3.KİMLİK BİLDİRME KANUNU

26.6.1973 tarih ve 1774 sayılı ‘Kimlik bildirme Kanunu’na göre, Askeri
konaklama, dinlenme ve kamp tesisleri ile orduevleri hariç özel veya resmi, her
türlü konaklama, dinlenme, bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda
geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanların

kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi gerekir.

Otel, motel, han, pansiyon, bekar odaları, kamp, kamping, tatil köyü ve benzeri
her türlü, özel veya resmi konaklama yerleri ile özel sağlık müesseseleri, dinlenme
ve huzur evleri, dini ve hayır kurumlarının sosyal tesislerinin sorumlu işleticileri,
bu yerlerde ücretli ya da ücretsiz, gündüz veya gece yatacak yer gösterdikleri yerli
veya yabancı herkesin kimlik ve geliş- ayrılış kayıtlarını günü gününe tutmak,
kolluk örgütlerinin her an incelemelerine hazır bulundurmak, Devlet İstatistik
Enstitüsüne talebi halinde vermek zorundadırlar.

Bu tesislerin sorumlu işleticilerinin kimlikleri, tesis açılmadan önce müesseseni
sahibi veya kanuni temsilcisi tarafından en yakın kolluk örgütüne bildirmek

zorundadır.

Bu tesislerin sorumlu işleticileri, müesseselerinde sürekli veya geçici olarak
çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını 24 saat içinde bağlı bulundukları
en yakın kolluk örgütüne bildirmek zorundadırlar. Bu çalıştırılanlara, sorumlu
işletici tarafından doldurulup onaylanan bir kimlik kartı verilir. Bu kimlik kartı
kolluk görevlilerince istenildiğinde gösterilecektir.

Binalarda kapıcı, kaloriferci, bekçi, telefoncu ve benzeri idari, teknik ve
yardımcı hizmetlerde çalışanlar için, bunların işe başlamalarını izleyen üç gün
içinde konut sahibi veya yöneticisi tarafından kimlik bildirme belgesinin mahalli
kolluk örgütüne verilmesi gerekmektedir.

Şehir, kasaba ve köy sınırları içindeki konutlarda, her çeşit ticaret ve sanat amacı
güden iş yerlerinde, öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde, resmi binalar ve

müştemilatında sürekli veya geçici olarak çalışanlar, barınanlar ve yatanlara ait
kimlik belgelerini üç gün içinde mahalle veya köy muhtarına onaylattırıldıktan
sonra kolluk örgütüne ilgilerce bildirilmesi gerekmektedir.

Konutlarda 30 günden fazla kalacak misafirler için veya yaylak ve kışlak gibi
yerlere mevsimlik olarak göçenler için aile reisi tarafından 3 gün içinde kolluk
örgütüne kimlik bildirimi yapılmak zorundadır.

Kahvehane, oyun salonu, kulüp, lokal ve benzeri yerlerde ve bu kanunun
kapsamında giren yatısız iş yerlerinde, özel kanunları müsaade ettiği takdirde
ancak sahipler ve çalıştırdıkları kimseler yatabilir, başkaları kalamamaktadır.

İskele, istasyon, hava meydanı, terminal, garaj, benzer istasyonu ve benzeri kara,
deniz ve hava ulaşım merkezleri ile fuar, panayır, sergi ve Pazar kurulması gibi
zorunluluk olan zaman ve yerlerde sabahçı kahvesi ve benzeri diğer tesislere,
bağlı olduğu kolluk örgütünün ve ilgili mahalli ve en büyük mülkiye amiri

tarafından geçici veya sürekli olarak izin verilebilir. Buralarda kalanlar için
bildirim yapılmamaktadır.

