tespitleri ve bunların mülkiyetle ilişkilerinin 
değerlendirilmesi amacı ile ilk önce mevcut kıyı kenar çizgisi tespitleri incelenmiştir. Bu bağlamda 
deniz kıyıları için günümüze kadar yapılan kıyı kenar çizgisi tespitlerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de 
verilmiştir.  

 
Tablo 1. Samsun ili kıyı kenar çizgisi tespitleri 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi, toplam 208 km kıyı uzunluğuna sahip olan Samsun’da, 107 km’lik kıyı 
kesiminin kıyı kenar çizgisi tespit edilmiş, 101 km’lik kısmının ise henüz tespit edilmemiştir.  
 
3.1. Çalışma Alanı 
Samsun ili batı kıyısında yeralan, Atakum ilçesine bağlı Taflan, Çatalçam, Çakırlar, İncesu, 
Büyükoyumca, Alanlı, Atakum beldelerini kapsayan toplam 16 km’lik kıyı kesimi çalışma alanı olarak 
belirlenmiştir (Şekil 1).    
 
3.2. Çalışma Alanına Ait Veriler 
Çalışma alanında gerekli incelemelerin yapılabilmesi için öncelikle; söz konusu alanlara ait ülke 
koordinat sistemine dayalı 1/1000 ölçekli kadastro paftaları Kadastro İl Müdürlüğünden, daha önceden 
mevzi imar koordinat sisteminden ülke koordinat sistemine dönüştürülmüş 1/1000 ölçekli halihazır 
haritalar İller Bankası Müdürlüğünden, ülke koordinat sistemine dayalı, güncel 1/1000 ölçekli ve 
onaylı kıyı kenar çizgisini gösterir paftalar Bayındırlık İl Müdürlüğünden, mülkiyet bilgileri ise 
mahalli Tapu Sicil Müdürlüğünden temin edilmiştir. Bu verilerin bir kısmı sayısal ortamda, bir kısmı 
ise pafta olarak elde edilmiştir. Sayısal olmayan veriler 1200 dpi tarandıktan sonra, NetCAD 5.0 GIS 
yazılımı ile sayısallaştırılmıştır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1. Çalışma alanını gösterir harita 
 

4. KIYIDA KALAN MÜLKİYETLERİN BELİRLENMESİ 
 
Ülke koordinat sisteminde sayısal olarak temin edilen Kadastro Paftaları, Halihazır haritalar ve Kıyı 
Kenar Çizgisini gösterir paftalar, ArcGIS 9.2 yazılımı yardımıyla sayısal olarak çakıştırılmış, topoloji 
kurulmuş, parsel sınırları kıyı kenar çizgisinin kıyı yönünde kalan ve dolayısı ile kıyı kenar çizgisi 
ihlali yapan taşınmazların ihlal miktarları belirlenmiş ve bu miktarlar seçilen çalışma alanındaki farklı 
beldeler için ayrı ayrı aşağıda Tablo 2’de verilmiştir. 
 

Tablo 2. Atakum ilçesinde Belde bazında toplam ihlal miktarları 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belde Adı Kıyıda Kalan 
Parsel Sayısı 

İhlal Miktarı 
(m²) 

TAFLAN 41 1142.73 

ÇATALÇAM 11 2286.08 

ÇAKIRLAR 17 23408.21 

İNCESU 38 7309.75 

BÜYÜKOYUMCA 37 3784.40 

ALANLI 14 2333.21 

ATAKUM 6 122.43 

Toplam 164 40386.81 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi, çalışma alanında toplam 164 adet kıyı kenar çizgisi ihlali olan yani kıyıda 
kalan parseller tespit edilmiş ve bu parsellerin toplam kıyı kenar çizgisi ihlal miktarı 40386.81 m² (40 
dönüm) olarak belirlenmiştir. İhlal miktarları göz önüne alındığında Çakırlar Beldesi 23408.21 m² 
ihlal miktarı ile ilk sırada yeralmaktadır. Şekil 2’de kıyıda kalan ve ihlal yapan parsellere örnekler 
verilmiştir.  
            

