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imlan tahkik edebilirler, istedikleri surette ha
reket ederler. Binaenaleyh, bu arkadaşımızın is
teğini komisyona tevdi ederiz, artık üst tarafı
onların bileceği bir iştir, komisyonun vazifesi
dahilindedir.
TARIK ZİYA EKİNCİ (Diyarbakır) —
Okunmasını rica ed'yorunı.
BAŞKAN — Müsaade buyurun
efendim.
okunmasını kabul edenler... Etmiycnlcr... Okun
maması kabul edilmiştir, buyurun efendim.
ALÎ KARCI (Adana) — Sayın Başkan
bir önergenin baş tarafı okunur da son tarafı
okunmaz mı, bu ne biçim iştir?
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BAŞKAN — Rica ederim, müsaade buyuru
nun, biz kendi kanaatimizi söyledik, komisyonu
bir tahdit altına alamayız. Binaenaleyh biz arzu
ettiğimiz gibi komisyona tevdi edeceğiz, üst ta
rafı komisyona aittir. Tahkik eder, tamik eder,
gider, gelir, bu onlara aittir. (Sağdan, gürültü
ler.) Münakaşa açmıyorum. Lütfen yerinize otu
run. Riyaset Makamını siz idare edeceğiniz za
man gelir böyle yaparsınız; lütfen oturun.
Açık oylamaya katılmıyan arkadaşlarımız
varsa, lütfen oylarını
kullansınlar efendim.
Muhterem arkadaşlar, gündemimiz icabı sözlü
sorulara geçiyoruz.

6. — SORULAR VE CEVAPLAR
a)

SÖZLÜ SORULAR VE

1. — Kars Milletvekili 'Âdil KurteVin, 227
sayıh Kanunla kurulan Türkiye Süt Endüstrisi
Kurumu müstahsdın istihsal ettiği sütü işlemek
ve değerlendirmek için, memleketin hangi stra
tejik bölgelerinde örnek tesisler kurmuş
oldu
ğuna dair Tarım Bakanından sözlü
sorusu
(6/184)
BAŞKAN — Sayın Adil Kurtel?.. Burada.
Sayın Tarım Bakanı yok. Soru gelecek birleşime
bırakılmıştır.
2. — Kars
Milletvekili
Âdil
KurteVin,
134.1 tarih ve 474 saydı Kanunim şümulüne gi
ren kasaba ve köylerin .adedinin ne kadar oldu
ğuna dair İçişleri Bakanından
sözlü
sorusu.
(6/185)
BAŞKAN — Sayın Âdil Kurtel Burada...
Efendim Saym Âdil KurtelYlen bir hususun tav
zihini rica edeceğim. Okuduğum ikinci mad
dedeki soru önergeniz Tarım Bakanlığından
.sorulmuştur. Sorunuz Tarım Bakanlığına ha
vale edilmiş fakat Tarım Bakanlığı bizi ilgi
lendirmez diye cevap vermiştir, içişleri Bakan
lığına gönderilmiştir. Iç*şleri Bakanlığı da ayni
şekilde bizi ilgilendirmez diyor. Köy işleri
Bakanlığına gitmiştir. Köy işleri Bakanlığı da
aynı surette bu Bakanlığımızı ilgilendirmez
diyor. Binaenaleyh bu hangi bakanlığa tevdi
edilecekse tasrih buyurun da, ondan sonra
muameleye koyalım, efendim.
ÂDlL KURTEL
lığını ilgilendirir.

(Kars) — Tarım

Bakan

CEVAPLARI

. BAŞKAN — T a r ı m Bakanlığının
sını okutuyorum efendim.

mütalâa

Millet Meclisi Başkanlığına
îlgi
nunlar
yazı.
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6/185 - 1039/4135

sayılı

1341 tarih ve 474 sayılı Kanunun şümulüne
giren kasaba ve köylerin adedinin ne kadar
olduğuna dair Kars Milletvekili Sayın Âdil
Kurtel tarafından
Bakanlığımıza yöneltilen
sözlü soru önergesi ilişik olarak sunulmuştur.
önergenin konusu Köy işleri Bakanlığını
ilgilendirdiğinden Bakanlığımızca cevaplandırıl
ması mümkün olamamıştır. Gereğine emirlerinizi
arz ederim.
Tarım Bakanı
Bahri Dağdaş
BAŞKAN — Köy işleri
lâasını okutuyorum.

Bakanlığının müta

Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 2 1 . 2 .19G6 tarih ve Kanunlar Müdür
lüğü 6/185 -1039 - 4185 sayılı yazı.
1341 tarih ve 474 sayılı' Kanun şümulüne
giren kasaba ve köylerin adedi ile bu kanuna
göre tahsis olunan mera ve tatbikatı ile ilgili
olarak
bütçeye konan ödenekler
hakkında
Kars Milletvekili Saynı Âdil Kurtel tarafın
dan verilen sözlü soru önergesi incelenmiştir. .
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