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2. — Gelen kâğıtlar 

3. — Yoklama 
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68:69 

69:70 

70,127 

4. — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 70 

1. —• Gündemde mevcut ve komisyon
larda üzerlerinde çalışılmakta bulunan mü
him ve müstael kanun tasarı ve teklifle
rinin görüşülmelerinin süratle intacını te-
minen Genel -Kurulun Cuma günü de top
lanması hakkında Başkanlık sunuşu 70 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbkan Yardımcısı Tur
han Feyzioğlu'na, dönüşüne kadar, Milli 
Savunma Bakanı llhami Sancar'm vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/217) 70:71 

o. — Devlet Bakanı Necmi Ökten'e de, 
dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Vefik Pi-
rinççioğlu'nun vekillik edeceğine dair Cun; 
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/218) 71 

4. — Memurin Kanununun 4 ncü ınad-

. Sayfa 
desinin, 1393 sayılı Kanunla değişik (Z) 
fıkrası hükmü ile 40 ııcı maddesinde yer 
alan «... Âmiri ısrar ederse memur bütün 
mesuliyeti âmirine ait ve münhasır olduğu
nu tahriren bildirerek o emri infaz eder» 
hükmünün Anayasaya aykırılığı sebebiyle 
iptaline karar verildiğine dair Anayasa 
Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (M. Mec
lisi 3/617) 71 

5. — Başkanın; Cumhuriyet Senatosa 
Başkanı Suad Hayri Ürgüplü'nün gözlerin
deki hastalığı tedavi ettirmek üzere bugün 
Batı -„ Almanya'ya hareket ettiğine ve âcil 
şifalar temennisi. 71 

5. — Görüşülen işler 71 
1. — Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaç

ları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun 
değiştirilmesine dair kanun tasarısını u 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi (1/437, C. Senatosu 1/243) (S. Sayı
sı: 165) 71:73,130:133 



Sayı*. 
2. — Turizm ve Tanıtına Bakanlığı ka

nını tasarısının Millet Meclisince kabili ulu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici 
Komisyon raporu (M. Meclisi 1/180, C. Se
natosu 1/240) (IS. Sayısı: 168) 73 al27 

6. — Sorular 127 

Sayfa 
B — Yazılı sorular 127 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri 

Üyesi Hüsnü Dilekç.eliğil'in, Plânlama Müs
teşarının makam arabasının şoförüne dair 
yazılı sorusu ve İbişleri Bakanı Hıfzı Oğuz 
Bekata'nın cevabı (7/101) 127:129 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Ankara Üyesi Mansur Ulusoy; Ankara'nın 
bâzı ilçe ve köylerinde yağmurların sebebiyet 
verdiği zararlara temas ve Hükümetin yakm 
alâkasını talebetti. 

Vazife ile yurt dışına giden Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in dönü
süne kadar kendisine, Adalet Bakanı Abdülhak 
Kemal Yörük'ün vekillik edeceğine dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Tohumlukların tescil, kontrol ve sertifikas-
yonu hakkındaki kanun tasarısının 10 nen mad
desi ile; 

Kamu iktisadi teşebbüslerin 1960 ve daha 
önceki bütçe yıllarına ait bir kısım vergi borç
larının tasfiyesi hakkındaki kanun tasarısının 
1 nci ve 3 ncü maddeleri tekrar açık oya sunul
du ve tasarıların kanunluğu, Cumhuriyet Sena
tosunca, kabul olundu. 

1963, yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveli erde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
görüşüldü ve tasarının kanunluğu Cumhuriyet 
Senatosunca, kabul edildi. 

İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı bir 
Teknik okulu açılmasına dair Kanunun Anaya
saya aykırı hükmünün kaldırılmasına dah- ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan 
metni görüşüldü ve kanunluğu kabul olundu. 

Balıkesir Üyesi Hasan Ali Türkerin 166, 
Siirt Üyesi Lâtif Aykut'un 171, 
Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in 173, 
Kastamonu Üyesi Nusret Tuna'nın 188, 
Trabzon Üyesi Yusuf Demirdağ'm 189, 

İstanbul Üyesi Rıfat Öztürkçine'nin 192, 
Hatay Üyesi Sabahattin Adalı'nın 193 sayılı 

soruları, ilgili bakanların hazır bulunmamaları; 

Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin 194, 
195 sayılı soruları, soru sahibinin hasta olması 
ve 

Muğla Üyesi Muallâ Akarca'nın 191 sayılı 
sorusu, soru sahibinin hazır bulunmaması sebep
leriyle gelecek birleşime bırakıldı. 

Kayseri Üyesi Hüsnü Dikeçligil'in,- İstanbul, 
Yüksek islâm Enstitüsünün arsasına dair söz
lü sorusuna Devlet Bakanı Vefik Pirinçcioğlu; 

Cumhurbaşkanınca seçilen üyelerden Hida
yet Aydmer'in, kaloriferlerde linyit kömüı-ii ye
rine Fuel Oil yakılmasına dair sözlü sorusuna 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azı/oğlu 
cevap verdiler. 

Temsilciler Meclisi eski Üyesi Ekrem Tüze-
men'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komisyonunun 
3 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 43 sayılı 
Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
üzerinde görüşüldü ve reddolundu. 

25 Haziran 1963 Salı günü saat 14 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi. 
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Başkanvekili 
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SORULAR 

Sözlü sanılar 
1. —- Cumhuriyet Senatosu İzmir üyesi Al. 

Hilmi Onat'm, toprak gıdalanıa konusunda ne 
düşünüldüğüne dair sözlü soru önergesi Tarım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (6/11)7) 

2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir üyesi M. 
Hilmi Onat ün, Orman (iencl Müdürlüğü teşkilâ
tı hakkındaki sözlü soru önergesi Tarım Bakan
lığının gönderilmiştir, ((î/198) 

3. — Cumhuriyet Senatosu İzmir üyesi M. 
Hilmi Onat'in, Veteriner Fakültesinde halen 

okuyan talebe miktarına dair sözlü soru ö.ıei'ege-
si. Tamu Bakanlığına gönderilmiştir. ((i/199) , 

4. C Senatosu Çanakkale Üvesi Â'i Ak-
soy'un, Kars - Kağızman 'Sağlık \ rurdu ebe ve 
hemşiresi hakkındaki yazılı soru önergesi, Sağ 
hk Bakanlığına gönderilmiştir. (T/100) 

5. --• (.Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Tarık Remzi Baltan un. Millî Eğitim : elimi
ne dair sözlü soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir, f(î/201 ) 

2, — (JELEN KÂĞITLAR 

Tasarı 
1. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkında

ki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni (M. Meclisi 1/208; C. Senatosu 1/252) 
(İçişleri. Anayasî ve Adalet Komisyonuna) 

Trklifler 
2. — Hüseyin Akça (Akça) hakkındaki ölüm 

cezasının yerine getirilmesine dair kanun tek
lifinin Millet Meclisince kabul olunan metni 
(M. Meclisi 3/20, O. Senatosu 2/77) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna) 

3. —- Reşit Siyah hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun teklifinin Mil
let Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
3/182, O. Senatosu 2/78) (Anayasa ve Ulalet 
Komisyonuna) 

4. — Mustafa Dilek hakkındaki ölüm ceza
sının yerine getirilmesine dair kanun teklifinin 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 3/197, C Senatosu 2/79) (Anayasa ve Ada- j 
İH Komisyonuna) 

5. — Halil Ölmez hakkındaki ölüm cezasının 
yeline getirilmesine dair kanun teklifinin Millet 
Meclisince kabul olunan metni, (M. Meclisi 
3/271; C. Senatosu 2/80) (Anayasa ve .\dalet 
Komisyonuna) 

(i. — ödemiş ilçesinin Umurbey malul leşi. 
Hacı gök sokağında oturan Mehmet Haindi Pak'a. 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hak
kındaki kanun teklifinin Millet Meclisince red
dolunan metni (M. Meclisi 2/232; C. Senatosu 
2/81) (Malî ve İktisadi İşler ve Bütçe komis-
vonlarma) 

T. — Yasama Meclislerinin aralarındaki mü
nasebetlerin düzenlenmesi hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince kabul olunan met
ni. (M. Meclisi 2/271; C Senatosu 2/82) «Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna) 

8. — 232 sayılı Kanunla değiştirilen 0080 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
ilâvesi hakkındaki kanun teklifinin Millet Mec
lisince kabul olunan metni (M. .Meclisi 2/3r>0, 
C. Senatosu 2/83) (Bayındırlık, Ulaştırma, ve 
İçişleri komisyonlarına) 

9. —-- Süleymanoğlu 13.1.1. Bucak doyîumlıı 
"Mehmet İnaha vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması hakkındaki kanun teklifinin Millet 
Meclisince reddolunan metni (M. Meclisi 
2/373, C Senatosu 2/84) (Malî ve İktisdai İşler 
ve Bütçe komisyonlarına) 

10. — Bilecik İstiklal mahallesi 10 da mukim 
Asımoğlu İskender Kirnıacrya vatani hizmet 
tertibinden maaş bağlanması hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
(M. Meclisi 2/391, C Senatosu 2/85) (Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonlarına) 

11. —Mehmet Ali Yılmaz hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tekli
finin Millet. Meclisince kabul olunan metni (M. 
Meclisi 3/354, C Senatosu 2/80) (Anayasa w 
Adalet Komisyonuna) 

Radarlar 
12. - - Haliloğlu Sadık Hançebay'a \atani 

hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul o'unan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisa-
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C. Senatosu B : 79 
di işler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/226, C. Senatosu 1/221) (S. Sayısı : 
163) 

13. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafın
dan çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
1Ö0 000 dolarlık kısmının satmalmması husu
sunda Hükümete yetki verilmesine dair kanım 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi 
İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. Mec
lisi 1/356, C. Senatosu 1/237) (S. Sayısı : 164) 

14. — Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilme
si hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişti
rilmesine dair kanun tasarısının Millet .Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve İktisadi îşler ve Bütçe komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/437, C. Senatosu 
1/243) (S. Sayısı :165) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Gündemde mevcut ve komisyonlarda 
üzerlerinde çalışılmakta bulunan mühim ve müs
tacel. kanun tasarısı ve tekliflerinin görüşülmele
rinin süratle intacını teminen Genel Kurulun 
Cuma günü de toplanması hakkında Başkanlık 
sunuşu 

BAŞKAN — Yüksek Heyetinizden 'bir husus 
hakkında karar almak mecburiyeti vardır. 
Çeşitli kanun tasan ve teklifleri gerek günde
mimizde, ıgerek komisyonlardan çıkmış bulun
maktadır. Haftada dört gün çalışana mecburi
yeti hâsıl olduğundan Cuma günü de toplanıl-

25 . 6 . 1963 O : 1 
15. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu

cip Ataklı'nm, Salilıoğlu Nazmi Sözer'e vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince redcMunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisa
di İşler ve Bütçe komisyonları raporları (M. 
Meclisi 2/272, C. Senatosu 2/56) (S. Sayısı : 
167) 

16. — Tunceli Milletvekili Fethi Ülkiuıün, 
Alioğlıı Hüseyin Yeşiltepe'ye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun 
teklifinin Millet Meclisince reddolunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler 
ve Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi 
2/332, C. Senatosu 2/57) (S. Sayısı : 166) 

17. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 
raporu (M. Meclisi 1/180, C. Senatosu i/240) 
(S. Sayısı : 168) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... 'Kabul edilmiştir . 

Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, okulu-

yor-um. 
2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu'na, dönüşüne kadar, Millî Savunma 
Bakam tlhami Sancarhn vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/217) 

/Cumhuriyet (Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına 'gidecek olan Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Fey-

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saaıti : 14,00 

BAŞKAN — Başkanyekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Macit Zeren (Amasya), Sadık Artıtfkmaç (Yozgat) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır. 79 ncu Birleşimi açıyorum. 

— 70 — 



C. Senatosu B : 79 
zioğlu'nuıı dönüşüne kadar kendisine, Millî 
Savunma Bakanı Ilhami Sancar'ın vekillik et
mesinin, Barbakanın teklifi üzerine, muvafık 
görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbasşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — İkinci tezkereyi okutuyorum. 

3. — Devlet Bakam Necmi ökten'e de, dö
nüşüne kadar, Devlet Bakam Vefik Pirinçcioğ-
lu'nun vekillik edeceğine dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/218) 

^Cumhuriyet iSenatosu 'Başkanlığınca 
Yurt dışına ıgidecek olan Devlet Bakanı 

Noemi ökten'in dönüşüne kadar kendisine, 
Devlet Bakanı Vefik Pirimçeioğlu'nun vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, muva
fık -görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaişkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Anayasa Mahkemesi Başkanlı
ğının bir tezkeresi var, okutuyorum. 

i. — Memurin Kanununun 4 ncü maddesi
nin, 1393 sayılı Kanunla değişik (Z) fıkrası hük
mü ile 40 ncı maddesinde yer alayı «... Âmiri ıs
rar ederse memur bütün mesuliyeti âmirine ait 
ve münhasır olduğunu tahriren bildirerek o em
ri infaz eder.-» hükmünün Anayasaya aykırılığı 
sebebiyle iptaline karar verildiğine dair Anaya
sa Mahkemesi Başkanlığı tezkeresi (Millet Mec
lisi 3/617) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
Türkiye İşçi Partisi tarafından; 788 sayılı 

Memurin 'Kan<ununu<n 4 neti maddesinin (H) 

25 . 6 . 1963 O : 1 
fıkrası ile 1393 sayılı Kanunla değişik (Z) 
fıkrası, 26 ve 40 ncı maddelerinin Anayasaya 
aykırı olduğundan babsile iptali hakkında açı
lan dava üzerine yapılan inceleme sonumda : 

1. Adı geçen kanunun 4 noü maddesinin (Z) 
fıkrasında yer alan (Ecnebilerle evli olmak, me
mur iken ecnebilerle evlenenler müstafi addedi
lirler.) yolundaki hükümlerin Anayasaya aykırı 
olmalarından dolayı iptaline ve işbu iptal hük
mümün karar -günlümden başlryarak altı ay sonra 
'yürürlüğe girmesine, 

2. Aynı kanunun 40 ncı maddesinde yer 
alan (...âmiri ısrar ederse memur, bütün me
suliyetti âmirine ait ve münhasır olduğunu tah
riren Ibildirerelk o emri infaz eder.) şeklindeki 
'hükmün de Anayasaya aykırılığı sebebiyle ipta
line, 

Mahkememizce 22 . 5 .1963 gününde, karar ve
rilmiştir. Bilgileri rica olunur. ^ 

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Sunuhi Arsan 

BAŞKAN — Okunan üç tezkere bilgilerinize 
sunulur. 

