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rulu şebekeler ve kanalel şsbekeler vücuda
getirilmektedir. Ekonomik analizler, yağmur
lama sulama neticesi verirse şüphesiz bu sis
tem de tatbik edilebilir, basan tatbik 3dil
mektedir de. Buradaki asıl kıstas ekonomidir.
Çankırı vilâyeti bakımından Sayın Dağlı
haklı olarak Kızılırmak üzerinde yapılması lâzımgelen barajlardan bahsettiler. Orta - Ana
dolu'nun bölgeler arasındaki denge durumunun
dikkate alınmadığını ifade buyurdular. Çankı
rı vilâyetinde 7 büyük proje üzerinde Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğünce etüt faaliyeti devam
etmektedir. 155 milyon Türk lira toplam tesis
bedeli olan bu projelerin fizibilite raporları
1969 yılından itibaren tamamlanmış olacaktır.
Tabiatiyle bunlardan kabili inşa olanlar 1989
yılından sonraki icra programlarında ancak
nazarı itibara alınabilir. Ayrıca küçük su işleri
olarak toplam keşif bedelleri bir milyon 700 bin
Türk lirası olan beş aded iş 1968 programına
alınmış bulunmaktadır. Bu küçük işlerle, üç
köy ve 540 dönüm arazi Çankırı vilâyeti dahi
linde taşkından korunmuş olacaktır.
Sayın Saffet Ural, İnegöl, Yenişehir projesi
veya Boğazköy Barajı bakımından bir sual tev
cih buyurdular. Plânlaması bu yıl tamamlan
mıştır. 29 metre yükseklikteki barajla 160
milyon metreküp su ile 28 200 hektar sahanın
sulanması mümkün olabilecektir. Asgari 202
milyon liralık bir projedir. Üç sene içerisinde
projenin, büyüklüğü ve tahsisat imkânları mu
vacehesinde ele alınamayacağı ifade edilebilir.
Bu itibarla 1971 yılından sonra ancak teşekkü
rü mümkündür. Böylece sual tevcih buyuran
sayın senatörlerin suallerine cevaplarımı tak
dim etmiş bulunuyorum. Siyasi parti grupları
nın ve muhterem senatörlerin Devlet Su işleri
Genel Müdürlüğü bütçesine karşı göstermiş ol
dukları yakın ilgiye tekrar teşekkür ederken,
yine sayın senatörlerin hissiyatına tercüman ola
rak Türkiye'nin kalkınmasında gayretle çalışan
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü mensuplarına
ben de şükranlarımı takdim ediyorum.
Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Bir soru var Sayın Bakan. Sa
yın Dağlı sorunuzu sorunuz.
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Çankırı'nın
elektrik durumunu rica etmiştim. Kaç sene içe •
risinde elektrifikasyonu tamamlanacaktır.
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI REFET SEZGİN (Devamla) — Aflarını
rica ederim, bir zühul oldu unuttum. 1969 yılı
sonuna kadar Çankırı kazalarının tamamı elek
triğe kavuşmuş olacaktır.
BAŞKAN — Köy işleri Bakanlığı üzerinde
vaki tenkid ve temennilere cevap vermek üzere
Sayın Toker buyurun.
KÖY İŞLERİ BAKANI TURGUT TOKER
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun pek muhterem üyeleri, Ba
yındırlık Bakanlığı 1968 yılı Bütçe kanunu ta
sarısının Yüce Senatoda görüşülmesi münasebe
tiyle, bu Bakanlık bütçesinde yer alan ve Ba
kanlığım ve Bakanlığıma bağlı kuruluşlar, ta
rafından yürütülen köy yolları ve köy içme su
ları hizmetleri ile ilgili olarak gerek grupları
ve gerekse şahıslan adına konuşan muhterem
senatörler tarafından işaret buyurulan hususları
ve tevcih buyurulan sorulan cevaplandırmak
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Ben de
çok değerli Bakan arkadaşım gibi, imkân nisbetinde sabrınızı suiistimal etmemeye âzami
gayret ve itinayı göstermeye çalışacağım. Bil
hassa değerli senatörlerin, köylerimizin kilit
meselesini teşkil eden köy yolları ve bu arada
içme suları konusunda ifade buyurdukları fikir
ve mütalâalarından dolayı değerli senatör arka
daşlarıma teşekkür ve şükranlarımı arz ederim.
Bakanlığımın bundan sonraki çalışmalarında ve
hizmetlerin yürütümünde bu kıymetli fikir ve
mütalâalardan büyük ölçüde istifade edeceğimi
zi peşinen kaydetmek isterim.
Değerli Başkan ve değerli senatörler;
Köy yaşıyan bir varlıktır. Ana üretim ve
kalkınma kaynağı ağırlıkla tarıma dayalı temel
bir ekonomik ünitedir.
Köy ekonomik olduğu kadar, aynı zamanda
bir yaşama alanı, bir hayat tarzı, hulâsa, sos
yal bir varlık ve bu yönden temel bir yapıdır.
Bu karakteri ile köy yurdun yurt oluşunda,
tarihi bir görevin ve oluşumun yegâne hareket
noktası ve âmilidir.
Bundan ötürü, köylerden şehirlere vâki
nüfus akımı sadece bir ekonomik zorunluk ve
gereğin değil, aynı zamanda sosyal bir vazife
nin yerine getirilmesinin tabiî bir ifadesidir.