 
Şekil 2. Kıyıda kalan taşınmazlara örnekler 

 

Ayrıca çalışma kapsamında ihlale konu parsellerin Tapu kayıtlarından yararlanılarak malikleri temin 
edilmiş, gerekli konumsal analiz ve sorgulamalar yapılarak kıyı kenar çizgisi ihlali yapan parsellerin 
malikleri belirlenmiş ve Tablo 3’de özetlenmiştir. 
 

Tablo 3. Kıyıda kalan parsellerin mülkiyet dağılımı 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kıyı kenar çizgisi ihlali bulunan yani kıyıda kalan ve tapu iptali işlemi gerektiren parsellere ilişkin 
Tablo 3 incelendiğinde; şahıslara ait parsellere ilişkin ihlaller hem sayı oranı olarak (%92.07) hem de 
yüzölçümü oranı olarak (%98.85)  ilk sırada yeralmaktadır. 

Kıyıda Kalan 
Taşınmazların 

Malikleri 

İhlal Yapan 
Parsel Sayısı 

Oranı
% 

İhlal 
Miktarı 

(m²) 

Oranı 
% 

MALİYE HAZİNESİ 5 3.05 289.78 0.72 

ŞAHIS 151 92.07 39921.73 98.85 

BELEDİYE 2 1.22 25.78 0.06 

ŞİRKET 4 2.44 88.90 0.22 

KAMU KURULUŞU 2 1.22 60.62 0.15 

Toplam 164 100 40386.81 100 
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5. SONUÇLAR  
 
Kıyıda kalan mülkiyetlere ilişkin başlıca problem zamanında ve bilimsel esaslara göre KKÇ 
tespitlerinin yapılmamış olmasıdır. Ülkemizin bütün kıyılarında zaman kaybedilmeden kıyı kenar 
çizgisi tespitlerine başlanmalı, uzman kişilerce bilimsel esaslara göre tespitler yapılmalı, daha önce 
yapılmış olan tespitler yeniden gözden geçirilmelidir, bu durum ülkemiz genelinde olduğu gibi 
Samsun için de geçerlidir. KKÇ tespitleri de, mülkiyet sınırlarının tespit ve tescil işlemleri de aynı 
Bakanlık yani Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yetkisindedir. Bu nedenle KKÇ tespitleri ve mülkiyet 
sınır tespitleri işlemlerinin aynı anda yapılmasına ilişkin alternatif düşünülmelidir. Samsun kıyılarında 
yapılan kıyı kenar çizgisi tespitleri ve bunların mülkiyetle ilişkileri incelendiğinde; il genelinde kıyı 
kenar çizgisi tespitlerinin tamamlanmamış olduğu, yapılan tespitlere göre çok sayıda taşınmazın kıyıda 
kaldığı, kıyıda kalması nedeni ile tapu iptali gereken taşınmazlar için söz konusu işlemlerin 
başlatılmadığı, ayrıca kıyı kenar çizgisi tespitinin önceden yapılmış olduğu bazı kesimlerde söz 
konusu tespitlerin bilimsel verilere uygunluğu noktasında tartışmalar bulunduğu görülmektedir. Kısa 
vadede; kıyıda mülkiyet söz konusu olmadığından parsel ihlallerinin ortadan kaldırılarak ihlal 
miktarlarının tescil harici bırakılması ve bu alanların kamu yararı için terk edilmesi, ayrıca şahıslarca 
kıyı kenar çizgisinin kıyı yönünde yapılan kaçak yapı ve yapı taşmalarından kıyıların temizlenmesi, 
Henüz kaybedilmemiş alanları korumak, ihlal edilen alanları ise kurtarmak ana hedef olmak üzere 
uzun vadede; Kanun ve yönetmeliklerle ilgili çelişkilerin ortadan kaldırılması, Kıyı kenar çizgisinin 
bütün kıyılarda acilen geçirilmesi ve mülkiyet sınırı ile hukuki durumun bir an önce netleştirilmesi, 
kıyılardaki uygulamaları kolaylaştırmak için mevzuat düzenlemesi yapılarak yetki ve görevlerin açık 
ve net olarak belirlenmesi, tespit problemlerinin çözümlerini bütüncül bir yaklaşımla gerçekleştirecek 
bir sisteminin kurulması için çalışmaların vakit geçirilmeden başlatılması gerekmektedir.   
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