5. — Başkanın; Cumhuriyet Senatosu Baş
kanı Sua-d Hayri Ürgüplü'nün gözlerindeki has
talığı tedavi ettirmek üzere bugün Batı - Al
manya'ya hareket ettiğine ve âcil şifalar temen
nisi 

BAŞKAN — Sayın Başkanımız Suat Hayri 
Ürgüplü gözlerinden rahatsız olduklarından, te
davi edilmek üzere bugün Baitı - Almanya'ya 
gideceklerdir. Kendilerine Yüksek Heyetiniz 
adıma havırlı şifalar dilerim. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge var-
•dır, okutuyorum. 

1. •-»- Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve 
İktisadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları 

— 71 — 

(M: Meclisi 1/437, C. Senatosu 1/243) (S. Sa
yısı : 165) (1) 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemde bulunan «Tekel Genel Müdürlü

ğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yük
lenmelere ^girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı 

(1) 165 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 



G. Senatosu B : 79 
Kanunim değiştirilmesine dair kanun» İnsansı- | 
nııı öncelik ve ivedilikle görüşülecek işlere tak
dimci) görüşülmesini arz ve teklif ederim. j 

Senato Bütçe Komisyonu Başkanı 
(Gumhurbaşkanmca S. Ü/) 

Sahiı- Kurutluoğlu ı 

BALKAN (tündenim birinci görüşülmesi 
yapılacak işlerin n ncü sırasında bulunan lbTı j 
sıra sayılı Tekel Genel Müdürlümü ihtiyaçlariyle I 
ilgili kanun tasarıs nm diğer işlerden önce gö- | 
rüşülmesi teklif v edilmektedir. Oylarınıza arz j 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul | 
edilmiştir. 

Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Sahir Km 
rutluoğlu;. Yok. Sözcü Sayın Dinekli buyurun. I 
komisyon yerini alsın. i 

MUSTAFA DİNRKLİ (Konya) Kfendinı. j 
Başkan yok. i 

BAŞKAN - Komisyon adına başkan veya ı 
sözcü kâfidir. Gerekçeyi okutuyorum : 

Bütçe Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin «3 . fi . Iî)fi3 ve 5 . fi . 1963 

tarihli 89 ve 90 ncı birleşimlerinde öncelik ve 
ivedilikle görüşülerek kabul edilen «Tekel Ge- j 
ııel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara ı 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4898 
sayılı Kanunun değişik 1 uci maddesinin değiş- I 
tirilmesine dair kanun tasarısı» komisyonumu
zun 18 . fi . 1963 tarihli toplantısmdn ilgili 11ü-
kümet temsilcilerinin huzurlariyle tetkik ve 
müzakere edildi : 

Tekel Genel Müdürlüğü yatırımlarının yurt 
çapındaki genişliği ve plânın derpiş ettiği yatı
rımlarının tahakkuk ettirilebilmesi için 489H j 
numaralı Kanunun değişik I uci maddesine ge
lecek yıllara geçici yüklenme yetkisi olarak ta- ı 
itinan 150 milyon liralık yetkinin, 375 milyon 
liraya çıkarılması hakkındaki tasarının 1 nci I 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet yatırımlarının gününde tamamlanma
sı, plânın tam uygulanabilmesi için idarelere 
gereken seyyaliyet ve imkânların tanınmasının | 
şart olmasını dikkate alan komisyonumuz Ma
liye temsilcisinin 2490 sayılı Kanunun Meclise 
intikal ettiğini buna rağmen bu kanuna aykırı 
bulunan 2 nci maddeye o zaman misil olsa kal- j 
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kaçağını düşünerek muhalcfelte bulunmadığını 
ve Tekel temsilcisinin Yozgat Bira Fabrikası 
için bu maddeye lüzum olduğunu belirtmesi 
üzerine komisyonumuz şimdilik lüzumlu olan 
bu maddenin aynen kabulüne ve 3 ve 4 ncü 
maddelerin de aynen kabulüne karar vermiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine öncelik ve ivedi
likle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

BAŞKAN Tümü üzerinde söz istiyen :'... 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Biraz önce okunan önergede aynı zamanda 
ivedilik hususu da bulunmaktadır. İvedi olarak 
görüşülmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğai ihtiyaçları için gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkın
daki 4898 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair 

Kanun 

MADDE 1. Tekel Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun 
7200 sayılı Kanunla değişik 1 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde I. Hükümetçe onaylanacak prog
rama göre fabrika, atelyc. imal ve doldurma 
evleri yaptırmak, mevcutları genişletmek re 
bunlara gerekli her çeşit makimi, alât, dona
tım ve araçlarla tuzlalar için donatım satmal
ına k ve kurmak maksadiyle yıllık ödeme tutarı 
75 000 000 lirayı geçmemek üzere 375 000 000 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişmeye Gümrük ve Tekel Bakanı ve 
faizleriyle birlikti1 tutarları geçmemek üzere 
bono çıkarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.» 

BAŞKAN" Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 4898 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :* 

«Bu kanuna gö\v makimi ve teçhizat ile bir
likte ve işletilmeye hazır bir vaziyette ihale 
mevzuu olan yüklenmelerin inşaata mütaallik 
işlemleri de mütedavil sermaye giderleri hak
kındaki hüküm ve usullere tabidir.» 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. \ 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde : 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen \ 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. i 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ma- ! 
liye, Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 1 

| 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ı 

yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen var [ 
mı? Yok... Tasarı açık oylarınıza arz edilmiştir. î 

2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun ı 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni j 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo- I 
ru (M. Meclisi 1/180, C. Senatosu 1/240) (S. S a- I 
ym : 168) (1) 

BAŞKAN — Gündemle ilgili bir önerge var
dır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa I 
Gündemin 1 nci görüşülmesi yapılacak işler 

bölümünde bulunan (168) sıra sayılı kanun ta
sarısının Cumhuriyet Senatosunda görüşülme 
müddeti dolmak üzeredir. Bu sebeple ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

C. Senatosu Geçici Komisyon Bşk. 
Tabiî Üye 

Ahmet Yıldız 

BAŞKAN — önergede bahis konusu olan 
husus, gündemin" iki defa görüşülecek işler bö
lümündedir. Birinci görüşülmesi yapılacak işle
rin dördüncü sırasını işgal etmiş bulunan Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısının 
diğer işlerden önce görüşülmesi istenmektedir. 
Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden- J 
ler.... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum, komisyon yerini alsın. 
Raporu okutuyorum : 

(1) 168 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun
da dır, 
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Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe 
komisyonlarından kurulan Geçici Komisyon 

raporu 
20 . 6 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasa

rısı ve Basın - Yayın ve Turizm ve Plân komis
yonlarının raporları ve Millet Meclisince kabul 
edilen metin; Dışişleri, Basın - Yayın ve Tu
rizm ve Bütçe komisyonlarından kurulu Geçici 
Komisyonumuza havale edilmiş olmakla ilgili 
Bakanlıklar temsilcileri huzuru ile tetkik edil
di : 

Tasarı esası ve muhtevası bakımından ye
terli ve uygun mütalâa edilmiş bulunmakla be
raber, bâzı maddelerdeki kuruluşların işleyişle
rini daha rasyonel bir şekilde düzenlemek ve 
yurdumuza gelen turistlerin çoğunluğunun 
Orta - Avrupalı bulunmaları ve burada yaygın 
dilin Almanca olması ve Almanya ile olan ticari, 
sınai ve kültürel münasebetlerimizden ötürü 
turizmin geleceğinin sağlanılması düşünülerek 
yurt dışı teşkilâtına atanacaklardan Almanca 
bilmelerinin de istenilmesi ve bu temsilcilerin 
yurt içinde de yeterli hizmet görebilmeleri müd
detinin düzenlenmesi ve ihtisas mevkilerinin 
uzmanlıkları mesleklerinin icabından olan per
sonele tevdii bakımlarından aşağıda yazılı mad
delerdeki değişiklikler yapılmıştır. 

1. Görevleri genel mahiyeti yazılmış olan 
bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri ve turizm 
büroları ile yurt dışı temsilciliklerin ve il ve il
çelerde kurulacak komitelerin çalışmalarına ait 
hükümler bunların işleyişleri bakımından ye
terli görülmemiştir. Turizm, tanıtma ve enfor
masyon bakımlarından girift bir çalışma isti
yen bu teşekküllerin verimli ve genel turizm 
politikası çerçevesi içinde başarılı ve devamlı 
hizmet görebilmeleri için çalışmalarının Bakan
lık tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle 
düzenlenmesi gerektiği kanısına varılmış ve bu 
amaçla 14, 15 ve 28 nci maddelerde zikri geçen 
temsilcilik, büro ve komitelerin çalışmalarını 
düzenliyecek yönetmelikler hazırlanması hükmü 
adı geçen maddelere konulmuştur. 

2. Yurt dışı teşkilâtı için aday olarak: ata
nacakların yalnız Fransızca ve İngilizce dille
rinden birini b'ilmesi kaydı yerine Almancamn 
da bilinmesi halinin yukarda da zikredilen se-
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bepler muvacehesinde yeter olacağı kanısına 
varılmıştır. Gerçekten uluslararası alanda en 
çok kullanılan İngilizce, Fransızca, İspanyolca 
ve Almanca dilleridir. Fakat, dış temsilcilik 
bakımından İspanyolca konuşulan bölgelerde 
henüz teşkilât bulunmaması ve bu yönden de 
turizm bakımından pek çekici görülmediği bu
na karşılık Orta - Avrupa ve özellikle Alman-
ya'daki temsilciliklerimizin buralardan büyük 
Ölçüde turist gelmesi bakımından önemi karşı
sında Almanca dilinin de İngilizce ve Fransızca 
dilleri gibi adayların yeterlik niteliklerinden 
biri olması uygun görülerek tasarının 17 nei 
maddesinin (ç) fıkrasına Almanca kaydı ilâve 
olunmuştur. 

3. Yurt dışındaki görevlerden dönenlerin 
yeter bir sürece Bakanlığın iç teşkilâtında ça
lışabilmeleri ve gelişlerinden sonraki intibak ve 
giriş arzusunun etkiliyeceği çalışma verimini 
artırmak amacı ile dış teşkilâttan dönenlerin en 
az üç yıllık bir süre yurt içi teşkilâtında çalış
maları ve ancak bundan sonra yeniden yurt 
dışı görevlere atanmaları daha uygun olacağı 
kanısına varılmıştır. 

Gerçekten bu personelin yurt içi teşkilâtın
da çalışma sürelerinin iki yıl olması halinde bu 
sürenin ilk yılının büyük bir kısmının intibak, 
ikinci yılının büyük bir kısmı ise yeni bir yurt 
dışı göreve atanma arzu ve meşguliyetiyle ge
çeceği cihetle ve yurt içinde bir terfi süresini 
ancak üç senede doldurabilmesi kanuni hükmü 
karşısında bakanlığın iç teşkilâtında yeterli bir 
hizmetin görülebilmesi için yurt içinde kalma 
süresinin üç yıla çıkarılması uygun görülerek 
tasarının 19 ncu maddesinin son cümlesindeki 
müddet üç yıl olarak tesbit olunmuştur. 

4. Muhtelif maddelerde Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğünün kaldırılan 5392 
sayılı Kanununa dair (Mülga ve kaldırılan) ke
limeleri muhtelif maddelerde birbirini takiben 
geçtiklerinden bu kelimeler birleştirilerek tek 
kelime (Kaldırılan) olarak maddelere işlenil-
migtir. 

5. 2 sayılı cetvelde fivyoterapi ve folklor 
uzmanları için ihtisas yeri kaydı konulmadığı 
görülmüştür. Halbuki bu iki ödev gerçekten 
uzmanlık istiyen ve bu nitelikte uzmanların bu
lunması da pek kolay olmıyan görevler bulun
makla, uzman bulma ve çalıştırılabilirce imkâm-
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nm sağlanması bakımından her iki göreve de 
ihtisas yeri kaydı ilâve edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel 
Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde Sayın 
Mehmet özgüneş, Sayın Cavit Tevfik Okyayuz, 
Sayın Mehmet Ali Demir, Sayın Niyazi Ağır-
naslı, Sayın Ahmet Yıldız söz almışlardır. Sa
yın Mehmet Ali Demir, siz grup adına mı ko
nuşacaksınız 1 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Grup 
adına efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir. Sayın 
özgüneş, siz şahsınız adına mı? 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Evet, 
şahsım adına konuşacağım. 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına buyu
run Mehmet Ali Demir. 

Y.T.P. GltUPU ADINA MEHMET ALÎ. DH-
MÎPı (Tunceli) — Muhterem Başkan Sayın Se
natörler; gerek halle efkârı ve gerekse Büyük 
.Meclisin içinde varlığının lüzumuna kuvvetle1 

inanılmış olan Hasın - Yayın ve Turizm Bakan
lığı gibi önemli bir teşekkülün teşkilât Kanu
nunun tam 19 ucu defa Yüksek Meclis huzuruna 
getirilmiş olmasına rağmen bir esasa bağlanma
yısın! ve her defasında başka bir mütalâa ile red-
dedilişini partimiz senato grupu adına üzüntü 
ile kaydederken bu teklifin bütün engelleri 
aşarak bu defa huzurlarınıza kadar getirilme
sinde emeği geçenlere senato grubu olarak te
şekkür etmek ve bu yoldaki memnuniyetimizi 
belirtmek isteriz. 

Y.T.P. nin Senato Grupu memleketimizin her 
alanda gelişebilmesi için Turizm Enstitüsüne bü
yük pay düşeceği kanaatindedir. Huzurları
nızda görüşülmesi yapılan ve bünyesinde birçok 
yeni esasları toplayan yeni adıyla Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının memleketimize ve mille
timize hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. 

