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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Yapılan yoklama sonucunda G-enel Kurulda 
çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından; 

4 . 12 . 1973 Saiı günü saat 15,0'0'te topla
nılmak: üz'ere Birleşime saat 15,07\le son ve
rildi. 

Kâtip 
Başkan Kastamonu 

Tekin Arıburun Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15,00 

BAŞKAN : M. Tekin Arıburun 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri, 10 ncu Birleşimi açıyorum. 

Gördüğümüze göre, müzakerelere geçmek 
için gereken çoğunluğumuz yoktur. Mahallî se
çimler dolayısıyle arkadaşlarımızın çoğu bu 
yönde vazifelendirilmiş ve bir kısmı da kendi 
bölgelerine gitmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, 

gelecek bir saat içerisinde de çoğunluğumuzun 
olacağına ihtimal vermemekteyiz. 

Bundan ötürü Birleşimi 11 Aralık 1973 Salı 
günü. saat 15,00'te toplanmak üzere kapatıyo
rum. 

(Kapanma Saati : 15,05) 

II. - SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SOFULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Kadri Kaplan'ın, İstanbul Haliç çevresinin ve 
uzantısı hazvasının yeniden düzenlenmesi konıı-
suunda yapılacak çalışmaya dair soru önergesi 
ve Bayındırlık Bakanı Nurettin Ok'un ve Orman 
Bakanı İsa II. Bingöl'ün yazılı cevapları (7/175) 

13 . 11 . 1973 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İstanbul Haliç ve çevresinin uzantısı havza
sının yeniden düzenlenmesi konusunda bâzı ça
lışmalar yapılıp protokollara bağlandığı malûm
larıdır. Hayatî önemdeki bu müzmin konuya ke
sin bir çözüm getirebilmek üzere plânlama ve uy

gulama bakımından yasal bir örgütlenme ve ted
birler konusunda çalışma yapacağımdan 1957, 
1965, 1966 tarihli protokollarla bu tarihten son
ra Karayolları, Limanlar, ilgilileri ve Sağlık İş
leri Genel Müdürlüğünce düzenlenen raporlara 
dayanılarak, bu dokümanlarda sözü geçen aşa
ğıdaki Bakanlıklarca; 

1. Bugüne kadar yapılan işler, 
2. Alman sonuçlar, 
3. Harcamalar, 
4. Yapılması düşünülen işler, 
5. Bu müzmin konunun halli için düşünce

ler konusunda Tüzüğümüzün hükmüne dayanı-
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larak 15 gün içerisinde yazılı bilgi alımnasına 
aracılığınızı arz ederim, 

Saygılarımla, 
Tabiî Senatör 
Kadri Kaplan 

Sanayi Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığı 
Bayındırlık Bakanlığı 
imar ve İskân Bakanlığı 
İçişleri Bakanlığı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Devlet Plânlama Müsteşarlığı 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 3.12.1973 

özel Kalem 
Sayı : A - 01/1409 -

Konu : C. Senatosu Üyesi Kadri 
Kaplan'in yazılı sorusu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 14 . 11 . 1973 gün ve 1775 -1637/7-175 

sayılı yazınız. 

Haliç, ve uzantısı ile çevresi hazvasmm yeni
den düzenlenmesi konusunda 1957, 1965, 1966 
tarihli protokollar ve sonradan düzenlenen top
lantılara ait raporlarda bahsedilen ve Bakanlığı
mıza mevdu hizmetlerle bugünkü durumları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Üyesi Kadri Kap
lamın yazılı sorusuna aşağıda sırasiyle bilgi arz 
olunmuştur. 

1957 tarihli protokolla : 
Bakanlığımıza : 
1. İlk etapta mezbaha önünün taranması i]e 

Silâhtarağa'ya kadar navigasyonun sağlanması
na gerekli kanalın taranması hizmetleri verilmiş 
olup bu iş 6 milyon lira harcanarak 1959-1961 
tarihlerinda icra edilmiştir. 

Diğer gerekli görülen tedbirler alınamadığın
dan her iki saha da yeniden dolmuş ve sığlaş-
mıştır. 

2. İmar plânı, çerçevesinde Halic'in kıyısal 
tahdidi ile kıyı tahkimatını takiben turistik. 
amaçlı olarak topyekûn taranması hizmeti veril
mişse de imar plânının kesinieşememesi ve kıyı
sal tahdidi ile kıyı tahkimatının yapılamaması 

nedenleriyle büyük çaplı bu taramaya tevessül 
olunamamıştır. 

1965 tarihli Protokolla : 
Bakanlığımıza : 
Taramanın tevsii etüdü ile şartlı tarama ic

rası verilmiş olup tevsi etüdü ikmal edilmiş an
cak taramanın tevsiine dair şartlar (önerilen 
Havza Kanununun çıkarılamamış olması, kıyısal 
tahdit sahil tahkimatı, tahkimat araksında çevre 
yolu ve rüsup önleyici diğer tedbirler) yaratıla-
maclığmdan icraata geçilememiştir. 

