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5. Onbinlerce vatandaşımız hacce etmek ga
yesi ile yuılt dışına gideceğine göre, rahatça 
gidip gelmeleri için ve rahatça hac ibadetleri
ni yapabilmelerini temin bakımından Hükü
metçe ne gibi tedbirler alınmıştır? 

T. C. 
{Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 12 . 2 . 1972 

Başkanlığı 
Sayı : 77-186/1122 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 23 .12 . 1971 tarih ve 7/802-4903/37346 

sayılı yazınız. 
Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'm, hac 

mevsimi dolayısıyle vatandaşlarımızın hacca 
gitmelerine izin verilip verilmeyeceğine iliş
kin 18 .12 . 1971 tarihli yazılı soru önergesinin 
cevabı iki nüsha olarak eklice sunulmuştur. 

Saygılarımla arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Erim 

Başbakan 
Balıkesir Milletvekili Mevlüt Yılmaz'ın, Hac 

mevsimi dolayısıyle vatandaşlarımızın Hacca 
gitmelerine izin verilip verilmeyeceğine iliş
kin 18 . 12 . 1971 tarihli yazılı soru önergesi
nin cevabıdır. 

Hac maksadıyle Suudi - Arabistan'a karayo-
luyle gidip gelmenin, vatandaşlarımızın genel 
sağlıklarının korunması ve bu yolculuğun yo
rucu ve meşakkatli olması dikkate alınarak 
havayoluyle gidilmesine Bakanlar Kurulunun 
10 . 11 . 1971 tarih ve 7/3477 sayılı Karariyle 
izin verilmiştir. 

Hacca gidecek vatandaşlarımızdan isten
mekte olan sağlık kurulu raporu, beynelmilel 
aşı belgesi ve portörlük raporlarının hacı aday
larında bir külfet olarak telâkki edilmesiyle 
bu belgeler alınırken birtakım zorluklar çıka
rıldığı söylentileri bu düşünceden ileri geldiği 
kanısını doğurmuştur. 

Hac dolayısıyle vatandaşlarımızın sağlıkla
rının korunması ve diğer ihtiyaçlarının gide
rilmesi amacıyle Kızılay Genel Başkanlığınca 
bir seyyar hastane ve 26 kişilik sağlık ekibi, 
'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca da 3 dok
tor ve 10 sağlık memurundan kurulu bir ekip 
Hacca gönderilmiştir. 

Ayrıca hacı adaylarının Suudi - Arabistan'a 
gidiş ve dönüşlerini temin gayesiyle Türk Hava 
Yolları Ononim Ortaklığınca muntazam hava 
seferleri düzenlenmiştir. 

Prof. Dr. Nihat Erim 
Başbakan 

17. — İstanbul Milletvekili Bahir Ersoy'un, 
Yeni Ortam adlı derginin kapatılış nerenlerine 
dair soru önergesi, ve Başbakan Nihat Erim'in 
yazılı cevabı. (7/805) 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracı ol
manızı rica ederim. 

24 . 12 . 1971 
İstanbul Milletvekili 

Bahir Ersoy 

Soru : 
«Yeni Ortam» adlı (Haftalık Siyasal Aktua-

lite Dergisi) 20 Kasım 1971 gün ve 4 numaralı 
sayısının kapağında (Kanun dışı baskılar pro
testo ediyor ve... Dergiyi kapatıyoruz) diye ya
zıyor. 

İç sayfalardan deriginin Vatan Matbaacı
lık A.Ş. basıldığını ve 35 bin satış yaptığını, ay
rıca; 

(...Geçen haftanın başında Yeni Ortamın ba
sıldığı Vatan Matbacılık A.Ş.'nin idare Müdü
rü Fuat Ergin, istanbul Sıkıyönetim Komutan
lığına davet edilmiş ve Adlî Müşavir Deniz Hâ
kim Albay Turgut Akan tarafından kendisine 
ikaz yapılmıştır. 

ikazın mahiyeti açıkça şudur: 
Albay Turgut Akan, Fuat Ergin'e, Yeni Or

tamın Vatan Matbaacılık A.Ş. de basılmasını 
mahzurlu gördüğünü söylemiştir. 

(... Fuat Ergin, Albay Turgut Akan'a «Aca
ba bu uyarınızı bana yazılı olarak tebliğ eder-
misiniz Albayım?» demiş. Turgut Akan «Size 
herhangi bir tebligatta bulunmuyorum. Sade
ce dikkatinizi çekiyorum cevabını vermiştir.») 
diye bilgi verilmekte ve nihayet (...ve derginin 
bundan böyle Vatan Matbaasında dizilip, ba-
sılmayaeağı, Nezih Demirkent - Müessesenin 
asıl sorumlularından - tarafından Yeni Ortam 
sorumlularına bildirilmiştir) denmektedir. 

Baskıyı sağlamak için yapılan teşebbüsle
rin sükutla karşılandığı anlatıldıktan sonra 
dergi sahibi Kemal Bisalman'ın Albay Tur-
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