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madır. Bedeli 47 620 000 Türk lirasıdır. 2 500
hektar arazi sulanacaktır. 1 034 hektar arazi
taşkından korunacaktır. Ayrıca, içme suyu te
mini de burada derpiş edilmiştir. 2,97 milyon
metreküb olarak. Türkiye içinde şahıs başına
gelir seviyesi düşük ve bu sebeple mıntaka hari
cine nüfus hareketi sabit olan bölgeye yardımcı
olmak amaciyle programa alınmış bulunmakta
dır. Senirkent projesi 2,24 rantabiliteli, kurak
bölge projderindendir. Diğer teferruatını arz
etmiyorum. Mardin - Derik sulaması keza ku
rak bölgede olmasından dolayı ele alınmış bu
lunan projelerdendir. Plân ilkelerine aykırı bir
icra programına alış bahis konusu değildir. Medik barajının beş senelik bir devrede yapıldığını
ifade ettiler. Burada bir hatâ bulunmaktadır.
Gerçekten ^Medik barajı 1966 yılının ikinci altı
ayında ihale edilmiştir. O itibarla beş senelik
programlarda görülmektedir. Aslında dört
sene içersinde inşaatının tamamlanması iktiza
eder.
Sayın Hatunoğlu'na şükranlarımı takdim
ediyorum. Su hakları kanun tasarısının Nisap
ayı içersinde Yüce Meclise sevk edileceğini
beyan ediyorum.
Keban istimlâkleri hakkındaki mütalâala
rına ayrıca iştirak ederim. Keban istimlâk
leri programlarına göre zamanında gerçek
leştirilecek ve tahsisatı temin edilecektir.
Sayın Karaağaçlıoğlu, Devlet Su îşleri
Genel Müdürlüğünün çalışmalarını ince bir
tetkikten geçirmiş ve hemen bütün meselelere
temas etmiş bulunmaktadır. Bu arada temas
ettiği bir konuyu önemine binaen ifade ede
yim; 10195 sayılı Karanamenin tadil edilmesi
ve bugünkü şartlara tetabuk ettirilen bir hale
getirilmesi iktiza eder. Bunun çalışmaları
Bakanlığımızda ikmal edilmiş bulunmaktadır,
Yarın veya öbür gün bunu Başbakanlığa
sevk etmek kararında olduğumuzu huzuru
nuzda ifade ediyorum.
Yatırım programlarında mahrumiyet böl
gelerine kayılması hakkındaki Sayın Alpars
lan'ın düşüncelerine de katılırız. Tatbikatı
mızın bu yolda olduğunu ifade etmek istiyo
rum. Meselâ, Aşağı Fırat projesi hakkında
verdiği malûmata ilâveten, bu sene Pervari
Hidroeletrik Santralini de programlarımıza
koymuş bulunduğumuzu, İkinci Beş Yıllık
Plân dönemi içersinde Enerji ve Tabiî Kay-
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naklar Bakanlığı yatırımlarının ki, yirmi mil
yar civarındadır, % 20 sinin bu bölgelere
tefrik edilmekte bulunulduğunu bu mâruzâ
tımın bir delili olarak Yüce Senatonun ka
bul buyuracağını ümidederim.
Sayın Baysoy, haklı olarak Erzincan - Ter
can barajı konusunu dile getirdiler. Hakika
ten Tercan'da ve Erzincan'da yaşıyanlar biz
den bu meselenin halli bakımından kendile
rinin ümidini muhaafza ettirecek bir beyan
beklemektedirler. Harblerin ve zelzelenin
tahribatına uğramış Erzincan bilhassa halka
gönül vermiş ve halkın hizmetine cevap ver
mek üzere bir mücadeleye girmiş bulunanların
iştirak etmemesi mümkün değildir. Tercan
barajı, Erzincan projesinin bir ünitesidir. Er
zincan projesi, istimlâk
bedelleri hariç
430 000 000 liralık bir projed'r. İstimlâk be
delleri dikkate alındığı takdirde hafızam beni
aldatmıyorsa 548 milyon lira civarında bir
projedir. Şimdiye kadar Sayın Baysoy'un da
işaret ettiği gibi talihsiz bir istikamette sey
retmiş bulunan bu proje için, şimdiye kadar
39 000 000 lira para harcanmıştır. Baraj nı
inşası sulamaların, sağ ve sol sahil sulama
larının tamamlanmasına vabestedir. Te'kniğin icaplarını yerine getirme mecburiyetinde
yiz. O itibarla maatteessüf daha önceki bir
tarihi ifade etmem mümkün
değildir. Biza
tihi Tercan barajı, yani Erzincan sol sahil
ovasına su temin edecek olan 75 miîyon lira
lık inşaat bedeli bulunan Tercan barajına,
1971 yılında ancak başlıyabileceğimizi ve prog
ramlarımızın bu suretle tanzim edilmiş ol
duğunu arz ederim. Bununla 35 580 000 hek
tar arazi sulanacaktır. Şimdiye kadar 11 500
hektar arazi sulanmış bulunmaktadır.
Mâruzâtımın son kısımlarına geliyorum. Üç
arkadaşımın suallerine de cevap arz edece
ğim. Sayın Eyidoğan sipringler sulaması ya
pılmasından bahsettiler. Böylece tahliye sis- _
temlerinden tasarrufun mümkün olup olma
dığını sordular. Sipringler veya yağmurlama
tâbir edilen sulama usulünün tatbiki halinde
sulamaya tatbik edilen suyun fazlası için tah
liyeye lüzum olmıyabilir, ancak sulanan saha
nın drenaj alanına düşen sular için tahliye
zarureti şüphesiz ortadan kalkmaz. Plânlama
çalışmalarında muhtelif inşaat usulleri, eko
nomik analizlerde nazara alınmaktadır. Bo-
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