1966 tarihli Protokolla : 
Bakanlığımıza 
1965 tarihli Protokol da yazılı tevsi taraması

nın icr'ası tekrarlanmış ve fakat yukarda maruz; 
•sebepler yüzünden icraata geç il eoıem iştir. 

29 . 7 . 1972 giin ve 23291 sayılı yazımızla 
DPT. Müsteşarlığına takdim olunan rapor ve 
projele f : 

Bu dosya muhtevasıyle Halic'in yeniden dü
zenlenmesine ilişkilin tüm tedbirler ve tatbik olu
nacak plân ile tarama ve ilgili işlerin malî porte
si DPT. Ve •sunulmuştur. 

1 5 . 6 . 1973 günü DPT. Müsteşarlığında tüm 
ilgili kuruluş temsilcilerinin katılması ile İstan
bul ili ve sorunları hakkında toplantı : 

Bu toplantıda Haliç ve uzantısı ile çevresi 
havzasının düzenlenmesi için sırası ile: 

.1. Halic'e akan kanalizasyonların Kanali
zasyon Master projesindeki yerlerine alınmaları, 

2. Halic'i trafik yönünden esasen lüzumlu 
bulunan, «bir çevre yolu ile ihata ederek sınırla
mak ve yapılmakta olan Haliç Köprüsüne bağla
mak ayrıca hu yolun deniz tarafında Halic'in ta
ranmasına müsaade edecek kıyı tahkiki atını inşa 
•etmek, 

3. Halic'e gelen rüsubat ve artıklarla erozyo
na mâni olmak, 

4. Bu işlere bağlı alarak Halic'in büyük çap
lı taramasını- yapmak, hususlarında görüş birli
ğine varılmıştır. Bakanlığımız konunun haili hu
susunda tespit edilen yukardafci 4 anatedibirde ta
mamen mutabıktır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nurettin Ok 

Bayındırlık Bakanı 
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Ekleri : 
A) Protokollar: 
1. Put, No. 1 : 25 . - 28 . 1 . 1957 arasında 

yapılan toplantılara ait, 
2. Prt. No. 2 : 28 - 29 . 5 . 1965 arasında 

yapılan toplantılara ait, 
3. Prt, No. 3 : 7 - 11 . 11 . 1966 arasında 

yapılan toplantılara aıit. 
B) Raporlar : 
1. Rapor No. 1 : 10 . 10 . 1968 günlü rapor, 
2. Rapor No. 2 : 1970 günlü rapor, 
3. Rapor No. 3 : 29 . 7 . 1972 Günlü yazı 

ekinde DPT. Müsteşarlığına gönderilen yazı eki 
rap oı% 

4. Rapor No. 4 : 19 - 23 . 1 . 1973 arasında 
yapılan toplantıya ait rapor. 

T. C. 
Orman Bakanlığı 30 . 12 . 1973 

Sayı : 01.1982 - 1775 
Konu: Kadri Kaplan'm ya
zılı soru önergesi Hak. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 14 . 11 . 1973 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 1775 - 1687 - 7/175 sayılı yazıya C : 
Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Kad

ri Kaplan'm, 13 . 11 . 1973 tarihli yazılı soru 
önergesiyle ilgili olarak; İstanbul Haile çevresinin 
ve uzantısı havzasının yeniden 'düzenlenmesi ko
nusunda Ağaçlandırma ve Erozyonu Kontrol Ge-
nel Müdürlüğümüzce yapılan çalışmaları 'belirten 
cevabî yazı, 3 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
İsa H. Bingöl 
Orman Bakanı 

İstanbul ili Haliç havzasında ağaçlandırma, eroz
yon kontrolü ve orman içi mera ıslahı ile ilgili 

çalışmalar 

Havzanın Ormancılık yönünden tanıtımı : 
37 800 hektar vüsatindeki Haliç çevresi ve 

uzantı havzasında yapılan etüdlere ögre; tahrip, 
kesif otlatma ve şiddteli erozyon ile vasıfları bo
zulmuş, verimsiz hale gelmiş 8 736 hektar or
man alanı bulunduğu tespit edilmiştir. Halic'in 
çeşitli yörelerinde tuğla, kiremit, taş ve kireç 
ocakları bulunmaktadır. 

(Yazılı cevabın ekleri Kanunlar Müdürlüğün
deki dosyasındadır.) 

