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tematik esaslar neyi emrediyorsa, orman mü
hendisini, orman mühendisi gibi fakülteyi de,
araştırması ile ormanın yayın organları ile bir
hat üzerine getirecek bir sistemi vaz'etmek mec
buriyetindeyiz. Türk ormanlarında araştırma
yapılmamıştır. Türkiye ormanları hakkında ve
rilen rapor şu veya bu geçici görevle gelen şu
veya bu uzmanların rakamlarıdır. Bunun dışın
da başka bir şey iddia edemezler. Yine bizim
getireceğimiz kanun elbetteki teknik bir kanım
olacaktır. Hiç birimiz ne Anayasa profesörüyüz
ve ne de Anayasa Mahkemesiyiz. Bu kanun ge
lecek ve Yüce Meclislerde karar alınacak, on
dan sonra Anayasa Mahkemesine belki gidecek
Eğer Anayasa Mahkemesi bunu Anayasaya ay
kırı bulursa iptal edecektir. Bundan niye en
dişe duyuyorsunuz? Endişe duyulacak bir şey
yok. Ama bu kanun buraya getirilecektir, biz
bunu hem seçim beyannamemizde, hem Hükümet
Programımızda öngördüğümüz gibi, Hükümet
programımız ve hem de seçim beyannamemiz
mutlak bir ilme ve tekniğe dayalıdır. Bizim
sübjektif, hissî görüşlerimiz şu veya bu gibi
köylüye taviz vermek değil Türk Vatanında her
karış damla suyunu, her santigrat derecesini en
iyi değerlendirme metotları ne ise ki, bunun da
adı tarımda reformdur, bunu geliştireceğiz.
Gayet tabiîdir ki bu konuda daha geniş ölçüde
bilgi arz etmek isterdim. Tahdidedildiğimizden
dolayı sabrınızı suiistimal etmek istemedim söz
lerime burada nihayet verirken hepinize hürmet
ve sevgilerimi arz ederim.
(Sürekli alkışlar)
FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Soru
soracağız efendim....
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Toker'dedir.
Kifayet sorulara da şâmildir, Tüzüğümüz
icabı. Konuşmalarınız sırasında vâki olan soru
larınıza, Sayın Bakan kendi tahdidedilmiş olan
müddeti de aşmak suretiyle cevaplandırdılar.
Kifayet oylanmamış olsaydı o zaman mümkün
dü, daha evvel sorsaydmız. (Gürültüler)
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) Sorulara şâ
mil olmaması lâzımdır.
BAŞKAN — Kifayet oylandı Sayın Gündoğan. Sayın Toker buyurun.
KÖY İŞLERİ BAKANI TURGUT TOKER
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce
Senatonun pek muhterem üyeleri, Tanm Ba
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kanlığının 1968 yılı Bütçe tasarısının Yüce Se
natoda görüşülmesi münasebetiyle bu bakanlık
bütçesinde fasıl ve madde olarak tahsisatları
itibariyle yer alan Bakanlığıma bağlı ToprakSu Genel Müdürlüğü hizmetleri konusunda ge
rek grupları adına ve gerekse şahısları adına
konuşan sayın senatörlerin temas ettikleri hu
suslara cevap vermek ve keza sorularını da ce
vaplandırmak üzere huzurlarınızdayım.
Değerli senatörler; bu görüşmeler sırasında
sayın senatörlerin temas ettiği hususlar fevka
lade önemli ve bize bundan sonraki çalışmaları
mız için yürekten inanç duyduğum şekilde ışık
tutucu mahiyettedir. Bu itibarla bütün konuş
macı arkadaşlarıma şükranlarımı arz etmek is
terim.
Muhterem senatörler; toprak muhtelif aile
işletmelerinden meydana gelmiş köy toplulukla
rının üzerinde iktisadi faaliyette bulunduğu, bir
saha, bir alandır. İktisadi faaliyetlerin sonu
cu olarak verimlilik itibariyle iyi bir neticeye
ulaşabilmesi ve faaliyetlerin arzu edilir kıvamda
ve rahatlıkla cereyan edebilmesi için cereyan
ettiği sahanın, ortamın iyi hazırlanmış olmasın
da hiç şüphe etmemek gerekir ki büyük zaru
ret vardır. İşte Toprak - Su Genel Müdürlüğü,,.
BAŞKAN — Sayın senatörler lütfen otur
manızı ve sükûneti muhafaza etmenizi rica edi
yorum. Çünkü anlaşılmıyor takibetmek güç
oluyor.
*
KÖY İŞLERİ BAKANI TURGUT TOKER
(Devamla) — İşte Bakanlığıma bağlı olan Top
rak - Su Genel Müdürlüğü bu ort-amm hazır
lanmasında, yani köy topluluklarının içinde yeralmış çiftçi aile isletmelerinin ekonomik faaliyet
lerini verimli bir neticeye ulaştıracak şekilde
faaliyette bulunmasında, gerekli ortamın hazır
lanmasında kısmen bu hizmetleri yürüten bir
kuruluştur. Ve genellikle özetlenecek olursa,
Toprak - Su Genel Müdürlüğü, toprağın ıslahı
ve Toprak - Su kaynaklarının geliştirilmesi ile
ilgili hizmetlerle meşgul olmaktadır. Türkiye'
de 8 milyon 700 bin hektar toprak, sulama im
kânına sahiptir.
Bugüne kadar yani 1968 bütçe yılı başı iti
bariyle sulanabilmiş toprak miktarımız bir mil
yon beşyüzbin hektardır. Birinci Plân dönemi
başında bu miktar 1 milyon 115 bin hektar ka
dar idi. Bu, 1 milyon 115 bin hektarlık toprağın