Bilindiği gibi, bu kanun muhtelif kısım ve 
özellikleri ihtiva etmektedir. İşte bu kısım ve 
özellikler- üzerinde bir nebze olsun durmak, be-
nimsenmiyen fakat yapılması elzem olan husus
ları belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, her bakımdan en mü
reffeh seviyeye yükselmesini bütün kalbimizle 
arzuladığımız Türkiyenin sosyal ve ekonomik 
yönlerden kalkınmasını, sermayesi yalnız tarihî 

74 — 
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eserler ve tabiattan ibaret olan Turizm'<• f>i•* 
yönden bağlamak lâzımdır. 

Bugün için Turizmin gerçek vat'.ııııtn seçm-. k 
gerekirse,' İni vatanın ancak Türkiye olabil vc!'--i • 
ni toraddüt etmeden söyleyebiliriz. Yetkili ilim 
adamlarının raporları da bıı yoldadır. Bu ko
nuda yabancı mütehassıslardan bir kaçı söyle 
demektedir*. «Avrupa, Amerika'da turi'-!d,"r 
için görülmemiş ve görülmeye değer hizmet1.-r 
vardır. Türkiye Batılı zihniyetlerle çalıştığı tak
dirde, Dünyanın bir numaralı Turizm bölgesi 
ol maya namzetti r. 

'Mütehassısların telhisi yerindedir. Zira, 
Edirne'den Kars'a, Samsun'dan, '.Mersin'e kadar 
yurt sathına serpilmiş güzellikler».1, tarihî eser-
lere ve şifalı sulara, bol ve güneşli kıyılara malik 
ülkemiz her bakımdan başlı başına bir hazi
nedir. 

Profesör Bade, Türlüye için 200 - oOO milyon 
dolarlık bir Turizm gelirinin ilk hedef olarak 
hayal sayılmıyacağını ifade etmektedir. Belçi
kalı M. Holt raporunu şu cümle ile (.'ağlamak
tadır. Turizmin çok kısa zamanda Türkiye için 
ekonomik, sosyal, kültürel çok mühim bir kay
nak olabileceğini tekrar etmek isteriz. Artık, an
ketler, etüdler, sondajlar faslına nihayet veril
meli, her yönde faaliyete geçilmelidir. Bizler 
de bu konu da yıllarca, birçok alanda olduğu 
gibi yalnız bol bol söz ve edebiyat yapmış, do-
layısiyle kendi ülkemizi değil, yabancı moınle- . 
ketlerin propagandasına hizmet etmişiz. 

Artık plânlı bir devreye girdiğimiz su yıllar
da hem turizmi plânlamak hem de turizm yo
luyla temin edilecek dövizle plânın gerçekleş
mesine yardım etmek bakımından bu kanunun 
bir an önce çıkması elzemdir. 

Yalnız bu kanunu çıkarmak ve birtakım or
ganlar meydana getirmek, diğer bütün işlerde 
olduğu gibi turizm alanında da başarıya ermek 
demek değildir. Bundan daha önemli olanı ka
nunun iyi tatbik edilmesi, organların bürokrat 
ve ağır çalışma tarzlarından sıyrılarak, ticari 
zihniyete uygun bir hareket ve elastikiyete ka
vuşturulmasıdır. Bugüne kadar her iktidar dev
rinde olduğu gibi, mevcut kadrolar eşe dosta iş 
bulma zihniyeti 11 e doldurulmamalıdır. İhdas 
edilen kadrolara işe uygun, eğitilmiş personel 
yerleştirilmelidir. 

Organizasyon işi kâğıt üzerinde bırakılma
malı, fiiliyata intikal ettirilmelidir. Bu husus 
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bilhassa şart ve elzemdir. Trafiğin düzenlen
mesi, zabıtanın bu alanda yardımcı olması, otel, 
lokanta ve sair turistik yerlerin temizlik ve üc
ret bakımından sıkı kontrola tabi tutulması lâ
zımdır. 

Bizdeki oteller orta gelirli turistler için çok 
pahalıdır. Kapılardaki turistik ve lüks kelime
leri tehlike işareti olmaktan kurtarılmalıdır. Se
nede bir defa olsun kontrol görmiyen otel, lo
kanta ve gazinolarımız, memlekete turist eelbet-
mek şöyle dursun, emin olunuz iki, bir daha gel
memek üzere turisti ikrah ettirmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Bakanlığın yeni adın
dan da anlaşılacağı üzere, yalnız turizm işleri 
ile değil, aynı zamanda turizmle yakın ilgisi 
olan yurdumuzun tanıtılması işini de bu Ba
kanlık üzerime almış bulunmaktadır. Memleketi
mizin dışarıya gereği şekilde tanıtılması, isteni
len şekilde reklâm edilmesi elbette büyük bir 
çabayı gerektirecektir. Şimdiye kadar bu konu
da yeteri kadar çalışılmadığı bir gerçektir. Bu 
gün Batı memleketlerinin birçoğunda Türkiye 
fesli, sarıklı, üç dört zevceli erkeklerin, çarşaflı 
hanımların ülkesi olarak düşünülmektedir. Bu
na bir de sinema televizyon *ekliyecek olursak, 
Batılı kişinin nazarında durumumuzun ne hale 
geleceği ve bunun nedenleri anlaşılmış olur. An
cak, yalnız bir propaganda ve reklâm işi ile bu 
mühim da.vanın halledileceğini, turistlerin bu 
suretle memleketimize akın etmeye başlıyacağını 
ummak da bir hayal mahsulü olmaktan ileri gi
demez. Memleketin büyük dâvalarının, bu arada 
cehaletle sefaleti yenmedikçe kusurlarımızı ya
bancıların gözlerinden gizlemiye çalışmanın, 
kendimizi olduğumuzdan başka göstermiye çalış
mak isteminin bir fayda temin etmiyeceğini, bi
lâkis zararlı olacağını da bilmek yerinde olur. 
Uyıgar kişiyi ve ona yakışan uygar hayat sevi
yesini meydana getirmek zorunda ve mecburi
yetindeyiz. Turist ancak uygar insanların yaşa
dığı bir çevrede rahatça gezebilir. Böyle bir çev
reye aslında yalnız turisti eelbetmek için bir va
sıta değil, fakat bizim için başlıca amaçtır. Yal
nız asfalt yollar, bakımlı oteller ve moteller, ta
rihi eserler ve güzel yerler turistleri tatmin et
meye yetmez. İçinde güvenle dolaşıp eğlenebi
leceği, gerektiği şekilde yardım göreceği bir çev
renin turiste hazırlanması lâzımdır. Ona göre 
bunun önemi çok büyüktür. 
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Muhterem arkadaşlar, görülüyorki 'bu dâva, 

yalnız teşkilat işi olmaktan yok daha derinlik 
ve genişlik ihtiva etmektedir. Memleketin diğer 
ana dâvalarının halli ili1 çok yakından ilgilidir. 

Biz şunu inanıyoruz ki, gerçeklerin üzerine 
samimi olarak eğilmedikçe hiçbir problemin çö
zülmesine, hiçbir dâvanın halline imkân yoktur. 
Buna muvazi olarak, samimiyet olmadıkça yapı
lan hiçbir hizmet de faydalı olmıyaeaktır. 

Turistlerin ekserisi genel olarak İzmir ve 
İstanbul'u ayak üstü ziyaret etmekte ve geceyi 
yine vesaitinde geçirmektedir. Bu demektir ki, 
turistim memleketimizde bırakması gerekten dö
viz onunki birlikle geri gitmektedir. İlgililer 
bu konunun üzerine istenilen şekilde ve tarzda 
eği İnledikleri müddetçe turizmden beklenen dö
viz miktarı, dün olduğu gibi, bundan sonrada 
kâğıt üzerinde kalmaktan ileriye gidemiyecek-
tiı*. Turisti, kendi seyahat vesaitinde değil, güzel 
Anadolu'nun sinesinde misafir etmek lâzımdır. 
O im Anadolu'nun içerlerine çekmenin yolları
nı aramak lâzımdır. Şüphe yokki Anadolu yal
nız birkaç büyük şehirden ve bu şehirlerdeki 
müzelerden, tarihî eserlerden, tabiî güzellikler
den ibaret değildir. 

Tarihî devirlerde ticaret hayatının yegâne 
güzergâhı olan ve Avrupa'yı Asya'ya 'bağlayan 
ipek yolu yeniden yapmıya muvaffak olduğu
muz zaman hem turistleri Anadolu'nun içerleri
ne kadar çekmek imkânının hâsıl etmiş ve hem 
de ta salladığımız döviz miktarını elde etmiş ola
cağız. 

Fakat ne kadar hazin gerçektir ki; .memle
kete turist celbetmenin yollarını arama iddiala
rımıza rağmen birçok problemlerimiz asrın ger
çeklerine uymıyan birtakım engelli ve dolam
baçlı formüllerle halletmeye çalışılmaktadır. Bu
na en güzel misal olarak Cumhuriyetin ilk yıl
larında (Fratıtı ötesini turistik .bakımından ya
sak bölge olarak teshil eden kararnamenin) ha
len yürürlükte olmasıdır. 

Arkadaşlar, 14 vilâyeti yıllardan beri turist
lere kapalı bulundurulan Türkiye'nin, bu vilâ
yetlerini böylesine bir mahrumiyetten kurtar
ın anın zamanı çoktan gelmiştir, hattâ geçmiştir. 
Hükümetin bu konudaki görüşünü bu kürsü
den öğrenmek istiyoruz. Demokrasi ve hürriyet 
tâbirlerinin 'birbirleriyle meczedildiği bu za

manda hâlâ böyle sakat kanun ve kararların 
yürürlükte bu'Iunduruluşu, demokrasi ve hürri
yet tâbirlerini tamamen benimsiyen Anayasa
mızın ruhuna topyekûn aykırılık, ifade etme
mekte1 midir? Sinesinde cihanın gıpta ettiği ta
biat güzelliklerini taşıyan, bâzı hallerde çağdaş 
medeniyeti bile gölgede bırakacak kadar ince 
tezyinata sahibolan tarihî eserleri bünyesinde 
bulunduran bu vilâyetlerin, mevcut ve sakat ka
nunlarda turistlere kapalı kapılarının açılması 
ve buraların iktisaden çok g'eriterde kalmış böl
geler hüviyetinden kurtarılması gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de geniş ve 
düzenli bir turizm şebekesi şimdilik ancak Dev
letin yardımı ile kurulabilir. Çünkü özel teşeb
büs bâzı bölgelerde yatırım yapmak istemiyece-
ği gibi vatandaşlar da geleceği garantilenmemiş 
böyle yatırımlara katılmak cesaretini kendinde 
bulanı tyaeaktır. -Oeri kalmış memleketler turizm 
konuşumda ancak ilk anda bu yoldan hir başa
rıya erişebilirler. Bunun birçok nedenleri var
dır. Turistik yollar, bu yollar üzerindeki din
lenme ve eğlence yerleri, buralarda görev ala
cak personel ve yetiştirilmesi ve huna benzer 
daha işler başta Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
olmak üzere ilgili Bakanlıkların ve kurumların 
koordi nasyonu sayesinde sağlanabil ir. 

Bu arada özel teşebbüsün bizatihi yapacağı 
çalışmalar da teşvik edilmek lâzımdır. Bu ko
nuda gerekli müesseseler kurulduktan sonra 
özel teşebbüse her şeyin devredilmesi de imkân
lar dahilindedir. 

•Muhterem arkadaşlar, kanunun maddeleri 
üzerindeki görüşlerimizi de maddelere geçildiği 
zaman arz etmek üzere hepinizi Y.'T.P. Senato 
(•îrııpu adına hürmetle selâmlar, Kanunun, mem
leketimize hayırlı ve uğurlu olmasını- temenni 
ederiz. ('Alkışlar) 

BAŞKAN" - Sayın Özgüneş, 
MEHMET ÖZDÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üye
leri, turizm yurdumuz için ne derece önemli
dir ve yurdumuzun turistik değerleri nelerdir? 
Bu mevzu üzerinde yerli ve yabancı mütehas
sıslar tarafından çok söz söylendi, çok yazı 
yazıldı. Ben bunun üzerinde dıırmıyaeağım. 
Ben, bu kadar çok söz söylenildiği, bu kadar 
çok gayret sarfcdildiği halde bugüne kadar 
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bizde turizm neden kalkmnıadı, neden hu kadar 
»•avretlerimize rağmen turizmden beklediği
miz neticeleri elde edemedik? Bunun üzerinde 
duracağım. 

Türk turizminin tarihçesini anlatırken si
ze bunun hazin hikâyesini safha safha gös
termeye çalışacağım. Kanaatimce bir müessese
nin kendisinden beklenen hedeflere varabil
mesi için şu dört unsuru mutlaka bünyesinde 
ihtiva etmesine ihtiyaç vardır. Bunlardan bi
risi, iyi bir organizasyon, ikincisi bu organi
zasyon içinde çalışan personel, üçüncüsü bu 
personelin moral gücü ve nihayet dördüncü
sü bu teşkilât içindeki, iş akımı sistemidir. 

Ben, bunlardan birincisi üzerinde duraca
ğım. Acaba şimdiye kadar turizmimizin ge
lişmesinde organizasyon hatalarının rolleri • ne
lerdir? Devletimizin turizmle ilk ilgisi 1890 
da başlamıştır. Birisi 1890, diğeri de 1894 te 
olmak üzere iki tane kararname çıkarılmış. 
Seyyahlara tercümanlık edenler, hakkında ka
rarname adiyle neşredilmiştir. Bundan sonra 
Birinci Dünya Harbinin hemen akabinde mem
leketimize gelen birçok t misle re bâzı tercü
manların memleketimiz hakkında çok menfi 
propaganda yaptığı görülmüştür. Emekli de
niz subayları, dil bilen münevver Türk ha
nımları ve kolej talebeleri fahri tercüman
lık yapmak üzere bir dernek kurmuşlar ve adı
na Türk Seyyahın Cemiyeti demişlerdir. 