4) KIYI KANUNU

Deniz tabi gölde suni göl ve akarsu kıyıları ile bu yerlerin yetkisinde olan ve
devamı niteliğinde bulunan sahil şeritlerinin doğal ve kültürel özelliklerini
gözeterek ve toplumun yararlanmasına açık, kamu yararına kullanma esaslarını
tespit etmek amacıyla düzenlenmiştir. Kanuna göre;

a)Deniz, tabi göl ve akarsularda, taşkın durumların dışında suyun karaya
değdiği noktaların birleşmesinden oluşan çizgiye kıyı çizgisi

b)Deniz, tabi göl ve akarsularda, kıyı çizgisinden sonraki kara yönünden
su hareketlerinin oluşturduğu kumluk, çakıllık, kayalık, taşlık, sazlık, bataklık ve
benzeri alanların doğal sınırına kıyı kenar çizgisi

c)Kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisindeki alana kıyı

d)Kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde, yatay olarak en az 100
m genişliğindeki alana sahil şeridi denir.

e)Kıyı kenar çizgisinin kıyı çizgisiyle çakışmasına dar kıyı

f)Tespit edilmiş veya tasdik edilmiş kural ve ücret tarifelerine uygun
biçimde getirdiği kullanımdan belirli kişi veya topluluklara ayrıcalıklı kullanım
hakkı tanımaksızın yararlanmak isteyen herkese eşit ve serbest olarak açık
bulundurulan

ve

konut

dokunulmazlığı

olmayan

yapılara

toplumun

yararlanmasına açık yapı denir.

Kıyılar devletin hükmü tasarrufu altındadır. Kıyılar herkesin eşit ve
serbest olarak yararlanmasına açıktır. Kıyı ve sahil şeritlerinden yararlanmada
öncelikle kamu yararı gözetilir.

Sahil şeritlerinde yapılacak yapılar kıyı kenar çizgisine en fazla 50 m
yaklaşabilmektedir.

-Yerleşme mesafesi ve kıyı kenar çizgisi alanda kalan alanlar ancak
veya yolu gezinti, dinlenme, seyir ve rekreaktif amaçla kullanılmak üzere
düzenlenebilmektedir.

-Sahil şeritlerinin derinliği 100 m az olmamak üzere sahil şeridindeki
ve sahil şeridinin gerisindeki kullanılan ve doğal geçitlerde dikkate alınarak

belirlenmektedir.

-Taşıt yolları sahil şeridinin kara yönünde yapı yaklaşmasını gerisinde
kalan alanda düzenlenebilmektedir.

Kıyı herkesin eşitlikle ve serbestlikle yararlanmasına açık olup buralarda hiçbir
yapı yapılamamakta duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık vb engeller
oluşturulmamaktadır. Kıyılarda kıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz, kum,
çakıl vs alınamamakta, çekilememektedir. Kıyılara moloz, toprak, cüruf,çöp gibi
kirletici etkisi olan atık ve atıklar dökülememektedir.

Kıyıda uygulama imar kararı ile ;

a)İskele, liman, barınak, yanaşma yeri, rıhtım, dalga kıran, köprü,
menfez, istinat duvarı, fener, çekik yeri, kayıkhane, tuzla,dalyan, pasifiye ve
pompaj istasyonları gibi, kıyının kamu yararına kullanımı ve kıyı koruma amacına
yönelik alt yapı ve tesisler

b)Faaliyetlerin özellikleri gereği kıyıdan başka yerde yapılmaları
mümkün olmaya tersane, gemi söküm yeri ve su üretimlerini üretim ve yetiştirme
tesisleri gibi özelliği olan yapı ve tesisler yapabilmektedir. Bu yapı ve tesisler
amaçları dışında kullanılamamaktadır.

Kamu yararını gerektirdiği hallerde deniz, göl ve akarsularda ekolojik
özellikler dikkate alınarak doldurma ver kurutma suretiyle arazi elde edilebilir.
Bu yerler için yapılacak planlar hakkında imar kanunu hükümleri uygulanır ancak
bu planlar bayındırlık ve iskan bakanlığı tarafından tasdik edilmektedir. Bu
yerlerde düzenlenen planlar imar mevzuatına göre onaylanarak kesinleşmektedir.

Kıyıda yapılacak yapılar için maliye ve gümrük bakanlığınca gerekli
izin alması gerekmektedir. Yapı ruhsatı verilmesinde bu izin belgesi yeterlidir.
Sahil şeridinde toplumun yaralanmasına ayrılan yerlerde yapılan bu yapıların
niteliklerini kapı kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesi gerekmektedir.

Kontrol belediye ve mücavir olan sınırları içinde belediye dışında ise
valilikçe yürütülmektedir.
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