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sine bağlı bir siyasî kuruluş olduğu için, daha evvelki yönetimler de birer siyasî demokratik kuru
luşlar olduğu için, bir yönetim, korumaya çalışmış, bir başka yönetim, âdeta, oy alabilme uğruna
bu olaylara göz yummuştur ve bugün İstanbul'da musluklardan, bırakınız su akmasını; aktığı za
man, bardağa koyup da içebileceğiniz bir su yoktur artık.
Değerli arkadaşlarım, bu bölgedeki, havzaların korunmasıyla ilgili, ÎSKİ Kanununda bazı mü
eyyideler var; ancak, bugüne kadar, demin belirttiğim siyasî nedenlerden ötürü, buralar korunama
mış.
• Bizim getirdiğimiz teklifte, dünyanın her yerinde olduğu gibi, korunacak bölgeleri devletin
koruması öngörülmektedir. Bugün, Avrupa'ya veya bazı dış ülkelere giden arkadaşlarımız gayet iyi
bilirler ki, su gibi, önemli bir konuda, su havzalarına, bırakınız gecekondu yapmayı, bu bölgelere
girebilmeniz bile ancak özel izne tabidir. Bu bölgelerde avcılık yapmak İsteseniz dahi, ilgili kuru
mundan özel izin almak suretiyle bu yerlere girebilirsiniz.
Değerli arkadaşlarım, gündeme alınmasını istediğim teklifim, İstanbul'un sorunlarını bilen çe
şitli uzmanlarca ve benim de, üzerinde çaba sarf edip, birlikte hazırladığımız bir tekliftir. Bu kanun
teklifinin doğrudan doğruya gündeme alınması burada oylanacak. Sizlerden istirhamım şudur: Biz
ler milletvekili olarak, yasama görevimizi yaparken, birtakım bilgi ve birikimlerimizi, milletimizin
yararına kullanmamız, ancak, bu gibi teklifleri huzurlarınıza getirmek ve tartışmak suretiyle ger
çekleşebilir. Bu teklifi, belki, oylarınızla reddedebilirsiniz; ama, teklifin doğrudan doğruya günde
me alınmasını kabul edeceğinizi umuyorum. Teklifim, belki de Meclisin gündeminde 200 üncü sı
ralarda yer alacaktır; fakat, gündeme alınmasına oylarınızla yardımcı olur, kabul ederseniz, umut
ediyorum, belki bir gün kanunlaşma sırası da gelir...
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Buyurun efendim.
SABRÎ ÖZTÜRK (Devamla)-Toparlıyorum Sayın Başkan.
Sizlerin de olumlu katkılarıyla; İstanbul gibi, önemli bir şehrimizin büyük bir problemini bel
ki de çözmüş oluruz.
Ülkemizin gündeminde çok önemli konular var. Belki, bu konu, sizlere basit bir konu gibi ge
lebilir; ama, basit meseleleri çözemediğimiz sürece, önemli meseleleri nasıl çözeceğiz? Kaldı ki,
bu, basit bir konu da değildir. İstanbul'un içme suyu havzalarının korunmasıyla ilgili bir kanun tek
lifidir.
Destek vereceğinizi umuyor, hepinize saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN - Teşekkür ederim.
Aleyhte söz isteyen?.. Yok.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Sayın Başkan, izni
nizle...
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun.
, BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Sayın Başkanım, de
ğerli arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
İstanbul Milletvekili Sayın Sabri Öztürk ve 6 arkadaşının İstanbul İli İçme Suyu Havzalarının
Korunması Hakkında Kanun Teklifinde, İstanbul İli sınırları dahilinde mevcut ya da projelendiri
lecek içme suyu barajlarını ve bu barajları besleyen derelerin meydana getirdiği havza sınırları içe
risindeki yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, insan ve diğer canlıların sağlığına zarar verecek ve suyun
kalitesini, fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak bozacak her türlü kirlenmeye karşı korumak ama
cıyla, sel, heyelan ve erozyon gibi doğal afetleri önlemek için; İstanbul İli içme suyu havza koru
ma başkanlığı kurulması öngörülmektedir.
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