Sonradan bu cemiyet Türkiye'de Turizm 
ve Otomobil Kurumu adım almıştır. Bu 
Türkiye'de kurulmuş olan ilk turizm cemiye
tidir. 2450 sayılı Kanunla turizm âmme hiz
metleri içerisinde sayılmış ve iktisat Vekâle
tine bağlanmıştır. Ancak, o zamanlar turizm 
sadece bir propaganda meselesi olarak ele 
alınmış ve yapılan organizasyonda neşriyat, pro
paganda ve turizm işleri diye. adlandırılmış
tır. Bu hizmet 1934 yılından 1937 ye kadar 
dış ticaret dairesi tarafından görülmüştür. 1938 
yılında Türk Ofisinin neşriyat ve propaganda 
servisi içerisinde turizm masası bir büro ha
line getirilmiştir. 1939 yılında Ticaret Vekâ
leti kurulurken bu teşkilât neşriyat ve tu
rizm müdürlüğü adını almış ve fakat vazifeleri 
gayet umumi olarak ifade ve tadadedilmişlir. 
1.940 yılında Alman ve İtalyan propaganda ne
zaretleri örnek alınarak ve bir bakanlık cesa
metinde 297 kadrolu bir Matbuat Umum Mü

dürlüğü kurulmuştur. O zamanlarda Almanya 
ve İtalya Propaganda Nezaretlerinin şöhreti 
pek fazlaydı. Bu şöhret memleketimize tesir 
etmiş ve matbuat umum müdürlüğü bir ta
raftan güdümlü basını kullanırken, öbür ta
raftan turizmi idare etmek gayretlerine düş
müştü. Bundan sonra 4475 sayılı Kanunla Ba
sın Yayın Umum Müdürlüğü kurulurken, tu
rizm teşkilâtı da bir daire haline getirilmiştir. 
Bu dairenin de vazifeleri- yine mücerret ve 
umumi .ifadelerle geçiştirilmiştir. Basın Ya
yın Umum Müdürlüğü çalışmalarının bütün 
sıklet merkezini basın ve yayma yüklediğinden 
turizm 'bir türlü nefes alamamış ve asla geliş
me imkânını bulamamıştır. Nihayet İkinci Dün
ya Harbinden sonra bütün memleketler turizm 
sahasında büyük bir gayret sarf etmeye bağla
mışlardır. Avrupa Ekonomik İş Birliği Teş
kilâtı, (Ki Devletin katıldığı bu teşkilâtın içe
risinde biz de varız) bize. doğrudan doğruya 
müracaat ederek yurdumuzun turizmle ilgilen
mesini tavsiye etmiştir. 

Bu arada Marşal Plânının bilhassa turizm 
sanayiine verdiği ehemmiyet de ayrıca turizmin 
canlanmasına fesir etmiştir. Bütün bunların 
tesiri altında 1948 senesinde !bir tasarı hazır
lanmıştır. Bu tasarı hazırlanırken bağımsız 
bir millî turizm idaresi kurulmadı için 'büyük 
gayretler sarf edilmiş, tasarı hazırlanmış. Mec
lise sevk edilmiş, fakat bu tasarı maalesef bir 
Karma Komisyonda reddedilmiştir. Şimdi bu
rada enteresan taraf gerek bu Karına Komisyo
nun gerekse bu 1948 tarihli taşanımı gerekçe
leridir. 1948 .senesinde kurulması derpiş edi
len ve turizmi bütün safhalarından kurtarmak 
istiyen ve böylelikle memlekette turizmin gel'iş-
••m e si ne imkân hazırhyacak olan tasarının ge
rekçesinde şunlar vardır: 

Turizm işlerine bir an evvel yeni bir veç
he. verilmesi gerekmektedir. Turizm konusunu 
propaganda değeriyle re hususiyle medeni 
şartlara güre arz ettiğim idari, malî, ekonomik, 
teknik, terhiyevi ve sanat yönleri île kül ha
linde mütalâa edilirse mürekkep bir dâva ve 
bir koordinasyon konusu maihiyetihi taşıdığı 
görülür. Bu sebeple hu hizmetin bağımsız 'bir 
kuruluşa tevdii ve bunun da doğrudan doğru : 

ya, Başvekâlete bağlanması zaruri görülmüştür. 
'Buna karşılık Karma Komisyonun ıvo'ktai na
zarları aynen şöyledir: 
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Turizm, 'hizmetlerimıı müstaikil bir idare ta

rafından görülmemesi, hiç'bir zaman bu hiz-
metlerin küçümsendiği mânasına alınmamalı -
dıi1. Komisyon (bilhassa tui'izm işleri üzerinde 
hassasiyetle durmuş ve dış turizmin .hazırlıkla
rının bir an evvel tamamlanması için tasarıya 
yeni hükümler koymuştur. Turizme gereken 
elhemmiyetin verilmedi için Basın' - Yayın 
Umum Müdürlüğü yerine, (Basın. - Yayın ve 
'Turizm Umum Müdürlüğü unvanının kullanıl
ması daha uygun görülmüştür, demiş ve ar
kasından 'bağımsız olması lazımsa da şimdilik 
kaydiyle, Basın - Yayın ile bir arada ,bulunma-
sı, yine. aynı gerekçede zikredilmiştir. 

Şimdi arkadaşlarım «şimdilik»1 tabiri üze
rinden. tam 15 sene geçmiş, lö yıl bu basın -
yayın, radyo ve tanıtma devamlı olarak bas
kısı altında tutmuş, devamlı olarak oradan per
sonel turizme gelmiş, turizmden tarata per
sonel aktarılmıştır ve 'böylece Türk turizminde 
•bir türlü istenilen netice alınamamıştır. 

'Gariptir ki, 'bizde bu meseleler böylesine 
münakaşa edilir ve 1948 de atılmak istenen şu 
önemli adım önlenirken. Yunanlılar Tl Eylül 
1945 te bilâhara Elen Turizm" Kurumu adını 
alan meşhur kanunlarını çıkarmışlar ve teşki-
lâti kurmuşlardır. 

1945 den itibaren bütün ıne'nıie'ketler Al
manya ve İtalya'dan kopya ettikleri teşkilâtı 
ter'k edere'k, bağımsız turizm teşkilâtı kurma
ya 'başlamışlardı r. Bugün dünyada turizmi 
müstakil olarak ele atmıyan yalnız İspanya, 
Portekiz, Fas, Tunus ve bir de, maalesef Türkiye 
vardır. 

11 Eylül İ9't5 de Yunanlıların kurmuş oldu-. 
ğu teşkilâtın ana hatlarını zikretmekte lıüyülc 
fayda vardır. 13 ana bölümü ve daireyi ihtiva 
eden bu teş'kilât şöyle tertiplenmiştir: G'enel 
Sekreterlik Turistik Yerler Dairesi, Su İşleri 
Dairesi, Kaplıcalar Ve Maden Sulan Dairesi, 
Oteller ve Turistik Merkezler Dairesi, Turizmi 
Oeliştirme Dairesi, Turizm Polis Müdürlüğü, 
İdare Müdürlüğü, Etüt ve Plân Servisi, Ser
giler Projesi, Turizm Propagandası, Yüksek 
Turizm İrtilbat Bürosu ve nihayet Tercüme 
Bürosu. 

Arkadaşlar görüyorsunuz ki; daha 11 Eylül 
1945 de yanımızdaki Yunanistan da.hi bu yanlış 
yoldan dönmüş ve bugün bizim on misli dallın 

fazla turist celbeden ve o kadar çok para kaza
nan 'Wir millet 'haline gelmiştir. Ua'kat o gün
den buigüne kadar Türk turizmi bir türlü saf
raları atmadığı için ille d'e basın - yayını olsun, 
radyo olsun, şu da olsun bu da olsun dendiği 
içindir ki, gelişme imkânını bula manı ıştır. 

Bundan sonra, 19 Aralık 1049 günü çıkarıl
mış olan 5S92 sayılı Kanunun 17 nci 'maddesin
de derpiş edilen ilk Turizm Danışma Kurulu 
toplanmıştır. 19157 de bu Kurul ikinci içtimaını 
yapmış ve 1957 yılına kadar Türkiye'de 5 de
fa Turizm Danışma 'kurulları toplanmış, istis
nasız hepsinde turizmin mutlaka bağımsız bir 
teşkilâta kavuşmasının lâzımıgeldiği müdafaa 
ve iddia edilmiştir. Bu arada, 19f>0 yılında, 
6 milletvekili 'bir teklif hazırlamış, bağımsız 
'bir turizm teşkilâtı kurulması için bütün telkin
ler yapılmış, bilhassa Ura nisa, İtalya, Yunanis
tan, Meksika, ispanya ve Lübnan devletlerin
deki turizm teş'kilâtı tetkik edilmiş ve bunla
rın hepsinde şimdiye kadar bağımsız turizm 
teşkilâtı kurulduğu iıesa'ba katılmış Ve bu ta
sarı (bağımsız 'bir teşkilât kurulmak üzere 
hazırlanmıştır. Bir Karma Komisyona havale 
edilmiş olan bu teklif, bundan sonra o komis
yon tarafından kalbul .edilmiş ve 234 S. Sayısını 
almış, fakat maalesef 1957 de seçimlere gidil
mesi dolayı siyi e T. B. M. M. Umumi Heyetine 
arz edilememiştir. 

22 Haziran 1960 a kadar bu böyle devam et
miştir. 22 Haziran 1960 da yani 27 Mayıs İn
kılâbından bir ay sonra, Bakanlar Kurulu, In-
rizm konusunu tetkik etmek üzere bakanlıklar 
arası bir komisyon kurulmasına karar ve'"-iniş
tir, gene aynı tarihde Bakanlar Kurulunun ka-
rariyle Turizm Bakanlığının kurulmasına dair 
kanun tasarısını hazırlamıştır. Gerek birinci ve 
gerekse ikinci toplantılarda yapılan incelemeler
de. Türkiye'de turizmin mutlaka bağımsız bir 
teşkilâta kavuşması lâzım geldiği" kanaatimi va
rılmış ve çalışmalar bu istikâmette ilerlemiş ve 
bağımsız bir Turizm Bakanlığı kurulması da ay
nı şekilde tasanda tesbit edilmiştir. 13 Ocak 1061 
Cuma günü 12 Bakanlığın, Bakanlıklar ileri ge
lenleri ile yapılan çalışma sonuncunda Türki;. >,• 
Turizminin gelişmesi hakkında rapor hazırlan
mıştır ki, burada da aynı şekilde bağımsız bir 
Turizm teşkilâtını bilhassa tavsiye edilmiş ve 
bunun -mutlaka yapılması lâzım geldiği ileri sü
rülmüştür. 

78 
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Ayrıca Devlet Personel Dairesinin 4 Ara- I 

lık 1962 tarih ve 08 sayılı bir kararı vardır, it
tifakla alınmış bir karardır, bu kararın bir nüs
hası elimdedir. 

Devlet Personel Dairesi burada, bilhassa 
Turizmin Basın - Yayın ve Tanıtma yani propa
ganda ile münasebetlerini incelemiş ve ittifakla 
şu kararı vermiştir; mutlaka Turizm; müstakil 
bir teşkilâta bağlanmalı, Basın - Yayın, Radyo ve 
buna mümasil teşkilâtlar Turizmden ayrılmalıdır. 

Türkiye otel lokanta ve eğlence yerleri işçi 
Sendikaları Fedarasyonu da bir rapor tanzim et
miş ve bu raporda ayni şekilde turizm üzerinde 
durulmuş ve bunun bağımsız bir teşkilâta bağlan
ması orada da tavsiye edilmiştir. I 

1 Ka,sım 1957 den 30 Haziran 1958 e kadar 
yurdumuzda çalışmış olan Mareelceyn, ayni şe
kilde bağımsız bir turizm teşkilâtı üzerinde ısrarla 
durmuştur. Turizm müşaviri Gerard raporunun 
başında bu hususu bilhassa belirtmiştir. Müte
hassıs Bittle, yine bir rapor vermiş, maalesef ben 
bu raporu görmedim bir arkadaşım okumuş 
aynı şekilde Bittle de mutlaka turizmin 
bağımsız bir teşkilâta kavuşturulması lâzım gel
diğini ısrarla söylemiştir. 

Şimdi bütün bu çalışmalardan sonra önümüze 
gelen Hükümet tasarısı ne demektedir? Önümüze 
gelen Hükümet tasarısı şimdiye kadar takip edi
len yanlış yolu kanunlaştırmaktan bir adım daha 
ileri gitmemektedir. j 

Şimdiye kadar turizmin bağlı olduğu teşki
lât ister Basın - Yayın Umum Müdürlüğü olsun; 
isterse Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı olsun 
3 ana hedefe müteveccih çalışmıştır. Birincisi Ba
sın - Yayın ikincisi tanıtmadır. Çünkü 1949 da ka
bul edilen kanunda yine bir tanıtma dairesi vardı. 
Ve nihayet üçüncüsü Turizmdir. Şimdi bu kanun 

tasarısı yine turizmi bu ikisi ile birlikte getirmiştir. 
Acaba bunların bizim turizm mevzuumuzla ilgi
si nedir? Demin arz ettim, 1948 senesinde Kar
ma Komisyon henüz Türkiye de turizmin baş
langıç safhasında bile bulunmadığını, her ne ka
dar Basın - Yayından ayrılması lâzım geliyorsa 
da şimdilik beraber yürütülmesi lâzım geldiğini 
söylemiş. 

Bu şimdilik lâfı on beş sene hükümi'cnna ol
muş. Ama 1963 senesinde gene karşımıza bu şim
dilik lâfı ile çıkılmıştır. «Hani Nasrettin hocaya 
sormuşlar, yasın kaç hoca demislir.» 40 demiş On | 
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yıl aradan geçmiş, gene hocaya yaşını kaç demiş
ler, 40 demiş. însaf hoca on yıl önce sorduk 40 
dedin, aradan on yıl geçti, yine 40 diyorsun, de
mişler. 

«Hoca, erkek olan sözünde durur on sene son
ra lâfımı değiştirecek değilim ya demiş. Turizm -
dede E... aradan on beş sene geçtiği halde hiç bir 
şey değişmemiştir. Erkekliğimize söz yok. Şimdi 
gerek tanıtma ve gerekse Basın-Yayın m acaba fil
mimle münasebetleri nedir? Neden ayrılması ve
ya neden birleştirilmesi lâzım geldiği üzerinde 
duracağım. 

Tasarıda tanıtma görevi mevzuu bahis olurken 
bilhassa dokuzuncu maddede şöyle deniyor: 

«Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin tu
ristik varlıklarını ve ulusal değerini tüm olarak 
her alanda tanıtıcı dokümantasyonu hazırlar, 
'hazırlattır ve her türlü imkân ve araçlardan fay
dalanarak tanıtma hizmetini içerde ve dışarda 
yürütür.» 

