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7 - SORULA» VE CEVAPLAR
B - YAZILI SORULAR VE
1. — Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi
Fatma Hikmet İşmen'in, Elâzığ Palu ilçesi Gü
meç Bağları hüyüne dair, yazılı soru ünergesi ve
Küy İsleri Bakanı Cevdet Ayhan'm cevabı
(7/758)
14 . 4 . 1971

CEVAPLARI

T. C.
Köy İşleri Bakanlığı
Müsteşarlık
Konu: Kocaeli Senatörü F.
Hikmet İşmen'in yazılı soru
önergesi.

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Köy İşleri Bakanı ta
ilgi:
15 . 4 . 1971 gün ve 11211 - 10163/7 rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
758
sayılı
yazı.
cılığınızı rica ederim. .
Kocaeli Cumhuriyet Senatosu Üyesi Fatma
Saygılarımla.
Hikmet işmen'in, «Elâzığ ile Palu ilçesine bağlı
Kocaeli Senatörü
TİLK (G-ömeçbağları) Köyü Hazine arazisine
Fatma Hikmet ismen
dair 14 . 4 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin
cevabı ilişikte sunulmuştur.
Dosyamda sakladığım, Elâzığ'ın Palu ilçesi
Bilgilerinize arz ederim.
Tilk Gömeç bağları köyünden 37 imzalı şikâ
C. Akyar
yet yazısına göre :
Köy işleri Bakam
50 -60 yıldan beri bu köyde ve köyün de
Cumhuriyet Senatosu Kocaeli Üyesi Sayın
rebeyi Haşim Karacemşdt'in maddi - mânevi iş
Fatma Hikmet ismen tarafından sunulup bir
kencesi altında yaşadıklarını söyliyerek 1956 da
müracaatla 217 parça Hazine arazisinden 30 - örneği Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının
15 . 4 . 1971 gün ve 10163/7-758 sayılı yazı40 parçanın bu yoksul köylüye kiralandığını
lariyle
Köy işleri Bakanlığına tevdi buyurulan,
fikat Kaşim'in baskısı ve adamlarının korkunç
«Elâzığ
- Palu ilçesine bağlı TİLK (Oömeç bağ
ve bilinen ağa uygulamalariyle köylüyü korku
tup, sindirip kiraladıkları arazi üzerinde yetiş ları) Hazine arazisine dair 14 . 4 . 1971 tarihli
tirdikleri bağ - bahçe ve kavakları kanunsuz yazılı soru önergesinin cevabıdır :
olarak geri aldığı, 15 kadar ailenin köyden kaç
Elâzığ ili Palu ilçesine bağlı TİLK (Gömeçmak zorunda kaldığı belirtildikten sonra, 1962 bağları) köyünün 1970 yılı inceleme programı
de ölen Haşim'in, vârisleri Sabit Karacemşit ve na alınması hususunda 6 . 8 . 1970 tarih ve
Abdullah Kulu'nun 20 bin dönüm araziyi tapu
4563 sayılı yazı ile Elâzığ Valiliği kanaliyle
ve senetleri olmadığı halde 1966 da getirtilen
68 No. lu Toprak Komisyonu Başkanlığına ge
Kadastro Heyetinin kendi amaçlarına göre ça rekli talimat verilmişti.
lıştığını ve bütün araziyi beylerin üstüne geçir
1. Mezkûr Toprak Komisyonunca; köyde,
dikleri anlaşılmıştır.
arazide yapılan inceleme ve ilgili dairelerden
alman bilgiler sonucu 22 . 10 . 1970 tarihinde
Köylü, fakir ekmeğini çıkaracak hiçbir im
hazırlanarak Elâzığ Valiliğinin 22 . 10 . 1970
kâna da sahip değildir. Bu koşullar içinde :
tarihli Toprak Komisyonu Başkanlığı ifadeli
Kısaca belirtilen bu durum 4 Şubat 1971 de
613 sayılı yazısı ile merkeze intikal ettirilen in
Cumhuriyet Senatosunda Köy işleri Bakanlığı
celeme formunun tetkikimden, adı geçen köy
Bütçe eleştirilerinde bahis konusu edilmiş ve bir de;
çözüm getirilmesi gereği üzerinde durulmuş
a) (4 830) dönüm (312) m2 tarla,
tur.
b) (471) dönüm (252) m2 sebzelik,
c) (1 060) dönüm (312) m2 bağ - bahçe,
Bu konuda Bakanlıkça nasıl bir çözüm dü
d) (117) dönüm (812) m2 ağaçlık,
şünüldüğü?
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