1. Bugüne kadar yapılan çalışmalar; 
a) 1959 yılından 1972 yılı sonuna kadar adı 

geçen havzada 3 650 hektar sahada ağaçlandır
ma yapılmış ve 1973 yılında tahakkuk ettirilmesi 
gereken programa göre de 150 hektarlık sahanın 
da ağaelandırılmaiSi yapılmaktadır. 

b) Orman Genel Müdürlüğünce şiddetli eroz
yon kontrol altına alınması gayesi ile 31.10.1958 
yılında İstanbul Toprak Muhafazası ve Mera Is
lahı Tatbikat Grup Müdürlüğü llnırülmuş ve 1959 
yılında faaliyete geçmiş olup 1969 yılına kadar 
3002 hektarlık sahada 'erozyon tedibin alınmış ve 
ağaçlandırılması yapılmıştır. Yine erozyonun mey
dana gelmesinde bütün etkisi görülen tuğla., kire
mit, taş A-O kireç ocakları ile mermer ateiyeleri
nin İl Özel İdaresince ruhsatlarının yenilenmeme-
'9İ ve yeni müracaıatlara da ruhsat verilmemesi hu
susunda İstanbul'da Bakanlıkların vilâyetteki 
temsilcilerinin iştirakleri ile 1957 - 1965 - 1966 
ve 1967 yıllarında protokoller tanzim edilmiştir. 

c) 607 hektarlık sahada da orman içi mera 
çalışma!arı yapılmıştır. 

2. Alman sonuçlar; 
1969'dan 1972 yılı sonuna kadar yapılan ve 

d'an da yapılmakta bulunan ağaçlandırmalarla 
erozyonun önlenmeğine çalışılmış ve fakat havza
da kurulması için tuğla, kiremit, taş ve kireç 
ocaklarına yeniden-ruhsat verilmemesi, eskilerinin 
ise ruhsatlarının yenilenmemesi hususunda. İstan
bul'da yapılan protokollerde tespit edilmiiş ise de 
bu alınan kararların yürütülmediği görülmüş ve 
dolayısıyle umulan 'başarı sağlanamamıştır. 

3. Harcamalar; 
a) 3 650 hektar ağaçlandırma için 7 077 772 

lira, 
b) 3 002 hektar erozyon kontrolü için 

5 371 500 lira, 
c) 607 hektar orman içi mera ıslahı için de 

627 500 lira sarfı ile ceman 13 076 772 lira mas
raf yapılmıştır. 

4. Yapılması düşünülen işler; 
Haliç ve çevresinin orman rejimine tabi tutu

larak uygulanmakta olan projelerin ışığı altında 
yapılan ağaçlandırmaların bakımları ile yeniden 
ağaçlandırma çalışmalannın yapılması, erozyo
nun önlenmesi için de açılacak veya açılmakta (bu
lunan mahallî ocakların ruhsatlarının yenilenme
mesi veya yeniden ruhsat verilmemesi, kesif ot
latmalara mâni olunarak 'bozujk ormanların imar 
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ve ıslahınım yapılması ve bütün bu işlerin yanı-
sıra orman tahdidi ve rejimi dışında 'kalan saika
nın 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince; orman 
teşkilâtınca müdahale edilmek inıkânı bulunma
yan sahalar için de gerekli 'iş 'bölümü yapılarak 
DSİ ve Topraıksu Genel Müdürlüklerince topraik 
muhafaza tedbirlerinin 'alınmasıdır. 

5. Bu müzmin konunun halli için düşünce
ler; 

Erozyonu tahrik eden ve hızlandıran tuğla, 
kiremit, taş ve kireç 'gibi •mahallî ocakların çalış
maları hususunda 'kesin bir karar alınması, Or
man rejimi dışındaki arazilerde ele amaca yöne
lik çalışmaların yapılması ve gerekli tedbirlerin 
alınması ilte 1957 - 1965 - 1966 - 1967 yıllarında 
yapılan protokollerle 'tespit edilen hususların il
gili nıüesseselerince tatbikatlarının yapılması ge
rekmektedir. 

İstanbul ve çevresinin yoğun bir yerleşim ve 
endüstri 'bölgesi oluşu nedeniyle havza amenaj-
manı anlaimında yeniden, son donelere dayalı ola
rak geliştirilecek bir projenin kanun veya karar
name hüviyetine sokularak uygulamasının tam 
gerçekleştirilmesi sonuca etkin olacaktır. 

Ayrıca İstanbul'u Yeşillendirme Derneğince 
12 - 15 Kasım 1973 tarihleri arasında, ilgili ilim 
adamlarının -ye uygulamacıların iştirakleriyle, Bo
ğaziçi ve çevresi sorunları adlı bir simpozyum ter
tip edilmiş bulunmaktadır. Otuzdan fazla tebli
ğin müzakere 'edildiği bu simpozyumıın önerileri 
neşredilince daha etraflı çözüm yolları getireceği 
muhakkak görülmektedir. 

27 Kasım 1973 
İbrahim Gireli 

Gn. Md. Başyardımcısı 
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