Görülüyor ki, tasarı yalnız turizm ve turizm 
propagandasını ele almıyor, memleketin halkı, 
rejimi, samayii, ticareti, fıolklörüpü sadece tu-
rkın bakımımdan tanıtmıafcla kallmıyaedk, Ba
kanlık aynı zamanda bir görev daha alacak, 
siyasi propaganda yapacak. Bakanlık yalnız Tu
rizm Bakanlığı değil, aynı zamanda Tanıtma 
Bakanlığı, Siyasi Propaganda1 [Bakanlığıdır. Bu 
fikrin mefbbaı nedir acaba? Neden daha evvel, 
1949 da kabul edilen bir kanunla Tanıtma Dad-
resi kurulmuş, neden turizmle tanıtma bir 
araya getirilmiştir1? Bunun membalarma doğru 
inmek ve acaba buıgün de 'buna iihtiyaç var mı
dır, bu mevzu üzerimde durmak, mevzuu aydın
latma 'bakımımdan çok önemlidir. Tanıtma ile, 
bilhassa siyasi propaganda ile turizmi bir ara 
ya getirtmek fikri ilik defa Almanya'da ortaya 
«İtilmiştir. Almanya'nın meşhur Propaganda Ne
zareti iki müsteşarlıktan müteşekkilidir. Biri 
Raldiodiffision'a (bakıyordu, diğeri Register 
Markla uğraşıyordu. Almanya Birinci Dünya 
Hatibinden çıktıktan sonra büyük dış açıklarla 
karşı karşıya kaldı. Bunları (bir an evvel kapa
tabilmek için Register Mark'ı ortaya koydu ve 
(böylelikle Register Mark'la dıgârdan gelen tu-
rfetlere % 30/50 imkânlar sağladı. Almanya'nın 
fbu Register Mark'ı propaganda etmesi ve böyle
likle bu sayede turist cellbetmesi hayati ehemmi
yeti haizdi. Çünkü dış açıklarını başka türlü 
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kapatamazdı. .Bundan, sonra 1 >11 fikri Mussolini I 
ele aklı. Mussolini'nin dış alıkları yoktu, öyle 
lü r meselesi yoktu. Ama Mussiolini'nin başka 
bir derdi vardı. Afrika ve Asya'ya kendi kur
duğu rejini yayıksın istiyordu. Faşmıni yay
mak iytiyordu. Turistleri bunun için hir A'ası t a 
olarak kutlanmak istedi. Turist, bir taraftan 
memleketin süzdükler in i »»•ÖT,'iiı-k(vıı, bunlara si
yasi propaganda yapmak ve !böy I elekle İtalyan 
rejimini dünyaıya yaymak siyasetini sü t tü . 
Bunların her ikisi de, demin arz ettiğim grbi, 
daha 11)45 svnesinde iflâs etli. 1945 yılında bü
tün milletler bunu terk ettikleri halde, siyasi 
propagandayı turizm propagandasından ta.ma-
men ayırrlığı halde, hattâ şu yanımızdaki Yu
tum isitan Yİ a dahi demin okuduğum gibi turizm 
propag-andası diye tasrih . edildiği 'halde, şimdi 
biz siyasi1 propagandayı 'burada 'bırakıyoruz. 

Arkadaşlar ını . şu noktayı bilhassa hatır lat
mak islerim ; biz diyoruz ki, turizm propagan
dası mutlaka yapılmalıdır . Bu memleket halkı, 
rejimi, örfü, âdeti , sanat ı , t icareti , her şeyi 
ile turist i eelbedeeek şekilde mutlaka propa
ganda edilmelidir. Ama. biz yine diyoruz ki, 
•burada kalınmalıdu' . Bunun ötesinde siyasi 
p ropagandaya »'itmek hu umum müdürlüğün 
yapamıyacaği bir iştir, bu cılız teşkilâtı ile bu 
umum. müdürlük, bu kada r muazzam bir işi | 
beceremez. Esasen, yarını yarım birkaç; işi üs
tüne alın ak tansa, bir Vekâletin 'bir işi tanı ola
rak -ele alması son derece faydalıdır. Ayrıca 
turizm propagandas ı ile siyasi propagandalar ın 
tekniği 'b'irllbiri tiden cok farklıdır . Bakanlığın 
siyasi p ropagandayı üzerine alması turizm bakı
mından faydalı değil, aksine zararl ıdır . Öyle 
ise Ba'kanlığm isminden tanı tma kısmı çıkarıl
ın alı yalnız Bakanlık Turizm Bakanlığı olarak 
kurulmalı ve fakat onun Tanıtma Umum Mü
dür lüğü siyasi propagandayı değil sadece turizm 
propagandası yapmalı ve bunun dışına çıkma
malıdır. 

İkinci mesele yine turizmin safralar ından 
birisi Basın - Yayın meselesidir. T a s a n d a Ba
sın - Yayın vazifeleri, yeni adı ile Halıer ve 
Yayın Organlar ı 'Müdür lüğünün vazifeleri şöy
ledir. Habe r ve Yayın Organlar ı Müdürlüğü. 
y u r t (içinde ve yurt dışında çıkan neşriyat i 1a-
kibederek, bu yayın lar hakkında Hükümet 
makamlar ına bilgi verecek çalışmaları yapar . 
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Şimdi demekki vazifelerinden birisi yurt illin
de ve yurt dışındaki bütün neşriyatı takibede-
cek ve bunları günü gününe haber verecektir. 
Tanin ne yazdı. Milliyet ne yazdı?. 

Arkadaşlarını , na alâkası var bunun turizm
le...' Bir Hariciye Vekâleti bu dokümanlar ı na
sıl alacaksa. Turizm Bakanlığı da aynı şekilde 
alabilir. Ama İnimin turizmle alâkası ne ne
reden gelmiş bu? Bâzıları diyorlarki basının 
turizmle alâkası var. Alâkası olan kısmı, 'ba
sın ile olan ir t ibat ıdır . Basına hazır doküman
ları veren kısmıdır. Zaten İni kısmın tanı tma
da, olması lâzııngelir. Ben şimdi Sayın Baltan
dan ve Komisyondan soruyorum. Tanı tma kıs
mında basınla bir i r t ibat 'kısmı olacak mıdır. ' 
Basın için doküman hazırlayan kısmı olacak mı
dır? Olmıyacaksa tanı tmanın yapılması imkânsız
dır Olacaksa; ki-, mutlaka olacaktır, burada yapı
lan sadece basın hizmetidir. Yani basını okuyup 
ele geçirdiği bilgileri .Hükümet makamlarına 
ve ilgililere ak t a rmak tan ibarett ir . Bu görev 
tam .yerini ancak Başbakanl ığa bağlandığı za
man bulabilir. Bğer bugün Başvekâlete bağ
lanmasında, mahzur lar olabilirse ki , bu takdir
de başka bir bakanlık da, bunun için mümkün
dür. Dışişleri Bakanlığına 'bağlanması da müm
kündür . Anı a hiç 'bağlanmaması lâzınıgelen *bir 
yvv varsa o da Turizm Bakanlığıdır . 

E-f endim deniliyor ki. Komisyonda, Başve
kâlete bağlanan müesseseler felç halindedir . 
Bu da bağlanırsa bu da felç haline gelebilir. 
Ben bu kanaa t te değilim, bunu reddederim. 

İkincisi: ti fendini; Başvekâletteki bağımsız 
bütün umum müdür lükler şimdi yeni bir çalış 
maya göre ele al ınacak ve diğer bakanl ıklara 
Bağlanacak. Bu ne kadar güzel. Biz bir taraf
tan bir şenel müdür lüğü oradan alırken bu
raya yeni bir genel müdür lüğün bağlanmasın
da ne mânâ var.' Hayır bu bizim lehimize bir 
mütalâadır . Evet lapu kadast ro gibi Başba
kanlıkla. hiç alâkası olmıyan bir umum mü
dür lük oraya bağlanmıştır , oradan ayrılmalı
dır. Başvekâlete o, Başvekâletin safraları atıl
d ıktan sonra kendisi için lüzumlu gelen umum 
müdürlük bağlanmalıdır , tşte o umum müdür
lük budur. Herkes bilir ki, teşkilât prensip
lerinin başında su va rd ı r : Eğer bir unsur bir
den fazla organla ilgili ise, bu unsur bu or-
sanlar ın üst makamına bağlanır. Bu teşkilât 
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prensiplerinin anasıdır. Şimdi ortaklıkla bü
tün bakanlıkları ve Devlet teşkilâtını ilgilen
diren bir basını takip hizmeti vardır, bunun 
Başvekâlete bağlanması kadar tabiî bir şey 
olamaz. 

İkinci, yerli ve yabancı yayın organları 
mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı ted
birler almak. Bunun lâf kısmı kolay ama tat
bikatta ne yapabilir bu? Eğer bu, posta, tel
graf ve diğer münakale vasıtalariyle bir ko
laylık sağlıyaeaksa bunun icra kısmını Ulaş
tırma Bakanlığı yapacaktır. Yani her bakan
lık gayet tabiîdir ki, basın ve yayın mensup
larına ister bunlar memleket içinden ister 
memleket dışından gelsin gerekli yardımı ya
pacaktır. Olsa olsa buradaki, hizmet bütün 
bakanlıkların basın ve yayın mensuplarına 
gösterecekleri kolaylığın koordine edilmesidir. 
Bu koordoneyi yapabilecek en iyi makam Baş
bakanlıktır. Binaenaleyh, bu hizmet dolayı-' 
siyle burada zikredilen, haber ve yayın organ
ları müdürlüğü Başbakanlığa bağlanmalıdır. 
Son olarak bir vazife daha var: Türk ve ya
bancı yayın organları mensuplarına Bakanlar 
Kurulunca onaylanacak yönetmeliğe göre ba
sın kartları vermek. Arkadaşlarını ne alâkası 
var bunun turizm Bakanlığı ile? Uzaktan ve 
yakından hiçbir alâkası yoktur. Ayrıca ben 
bir hususu merak ederim. Neden bu işi ga
zeteciler sendikası yapmaz? Xeden basın kart
larını onlar vermezde illâ bir Turizm Bakan
lığı? Diyelim ki, bunların Devlet tarafından 
verilmesinde fayda var. Eğer bunu verecek
se zaten bunlar Bakanlar Kurulunca onayla
nacağına göre, bunun en uygun verme yeri, hiç 
değilse, İçişleri Bakanlığı veya Başbakanlık
tır. Zaten bu basın kartları senede bir defa 
Ocak ayında verilir ve hazanda hu. Bakanlar 
Kurulu kararı ile, iki yıla çıkarılır. Bir defa, 
kartlar hazırlanır ve mühürlenir. İşte gö
rev bundan ibarettir. Bunun dışında başka 
bir görev yok. Bütün tahkikatı vilâyetlerde 
emniyet müdürleri yapar zaten.. Öyle ise bunun 
yeri ya İçişleri Bakanlığı veya Başvekâlettir. 
Şu halde şurada haber ve yayın organları mü
dürlüğünün Turizm ve Tanıtına Bakanlığı ile 
uzaktan veya yakından hiçbir alâkası yoktur. 
Ama sırf konulacak bir yer bulunmadığı için, 
veya Başvekâlete bir diş ağrısı olmasın diye 
getirilip buraya konmuş ise, hemen şurasını 
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arz edeyim ki. deminden beri bütün tarihçesi
ni ve Türk Turizminin hazin hikâyesini anla
tırken belirtmeye çalıştım ki, bu gibi dışardan 
fuzuli bir. şekilde eklenmiş, (Devlet Personel 
Teşkilâtının raporunda son derece güzel ve 
gerekçeli bir şekilde belirtildiği gibi) buraya 
fuzuli eklenmiş müesseseler bu müesseseye 
bir yardımcı olarak değil aksine ayak bağı ol
muşlardır. 

Efendim, tasarının bu şekilde dayandığı 
ad a teşkilât prensipleri bakımından eksiklik
lerini belirttikten sonra; şimdi de bu tasarı
nın, turizm bakımından eksikliklerini arz et
imde istiyorum : 

Turizm tanıtma mevzuunda en büyük ek
sikliklerden biri, bir turizm eğitim organı ko
nulmamıştır, tasarının 27 nci maddesinde şöy
le deniliyor: «Bakanlık çalışma alanına giren 
konularda personel yetiştirmek için kurslar 
ve uzman okulları açabilir. 

Bu okulların ders programları ve burada 
okuyanlara tanınacak haklar .Millî Eğitim Ba
kanlığı ile birlikte hazırlanacak yönetmelik
te belirtilir.» 

»Şimdi arkadaşlarım, bir eğitim meselesi 
program meselesidir, teftiş ve murakabe me
selesidir. Ben sayın komisyon ve bakandan so
ruyorum: Bakanlığın hangi organı bu eğiti
mi yürütecektir? Ve bunların iki numaralı 
uetveldeki yeri nedir? .Hangi şahıslar bu eği
tim meselesini yürütecektir? .Müfredat prog
ramlarını kimler hazırlıyacaklardır? Bu okul
ları kimler açacaktır? Ve nihayet bu okulların 
teftişini, murakabesini kimler yapacaktır? Sa
bahleyin ben, bu mevzularda acaba bir bilgi var-
mıdır diye Devlet Plânlama Teşkilâtına uğralım. 
Orada sordum dedim ki, siz neden itiraz etmedi
niz buna? Neden burada sadece bir lâf olarak 
eğitimden bahsediliyor? «Uzman okulları açar, 
kurslar açar» deniliyor? Bu husustaki-fikrimiz 
nedir? dediler ki, biz esas olarak bunların 
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açılurasını 
istiyoruz. 

Şu halde, karşımıza bu eğitim mevzuunda 
iki mesele çıkıyor : Bu okullar, ya Millî Eği
tim Bakanlığına bağlanmalı; Millî Eğitim 
Bakanlığı Teknik Öğretim Müsteşarlığında 
özel bir turizm ve tanıtına eğitimi konusun
da bir şube açmalı, oradan idare edilmelidir. 
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Veyahut da, tasarıda mutlaka bu eğitimi yü
rütecek bir organ koymayız ve bu organı iş
letmeye ihtiyaç Vardır, 

Eğitim meselesinde bir diğer nokta daha 
Var ; Eğitim vsadecc, kurs ve uzman okulları 
olarak düşünülmüştür. Halbuki, turizm eğiti-
nıind'e sadece; okul açmanın, sadece kurs aç
manın bir faydası yok, Esas olan nokta, iş 
başında yetiştirmektir. 'Seyyar öğretim ekili
leri 'Mutlaka, bir otele gitmeli, orada 20 - 30 
igün kalmalı, personeli iş başında yetiştirmeli; 
•oradan kalkıp diğer 'otele oradan kalkıp 
Uiğer turistlik tesislere mutlaka gitmelidir. 
İş başında, yetiştirme sistemi bu tasarı içerisi
ne girmedikçe 'sadece kuşlar ile, okullar ile 
i>u iışi yürütmek kanaatimizce imkansızdır. 
Öyle iîie, eğitim faslında söylediklerimizi özet-
leiiVek lâzımgelirse : Evvelâ bu tasarıda eği
timin hangi organ tarafından yürütüleceğini 
göremiyoruz. Tasalıda iki numaralı cetvele 
baktağınıız zaman bu eğitimi yürütecek in
sanları da orada göremiyoruz. liic'a ediyoruz. 
•acaba, komisyon veya bakan bize bunların 
hau$;i organ tarafından yürütüleceğini, yani 
H\ı tasarının iki nımıamh cetvelinde bunla
rın hangi şahıslar tarafından yürütüleceğini 
söyliyebilirler mi ? 

Efendim, üzerinde durulacak noktalardan 
-birisi de tıbbi turizmdi]'. Tıbbi turizme gere
ken önem maalesef, verilmemiştir. Tasarıyı 
tetkik ettiğimiz zaman, sonunda, görüyoıruz 
•iki, biı- fiziyoterapi mütehassısı var. Bütün 
tıp turizmi, onun sırtına yüklenmiş, dış teşki
lât mevzuubahsolduğu zaman Hükümet kendi 
tasarısında 91 kadro istemiş; Millet Meclisi 
bunun yarıdan daha fazlasını atmış, 44 e in
dirmiştir. Fakat, tıp turizmi için sadece bir 
tane fiziyoterapi mütehassısı koymuş t ur. Ko
misyonda bu meseleler münakaşa edilirken de
nildi ki, buna daktilo, yardımcı falan kadrodan 
verilecektir, dendi. Şimdi ben istirham edi
yorum; acaba tasarıdaki iki numaralı cetvelde 
fizyoterapi mütehassısından başka, k'aç kişi 
tıp turizminde çalışacaktır'! 

Burada, biz şunu da arz edelim ki, Basra 
Körfezinden tâ Cebelitarık Boğazına kadar, -
malik olduğumuz tıp turizm vasıtaları hiçbir 
memlekette yoktur. Ve pek sayın bakan yi
ne konuşmfialrmda dediler ki. henüz enva ti-
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teri. dahi yapılmamış olan bu sahaya bil' 
teşkilât kurmak dahi yanlıştır. Biz aksini 
söyliyeceğiz ve diyeceğiz ki, mutlak surette 
eğer ben üz envanteri dahi yapılmadıysa, bu
nun için teşkilât, kurmak, envanterini ve etüd-
leıini tamamlamak, ondan sonra bunun pro

pagandasını yapmak, bir tıp turizmi için tu
rist celbetmek zorundayız. 

Vaııımızda.ki şu Yunanistan, hani, turizmi 
bizden kat kat üstün hale gelmiş olan Yuna
nistan'ın ki; tıp turizm vasıtaları bizden çok 
daha azdır. 11 Eylül 1945 te kurmuş olduğu 
teşkilâtı beraber okuyalım : «Su işleri, 'kap
lıcalar ve maden suları Dairesi» diye Yunanis
tan Tıp Turizmi için müstakil bir daire kur
muştur- Mu daireler dört branşta, vazife gör
mektedir. Bunlar cra; «İmtiyazlı işletmeler 
şubesi, Alî 11 î Emlâk Bürosu doğrudan doğruya 
isletilen Devlet kaplıcaları ve hususi kaplıca
lar şubesi ve nihayet bunun hususi memba-
lar bürosu ve sonra da maden ve toprak su
lan şubesidir. 

Demek oluyor ki, bundan çok daha evvel 
JS yıl önce tıp turizm mevzuu Yunanistan'da 
çok daha güzel bir ,şe kikle ele alınmış teş
kilâtı yapılmış ve böylelikle etüdleri netice
sinde propagandasını ve etüdleri yapma im
kânına sahibolmuştur. 190:! yılında 18 yıl 
sonra henüz envanteri dahi yapılın anı ıştır diye 
Tek koskocaman bir tıb turizm sahasını bir ta
ne fiziyolerapi mütehassısının cılız om/ama yük-
lüyoru:/,: \e ondan sonra da diyoruz ki, yanına 
daktilo, yardımcı falan vereceğiz. Biz bu zihni
ye! ve teşkilâtla bu isin yürümiyeceğine kaaniiz. 

Tasarıda daha ilk bakışta dikkatimizi çeken 
hususlardan birisi de dış görevler meselesidir. 
Demin ar/, ettim, Hükümet evvelâ 91 kadro is
temiş, fakat Millet Meclisi bu kadroyu yarıdan 
daha fazla azaltarak 44 e indirmiştir, !?ıinu bu
rada bilhassa arz etmek istiyorum ki, turizm 
propagandası dıştan daha çok içte yapılır, bu
gün yılda yüz bini aşan turist memleketimize 
igelmektedir. Onlara gösterilecek iyi tesirler mem
leketteki asayiş ve emniyet, otellerdeki durum 
ve onlara gösterilecek hüsınü kabul her yıl. yüz-
binlerce bedava propagandacıyı yurt dışına ih
raç edecektir. Ama bunun aksine içerdeki tesis
ler gayet 'berbat muamele, fena, kaplıcası susu 
busu, hiçbir isi ele alınmamış, otellere gittiğiniz 
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zaman idarecisinden tutunuz ki garsonuna ka- ; 
dar herkes eğitimsiz, turist yoklarda tecavüze j 
uğrar ve nihayet köy çocukları eğitim noksan- | 
si'Zİığıından dolayı turistin otomobilinin Ön ca- j 
mma tas atmak suretiyle kırmaktan büyük bir j 
zevk duyarsa bu takdirde siz yurt dışında iste
diğiniz kadar bol teşkilât yapınız. Ne yapar bu 
teşkilât? (lider orada otomobil piyasasını tetkik 
eder ve yurda turist yerine en son model oto
mobiller ıgetirilir. öyle ise ben şu kanaafa sahi
bim. ki, bu dış teşkilâtta imsakli davranmak ve 
esas siki et merkezini .memleket içindeki propa
gandaya hasretmek zaruridir. 

İkinci mesele, dış görevlere verilen fazla 
önem maalesef dahilde personelin çalışmasını 
önlemiş ve bu defalarca görülmüştür. En güzel 
misali ise bizim Dışişleri Bakanlığıdır. Komis
yonda bir fikir ortaya atıldı, dedi ki: Eğer bu 
dış görevler olmazsa böyle 800-900 lira gibi gö
revlere kimseler gelmez. Adam gelecek iki sene 
üç sene sonra Avrupa'ya gideceğim diye çalışa
cak. Bu fikir yanlıştır, hatalıdır, zararlıdır. 
Çünkü, .böyle olursa herkesin gözü dışarıya te
veccüh edecek, içerideki vazifeler ihmâl edile
cektir. Dışarıdaki görev nâmına, içerideki gö
rev ihmâl edilecektir. Halbuki, demin de arz 
ettim,, esas problem içerdedir; dışarda değil. 
Kaldı ki, hu iş yalnız dış vazifelerle de bitme
miş. Tasarıda bir madde var. 27 nci maddede 
şöyle doniyor: .«Dışarıya ihtisas ve staj İçin 
gönderilecek kimselere 448i) sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin (b) fıkrasında yazılı m esi eke 
ait tahsili bitirmiş olmak şartı, turizm ve tanıt
mada işlemez. Yâni diyor ki Hükümet burada; 
turizm ve tanıtma mevzuunda dışarıya bir adam 
göndereceğim zaman omun yurt içinde ki tah
silini aıym mevzu ile ilgili tahsili, bitirmiş 
olması şartına hakmıyacağım. Meselâ dışarıya 
otelcilik için bir insan göndereceğiz, staj yapa
cak, gezecek tozacak, görgüsünü artıracak. 4489 
sayılı Kanun diyor ki; eğer Türkiye'de otelci
lik okulu varsa evvelâ bu okulu bitirsin bura
da gerekli bilgiyi kazansın ondan sonra gitsin 
Avrupaya, görsün. Bu tasarı iliyor ki hayır bu 
hüküm burada işlemez. Gönlüm isterdi ki he
nüz daha turizm mevzuunda memleketimizde 
birçok okulların kurulmamış olması dolâyısiyle 
şu madde geçici olsun. 

Hiç olmazsa densin ki, f> yıl veya 10 yıl, 
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4489 sayılı Kanunun .bu 'hükmü işlemez. Ama 
•bir taraftan da diyor ki Bakanlık, ben bir hayli 
uzman okulları açacağım, kurslar açacağım, ama 
öbür taraftan bunları bitirme şartını ortaya 
koymadan, kanunun bunları 'bitirmesi şartımı 
dahi hesaba katmadan, dışarıya «staj ve ihtisas 
için adam göndereceğim» bu düşünce tarzı yan
lıştır. Maddeler üzerinde görüşlerimi ayrıca arz 
edeceğim. 

Ama son olarak, konuşmamı bitirmeden ev
vel tasarının bir noktasına daha dokunmak isti
yorum. Bu da tasarımın gayet umumi ifadelerle 
ele alınmış oluşudur. O 'kadar ki umum müdürlük
lerin, müdürlük teşkilâtları dahi, tasarıda gös
terilmemiştir. îlk bakışta bunun bâzı faydalar 
getirebileceği düşünülebilir. Fakat memleketi
ni izde sık sık bakanların değişmesinden dolayı 
her Bakan değiştikçe Bakanlık içinde istikrar 
kaybolacaktır, mânasına da gelir. Bundan do
layı gönül isterdi ki bu teşkilât daha istikrarlı 
bir hale sokulabilsin ve istikrarlı bir teşkilât 
kurulahi'lsin. Bu arada tasarımın 14 ncü mad
desinde 'bir görev belirtilirken, «Bakanlık, gere
ken yerlerde bölge müdürlükleri, il temsilcilik
leri ve turizm büroları lraraıbilir. Bunlar Ba
kanlığın vereceği işleri görür, denmiş. Komis
yon da bunun sonuna, bunların görevleri bir 
tüzükle tesbit. edilir» demiş. Bu, kanaatimce isa
betlidir. Ama sadece zihniyeti belirtmek bakı
mından söylüyorum ki, teşkilâtta daima umu
mi ifadeler tercih edilmiş, nitekim ondan sonra 
gelen 45 nci maddede dahi sadece «vereceği gö
revleri yapar» denmiştir. Her Bakan değiştikçe, 
şüphe yok ki, bu görevler de değişecektir. Ayrı
ca Bakanın fikri değiştikçe de bu görevler yine 
değişecektir. Halbuki, bunlar mutlaka tesbH 
edilmelidir. Kanaatimizce Komisyonun burada
ki müdahalesi, hu görevlerin mutlaka bir tüzük 
ile tesbit edilmesi keyfiyetidir ki, bu hüküm 
doğrudur. 

Efendim, sözlerime burada son verirken, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Okyayüz. Efen
dim, açık oylamaya oylarım kullanımyan sayın 
üyeler var mı?.. Olmadığına göre oylama mua
melesi bitmiştir. . 

CAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — Sa
yın Başkan, muhterem Senatörler, sayın Hükü
met üyeleri: 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, kanun tasalı

sını bugüne kadar hukukî ölçüler içinde kuru
luştan mahrum bir teşkiyâta kanun hükümleri 
içinde müessir bir uzviyetin hak ve solahiyetlc-
rini veren bir nizamı kıymetlendirmesi bakımın
dan faydalı ve zururi görmekte ye bu sebebi e 
tasarıyı şahsan maıınuniyetle karşılamaktayım. 
Tasarı, bilhassa ikinci maddesinde hukuki ve 
sosyal hüviyetini bütün vuzııhiylc tespit etmiş
t i r : Turizmi, millî ekonominin verimli bir sek
törü haline getirmek yurdun turizme elverişli 
bütün imkânlarını değerlendirebilmek, ve bu 
hususta bütün çalışmalar! koordine etmek bu ,' 
kanunun isabetle işaret ettiği maksatlarını sa- j 
rahatla ifade etmiş bulunuyor. 

Muhterem Senatörler, tasarı bu maksat Lan 
bu maddesinde sarahatle tesbit etmiş olmasına j 
rağmen, maalesef, mütaakıben sevk ettiği mad- I 
delerinde bu müspet ve faydalı maksadı tamamen 
sağlayacak nizamı, işler bir tatbikat içinde, 
yeteri kadar kıymetlendirememiş ve bu hizme
tin görülmesinde katiyen zaruri bâzı faktörleri 
ve bu faktörlere hayat ve hüviyet verecek ehem
miyetli hizmet unsurlarım unutmuştur. Bu nok- | 
sanlara işaret etmeden evvel izninizle turizmin 
birçok memleketlerde büyük bir kıymet ve 
ehemmiyetini ifade edebilmek için bâzı misaller J 
vermek isterim. 1961 istatistiklerine g'övc •. 

Avusturya'da turist sayısı (5.024.088), tu
rizm geliri 277 milyon dolar, Fransa'da turist 
adedi (5.800.000) turizm geliri ise, 563 milyon 
dolar; İtalya'da, turist miktarı (9.600.000), tu
rizm geliri, 755 milyon dolar; İsviçre'de, turist
ler (5.367.270) gelir ise, 421 milyon dolardır. Bu 
bizim memleketimizde, turist sayısı olarak 
(129104) gelir olarak da 5 ve 6 milyon dolar ka
dardır. 

Görülüyor ki ; Avrupa memleketlerinin dev 
rakkamlarına mukabil, turizm endüstrisinin bü
yük ve cazip kaynak ve kuvvetlerine rağmen, 
memleketimizde bu sahadaki hareketler, zavallı 
ve kısır ölçülerin içinde sıkışmış kalmıştır. 

insan psikolojisinde, yeni yerler ,yeni şey
ler görmek merakı, büyük bir zevk ve heyecan 
içinde asırların devamında yürümüş, dinlerin 
mukaddes olarak ilân ettiği ve ziyareti sevap 
saydığı mahallere akınları kütleleri heyecan ve 
hareket halinde tutmuş ve eski tarihlerden beri 
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turizm, bu ruhu; fikri ve dinî amillerin tesirin
de yaşamış ve yaşanmış bir gerçektir. 

Bugün bu hüviyetine ticarî bir maksat ka
tılmış olan turizm, daha çok bu istikamette ileri 
ve teknik bir hüviyet alnıışıtr. Bu hüviyetle tu
rizm, büyük ölçüde bütün ticari hareketleri ve 
müesseseleri kapsamakta ve bu müesseselerin 
tam bir birlik ve ahenk halinde çalışmasını za
ruri kılmaktadır. Ulaştırma vasıtaları, yollar. 
çarşı ve pazarlar, müzeler, bankalar ve hattâ va
tandaşların bu maksat içinde inanış ve davranış
ları, bu hareketin, bereketini sağlayacak âmil
ler olarak hep bir ve beraber çalışmaya, dik
katli ve gayretli olmak zorundadır. Turizm, 
milletlerarası mal mübadelesi gibi, iktisadi ve 
ticari bir kıymet olmağa başlayınca, büyük bir 
ehemmiyet almış ve bu istikamette müspet ve 
ilmi organizasyonla çalışma yapmağı beceren 
milletler, bu endüstriden büyük imkânlar sağla
mışlardır. Bilinen bir hakikattir ki, güzel va
tanımız; yaşadığı tarihi sebepler sebebiyle, tu
rizm kıymetleri ve turistik cazibeleri bakımın
dan, dünyanın hiç bir ülkesiyle mukayese edile-
miyecek kadar ileri ve zengindir.. Abideleri, bü
yük tarihi değerleri, alâka çekici müzeleriyle, 
güzelliklerin gerçek şiirine re gerçek sırrına. 
sahip İstanbul, Turuva, Efes, Mili t harabeleri 
1400 senelik Hitit medeniyetinin o muhteşem 
eserleri ve muazzam tarihi harabelerei, heyecan 
verici güzellikleriyle ve tarihi ile hakikaten bir 
kıymet olan Antalya, ve İsa'nın havarilerinden 
Senpol'un doğum yeri Kleopatraların ve Aıılıı-
vanların büyük aşk diyarı Tarsusu kucağında 
kıymetlendiren Mersin arasındaki, henüz bili il
miyen ve maalesef kıymetlendiremediğimiz Bi-
viyerasiyle bu vatan, bütün sathiyle bu endüst
rinin renk ve hareket dolu kaynaklariyle sarı
lıdır. Bu kanun milli kalkınmamızın muhtaç ol
duğu davizin, emin kaynaklarından olacak tu
rizm çalışmalarımıza büyük noksanlarına rağ
men, ilk adım olarak, şekil ve nizam getirici ola
bilirse; yine de ciddi bir teşebbüs olarak ümit 
verici olacaktır. Yalnız mutlak bir gerçektir ki, 
kurulan teşkilat bu hizmet sahasına, yalnızca hu
kuk ölçüleri içinde sekil verecektir. Asıl bu saha
ya hayat ve hüviyet verecek ruhu, çalışmalara 
hükmedecek zihniyet getirecektir. 

Turist ve turizm hepimizce biliniyor ki, her 
şeyden evvel her sahada emniyet ister. Carı, mal, 
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ırz, yol, trafik, sağlık ve alış veriş emniyeti, bu 
hizmetin müspet ve muzaffer gelişmesinde en 
mühim en müessir bir âmildir. Turizm gelirimi
zin umduğumuz istikamatte gelişmesinde, bu em
niyet unsurunun yerini ve değerini takdir etme
mek asla mümkün değildir. Görülüyorki, Hükü
met bu emniyeti sağlayacak bir (Turizm zabıtası) 
müessesesini düşünmemekle, turizme ve onun 
psikolojisine ve gerçek hüviyetine hükmeden 
maddi ve ruhi âmilleri kanaatimce, isabetle tayin 
edememiştir. Turist kandırılmaktan tecessüsten 
ve kendisiyle alâkalı her hizmette ve her hare
kette zordan ve zorlanmaktan asla ve mutlaka 
hoşlanmaz. Onun gezilerinde kendisine en müş
fik ve en sıcak bir alâkanın yakınlığı ile yardım
cı olacak ve turisti haksız muamelelere muhatap 
olmaktan koruyacak bir, (Turizm zabıtası)na ka
naatimce şiddetle ve mutlaka ihtiyaç vardır. Bu 
cihetin kanunda yer almamış olması kanaatmıa 
göre şayanı teessürdür. Turizm meselesi, bence 
asıl karakteriyle herşeyden evvel bir murakabe j 
meselesidir. Kanaatımızca kanunda neticelere mü- ı 
essir olacak bu noksan, mutlaka ikmal edilme
lidir. 

Kanunda yanlış olduğuna inandığımız bir 
hususa dokunmak isteriz. Müfettişlerin, Bakan
lık makamının direktiflerine göre tetkik ve tef
tiş yapacakları hakkındaki hüküm, Anayasa ni
zamının sevk ettiği müessese ve insan hak ve 
hürriyetleri ilkesiyle hiçbir suretle bağdaşamaz, 
garip bir ölçü olarak, dikkati çekmektedir. Müfet
tiş, teftiş ve tahkiklerinde bütün direktifleri yal
nız kanundan ve vicdanından almalıdır. Hiç
bir nüfuz ve tazyik onu çalışmalarında adalet ve 
faziletten ayırıcı bir tesir icra edememeli ve o, 
fikrî hürriyeti ve çalışma hürriyeti içinde mutlak 
gerçeği tesbit ve tevsik edebilmenin imkânına 
tam bir hürriyet içinde sahibolmahdır. 

Kanaatimizce, kanun tarihî ve tabiî güzellik
lere sahip vilâyet ve kazalarımızda, yeter miktar
da olmamakla beraber, turizm bürosu kurulaca
ğını kabul etmekle isabetli bir hüküm getirmiş
tir. Müdürü, rehberleri; tercümanları ve turizm 
zabıtasiyle bu hizmeti sevk ve idare edecek tu
rizm bürosundan ayrı olarak, bir il temsilci
liğinden bahsedilmesi, illerdeki turizm bürosu 
müdürlerinin yapacağı bir vazife için ayrı
ca bir il temsilcisi memuriyeti ihdas edil
mesi yersiz ve faydasızdır. Bilâkis bu türlü bir J 

25 . 6 .1963 O : 1 
memuriyet, hizmetin geçimsizlikler içinde manen 
ve maddeten zarar görmesini tahrik edecektir. 
Bu sebeple, il temsilciliği vazifesini, o ilin tu
rizm bürosu müdürleri görmelidir. Danışma Ku
rulu, kurulması isabetli bir tedbirdir. Ancak sayı
lan müessese ve teşekkül adediyle, tâyin edilen 50 
adedinin tam bir isabetle bağdaşabileceğine ina
nıyorum. Memleketimizde tarihî kıymetleri ve 
kaynaklariyle hakikaten zengin durumda olan il
lerimizin, belediyelerimizden çağrılacak kimseler
le bu aded aşağı - yukarı dolacaktır. Bu sebeple 
buı sınırın en az 60 a çıkarılması lâzım ve zaruri
dir. Henüz bakir işlenmemiş olan bu sahada mü
teşebbise imkân verecek ve onun bu istikamette 
heves ve arzusunu artıracak tedbirleri ön x>!ânda 
kıymetlendirerek büyük ölçüde iş sahası açmak 
ve memlekete sosyal düzen ve huzur verici âmil
leri de bu suretle değerlendirmek çok isabetli ve 
yerinde -bir çalışma olur. Döner sermaye tatbika
tının gelişmesi yoliyle ferdî hamle ve teşebbüsle
r i durdurucu devletçi bir tatbikatın bu sahada 
yerleşmesi, iş sahasında ferdî hürriyeti baltalayıcı 
bir neticeyi tahrik edebilir. Bu sebeple müteşeb
bisin fert olarak veya şirketler olarak yapıcı ve 
yaratıcı hareketlerinin, destekleneceği daha açık 
ve daha vazıh şekilde ifade ve teyidedilmelidir. 
Turizmin vatan sathına yayılmış kıymetlerini de
ğerlendirmekte devlet müdahalesinin zaruretine 
inanmakla beraber, bunun tanıamen ve mutlak 
olarak nâzım bir faktör olarak çalışması ve müte
şebbisin bu sahadaki hamle ve hareketine imkân 
hazırlaması lâzımdır. Turizm sahasında muhtelif 
vekâletleri ilgilendiren hizmetlerin, çarpışmadan 
ve çatışmadan işlemesi ancak ileri ve muvaffak 
bir organizasyon ve koordinasyon ile mümkün ola
bilir. Kanun bu hususta da emin ve güven verici 
hükümler getiremiyor. Faraza, gelecek turistlerin 
istemeseler de, içine düşecekleri, trafik, gümrük 
ve sağlık hizmetlerinin nasıl koordine edilebilece
ği anlaşılamamaktadır. Turizm gelirlerini yeteri 
kadar kıymetlendirebilmek içjin, memleketin umu
mi şartlarının bu maksada uygun hale getirilme
sinin zarureti aşikârdır. Bu netice, bu istikamet
te propaganda ile, halk eğitimine büyük ölçüde 
ehemmiyet ve kıymet vermekle mümkün olabilir. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, muayyen bir saha
da bir âmme hizmeti görmekten çok; vatan sathı
na yayılmış turistik imkânlarımızın kıymei;lendi-
rilmeöini organize edecek bir teşkilât olarak çalış
malıdır. Turizmde teşkilâtın bir kalkınma ve ka-
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zanmayı süratle başarmak için lüzumlu olduğu 
fikrini hâkim olmalıdır. Turizmin bir endüstri 
olduğu fikrimi benimsediğimiz içindir ki; bu saha
da bakanlık kuruluşunun zaruri olduğunu kabul 
etmekteyiz. 

Bu mühim meselenin zaferi; kanaatimce ve 
inanışıma göre bütün vatanın bu istikamete ina
narak teveccüh edebilmesinde ve bunun «nurlu 
bir heyecanla temin edilebilmesindedir. Turizm 
her şart içinde; millî ölçüde koordine edilmesi 
icabedeıı bir faaliyettir. Kanunun, bu mü
essir ve muzaffer çalışmayı tam bir isabetle 
kapsayacak mükemmeliyette olmamakla beraber, 
bu hizmet sahasında ilk ve ümit verici bir adım 
olarak verilecek tadil tekliflerinin de tetkik edil
mesi suretiyle kabulünü arz ve istirham eder, 
Cumhuriyet Senatosunu hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. 

NİYAZİ AüIKNASLI (Ankara) — Muhte
rem arkadaşlar, hakikaten bir hizmetin görülmesi 
bir teşkilâta bağlıdır. Bir teşkilât olmadıkça bir 
hizmetin görülmesi mümkün demek güçtür. Ama 
yalnız Teşkilât Kanunu çıkarmak bir mâna ifa
de edemez. Bu kanun hakkında bilhassa Mehmet 
özgüneş arkadaşımızın belirttiği hususlara ben de 
iştirak ederek diyeceğim ki, asıl mesele bizim bu 
teşkilâtın en yararlı istikamette kullanılması lü
zumunun benimsenmesinin idraki ve bunun bir 
memleket dâvası olarak ciddiyetle ele alınması 
zarureti vardır. 

Bu 'mesele, evvelemirde (bizim için (bir turizm 
davasıdır. Çak sayıda turisti memlekete nasıl 
çekebiliriz, çok sayıda turisti -nasıl memnun ede
rek memleketlerine iade edebiliriz ki, gelecek 
seneler memlekete (tekrar gelsinler ve herbiri 
canlı bir propagandacımız olsunlar ve çok sayı
da gelen 'turistten memlekete âzemi parayı nasıl 
bıraktırablLiriz? Dâva bu. Böyle olunca, sa
dece fuzuli teşkilâta boğmak yerine, turisti 
memnun edici ilk öncü tesisleri kurma mevzuu, 
zannederim ki, birinci plânda geliyor. Ben şah
san bu Bakanlığı, bugünkü durumumuzda, bir 
varidat Bakanlığı olarak telâkki ediyo ram. 
Birinci plânda mütalâa edecek olursak, bir 'ge
lirler bakanlığıdır. İnhisarlar Umum Müdür
lüğü gıilbi, varidat getirecek bir (Bakanlıktır. 
İşi bu zaviyeden ele alırsak, propagandası da 
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ı'bunun içinde yer alır. Bunun propagandnsm-
daki, hedef yi/ne bu varidatı sağlamaya matuf 
gayretlerin ifadesini ihata eder. 

Şu halde hareket noktası bu olunca, evvel
emirde memleketin muhtelif bölgelerinde han
gi tesislerin kurulması, hangi turistik tesislerin 
ne miktar insanı rahatça barındırabileceği hu
suslarının hazırlanması ve hangi memleketlerin 
ihtiyaçlarına cevap verebileceği hususları falanı 
filânı plânlı bir şekilde tesbit edilip, o memleket
lere o sahalara rağbeti çekecek propagandaların 
yapılması gibi hususlara yer vermek ieabeder. 

Umumiyetle söylenen ve muhterem arkadaş
larımızın hepsinin malûmu bulunan tabiat şaft
larının zenginliklerini burada ifade etmek fazla 
olur. Hakikaten bugün Türkiye'miz, her çeşit 
turiste cevap verecek tabiî niteliktedir. Ama 
buna ins'an emeği, hemen hemen hiç katılmamış, 
hiç bir şey ilâve edilmemiş, tabiattan gelen 
şartlar kendi 'halimde, olduğu gibi kalmış, kal
maya mahkûm bırakılmıştır. Bundan sonra 
benim sayın turizm teşkilâtından, başta idealist 
ve dinamik Vekili olmak üzere beklediğim hu
sus, bilhassa insan emeğini buralara teşvik edi
ci ve özel sermayeyi de teşvik edici şartlan 
hazırlamak oluyor. Avrupa artık Avrupalılar 
için enterasıan olmaktan çıkıyor, yavaş yavaş 
umumiyetle daha civarda başlka gezecek yerler 
arıyorlar. Avrupalılar için Türkiye iyi bir 
mahreçtir. Tarihî kaynakların yanında, birçok 
sağlık tesisleri kurularak kıymetlendirilecek 
kaplıcalarımız buna mümasil yerlerimizin birçok 
imkânları bugün olduğu gibi durmakta, âdeta 
muattal ve metruk-bir haldedir. Bu tesislerde 
ilk 'ağızda özel sektör kazancını açrkça görme
dikçe rağbet etmez. Onun için ilk adımı yine 
biz mecburen Turizm Bankası, şirketler ve 
kısmen de Devletin alâkasiyle atmak mecburi
yetindeyiz. Yabancıların alâkasını çekmek için, 
ilk hamleleri yine Devletin, Turizm Bakanlı
ğının kanaliyle yapması icabedecektir, zanne
diyorum. 

Ondan sonra yavaş, yavaş özel sektör de 
buralara rağbet edecek ve yavaş, yavaş daha 
gelişme fırsatı bulacaktır. Memlekette ne bi
leyim, bir Antalya havalisi, şimdi hatırıma ge
liverdiği için ifade ediyorum, vaktiyle 8 milyon 
insanı rahatça besliyen mıntakalarda bugün 
zannederim, 750 bin 'kişi rahat ve müreffeh de-
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ğildir. Şu halde buralar himmet istiyen yerler
dir. 

Efendim, Marmara sahilleri, Çanakkale ci
varları baştan aşağı " Karadeniz sahilleri, Or
ta-Anadolu ve Ege bölgesindeki 'tarihî eserle
rin kıymetlendirilmesi, tamamını 'kapsayan bir 
turizm politikasının içinde, elbetteki, bir kaç 
sene içinde gelişecektir. 

Bu arada bu dâvanın en mühim ve teme! 
meselelerinden birisi hizmet konusu oluyor. 
Otellerde, gazinolarda, lokantalarda, umumi
yetle muhterem akadaslar da müşahade buyur
muşlardı]', doğru 'dürüst bir servis, temiz bir 
yemek, 'temiz bir masa, örtü, temiz yatak, ban
yo, sıhhi tesisler bulattiıamaktayız. Yani yerli 
turisti de tatmin edemiyecek bir durumdadır. 
Yerli turist daha müsamahakârdır, memleket 
şartlarına daha ayak uydurur ve daha çok rıza 
gösterir ve meaııleketamdn imkânları ancak ibu 
'kadardır der. Ama, yabancı turisti bir dailıa 
gelmiyecek şekilde ürkütücü şartların 'bugün 
halâ mevcut olduğunu görmekteyiz. Meselâ, her 
cephesiyle seyahatlerde mâruz kalman soygun
lar yahut tatsız hareketlerle yahut çarşıda, 
pazarda vukuagelen bu gibi hâdiseler ve tan-
zimsizliğinden ileri gelen aldatmalar marifet 
değildir. Bunlar 20 liralık bir tepsiyi bir kere 
150 liraya satar ama, bir dahaki sefere dik
kat eder. Bunlar bizim aynı zamanda millî 
itibar ve millî hayisyetimizle de ilgili olan 
davranışlardır. Bunların çok sıkı bir şekilde 
kontrol edimesi ve turist kafileleri önüne ko
nulacak rehberlerin onları koruması lâzım
dır. Çünkü bu turizm altın yumurtlıyan bir 
tavuk, gibidir. Bunu bir defa daha kesip, ce-
biıidekinıi koynundakini alıp göndermek mari
fet değildir; onu seve seve bıraktırmak ve seve 
seve cebindekiııi terk etmiye zorlamak ge
rekil-. Bu artık, bugünkü şartlar içinde, dün
yanın birçok memleketinde artistleriyle, sa-
uatkârlariyle övünüldüğünü, onlaırm Devlet 
reisleri, başvekilleri tarafından tebrik edil
diği, tebrik ve teşekkür mesajlarının gönde
rildiği bir devirde yaşadığımızı hatırdan çı
karmamak lâzımdır. Böyle olunca, elbette ki, 
turisti bütün cepheleriyle, istirahatiyle, eğ
lencesinle, memnun edici şartları hazırlamak 
ieabedecektir. Bu teşkilâtın bu istikâmete 
yöneleceğim ümidetmeklc bu mevzudaki söz
lerime burada nihayet vereceğim- Bu kanun 
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münasebetiyle bir iki noktaya daha temas et
mek isterim : 

Yine Mehmet özgüneş arkadaşımın da ifa
de buyurduğu gibi, bu tanıtma konusunu biz 
turizmin tanıtılması, memleketin tanıtılması, 
turist celbi için tanıtma şeklinde anlıyoruz. 
Ve o şekli ilk kanundaki durumu biraz daha 
ihatalı. Ama, hiç şüphesiz ki, memleketimiz 
liberal ve demokrat bir memleket olarak, hür
riyetler memleketi olarak, basınla, yayınla 
uzun boylu bir işi yoktur, Vekâletin. Basın, 
yayın muhtardır, serbestir, ona söylenecek bir 
şeyimiz yok. Ama, bunları memleketin men
faatleri bakımından tanıtmayı derpiş edici 
davranışlar olarak mütalâa ediyoruz ve şüp
hesiz öyledir de. Ben, muhterem vekile, şim-
diye.kadar bu basın ataşelikleri mevzuunda 
kulaklarımıza gelen bâzı şeyleri, kıymetli ar
kadaşıma, Vekâlette aksettiririm Yalnız, umu
mi hatlarını ifade edeyim ki, hiç memnun 
edici şeyler duyulmuyor. Büyük paralar ve
riliyor, kendilerine. Bâzı basın ataşeliklerine 
propaganda için 500 bin lira, 1 milyon lira tah
sisat veriliyor. Bunlardan bir tanesi geçen gün 
yine şayanı itimat bir arkadaşım Avruru-
pa'dan bir havadis getirdi, basın ataşeliğinin 
dış camekânma Atatürk'ün ıresmini, iki tara
fına bayraklar, ve Millî Birlik İdaresinin İnkı
lâbına ait şeyleri koymuşlar. Bütün bunlar bi
zim elbetteki iftiharla benimsediğihmiz hu
suslardır. Ama, bunlar turist eelbetmez. Ata
türk bizim için büyük değerdir. Dünya için 
de değerdir ama, turist bakımından bizim 
anladığımız mânada değil. Turist bakımın
dan nerelerde daha iyi ve daha rahat edile
cek şeyler vardır; onların gösterilmesi lâzım
dır. Turistler için, mahallî bünyeye göre, 
bizim için en büyük mefhum onl'ar için gere
keni ifade etmez. Bizim Bayrağımız da 
öyle. Bizim için en büyük mefahirdir ve de
ğerdir. Bunlar için içerde bir köşe yapıla
bilir. Ama turist celbi hususunda vitrinler 
bu gibi şeylerle donatı lma bu noksan bir iş 
olur. Ve bu arkadaş vazifesini tam mânasiyle 
yaptığını da iddia edemez. 

Ben sadece yeni ve kıymetli arkadaşımdan 
15 günlük bir seyahat yapmasını ve basın ata
şeliklerini şöylece zeki gözleriyle bir görüp 
sonra dönmesini tavsiye edeceğim, öyle 
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zannediyorum ki, bizim duyduklarımızın bir
çoklarına hak vereceklerdir. Kendisi için de 
iyi bir şey olur; bunu yapsın. 15 günlük bir i 
seyahatin sonunda çok iyi bir netice alacak- | 
tır, eminim. 

ESAT MAHMUT KABAKURT (Urfa) — 
Ne tarafa gitsin? j 

NİYAZI AĞIRNASLI (Devamla) — Ne ta- j 
rafa giderse görür efendim. Hepsinde canım, 
şöyle Avrupa memleketlerine... j 

Ondan sonra bundan alınacak netice şu 
olur. Meselâ, bir tanesinden bahsediliyor, de
niyor ki, bulunduğu memleketin ve başka hiç
bir yabancı dili bilmiyen bir muhterem arka
daş, bana şu lisanı bilen bir arkadaş gönder-
seler, burada çok faydalı olacağım, demiş. Ken
disi hiçbir lisan bilmiyor, bulunduğu memleke
tin lisanını da bilmiyor da, bir tercüman gön
derirlerse faydalı olacağını söylüyor. Arkadaş
lar şimdi bu kimse basın ataşesi olarak dinar
dadır. Meselâ, hatır ve gönül işi olmaktan çı
karılmalıdır. Kendilerinden bunu bekleriz. Biz
ler Sayın Bakanın, hiç şüphesiz en eski arka
daşlarıyız. Ama bizim ölçülerimizde bir in
san bu işi yapamazsa kim yapabilir? Sayın 
Bakan kendisine müracaat ettiğimiz takdir
de; en eski en yakın arkadaşı olduğu' halde; 
bizi kırmalı memleketin menfaatleri hesabına 
davranmalıdır, iki lisan bilen şu kadar yetiş
miş elemanlar vardır, bunları gönderelim, ku
sura bakma deyip, arkadaşlarını, kardeşlerini 
ve en yakınlarını reddetme ile işe başlamalı
dır ve böylece yapacağı kanaatindeyim. Böy
le yapmcada bu teşkilâtta, madem ki, bu teş
kilâtı yeni baştan ele alıyor, bir sil baştan yap
ma zaruretini Sayın Ardıçoğlu arkadaşımız 
kendi kendine benimsiyecektir. Tek tek alıp, 
en elverişli yere, dışarıdan, içeriden elemanla
rı koyma işini Ardıçoğlu yapacaktır, ondan 
bekliyoruz bunu. 

Ümit kaynaklarımız muayyen, bir memle
ketin dış ticaret muvazenesini açıksız kapa
tabilmek işi de, birçok işlerimizin yanında ve 
en çok da turizme bağlıdır. Ondan dolayıdır ki, 
başlangıçtaki noktalar üzerinde bir defa da
ha ısrarla duracağım. Bu vekâlet bir gelir
ler vekâleti olarak mütalâa edilmeli; en çok 
nasıl turist celbederiz, en rahat şekilde turisti 
nasıl memleketine iade ederiz ki, propagan- | 
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damız olsun ve gönül rızası ile her gelen tu-
risten en çok parayı memlekete bıraksın. Bun-
laım çarelerini arıyaeak teşkilâtı kuracakları
nı ümit ederim. İnşallah memleketimiz için 
bu teşkilât kanunu bir başlangıç olarak, bu 
zihniyeti, idealist zihniyeti getirmenin başlan-
gıci olarak, memleketimiz ve milletimiz için 
hayırlı olur, Teşekkür ederim. , 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanu
nun değiştirilmesine dair kanun tasarısına ait 
oylamanın sonucunu arz ediyorum. Tasarıya 
(120) üye oy vermiştir. (117) kabul, (1) ret ve 
(2) çekinser vardır. Tasarının kanunluğu kabul 
edilmiştir. Arz ederim. 

Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, arkadaşlarımız kanun tasarısı üzerinde 
enine boyuna görüştüler. Ben zamanınızı alma
mak için, bâzı meseleleri kısaca arz edeceğim. 

Evvelâ kanuna bir göz atacak olursak ha
kikaten fena değildir, yalnız bunun tatbikatı 
meselesi mühimdir. Bizde kanunlar gayet gü
zel çıkıyor, tatbikatına gelince tam mânası ile 
yürümüyor, mesele onda. Burada düşüneceği
miz iki mesele oluyor. Birisi iç turizm, diğe
ri de dış turizmdir. Bence memleket çocukla
rının memleket içinde seyahat etmeye alıştı-
rilması lâzımdır. Bu bir terbiye meselesidir. Dış 
turizm ise, dışarıdan gelecek turistleri celbet-
me meselesidir. Diğer taraftan bu dış turizmi 
düşünürken yine burada iç turizm meselesi 
mühimdir. Meselâ bunda terbiyenin büyük ro
lü vardır. Şimdi turistler geliyorlar bir şey 
soruyorlar. O zaman etrafında çocuklar topla
nıyor, gidecekleri yerleri tarif eden yok. Hal
buki Japonya'da ve başka memleketlerde turist 
nereye gidecekse çocuklara sorarlar, çocuklar 
önlerine düşer, gideceği yeri gösterir, ona ko
laylık gösterir. 

Demek ki, Turizm Vekâleti, Maarif Vekâ
leti ile diğer vekâletler ile ilgilenmeli. ve halk 
turist çek*cek hale getirilmeli ve bu mesele 
üzerinde ısrarla durulmalıdır. Nihayet kanun 
çıktıktan sonra bu tasviyeleri yerine getirmek 
vekâletin işidir. Biz hatırlatmayı bir borç 
biliriz. 

Bizde turizm deninue arkadaşlarımız ko
nuşurlarken sadece Garptan misal alıyorlar, 
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•bunu mahzurlu görüyorum. Bizim memleketi
miz adeta bir köprü vaziyetindedir, Doğudan 
Batıya, Güneyden Kuzeye açılır Böyle köprü 
vaziyetinde olan, bütün tarihî devirleri sine
sinde barındıran, besliyen bir memleketin yal
nız Garpla turizm meselesini düşünmesi hata
lıdır ve yerinde olmaz. Bir de şunu düşüne
lim ki, Şarkın insanları çok daha bonkördür. 
Şark insanları para harcamasını ve sarf etmesi
ni bilir. Şimdi bunu bir tarafa koyalım. Şim
di söyliyeeeğim husus ise Şark ile olan mâne
vi bağlarımızdır. Bu bağ dolayısiyle de bu kar
deşlerimizi de binalara eelbetme yollarını ara- | 
malı, dolayısiyle onların görmek istedikleri 
harikulade eserleri onlara cazip kılmalıdır. 
Bizde bir batılaşma meselesi içimizde almış 
yürümüş ve dolayısiyle biz kendinden olanlar 
ve bizden olanları ihmal etmişizdir. Bu batılaş
ma meselesi, bizim memleketimizde yanlış anla
şılan meselelerden birisi olmuştur. Meselâ, Mer
yem Ana'nın mezarı var denilirken bizim mem
leketimizde emaneti mübarekeler vardır. Eğer 
bunlar açıldığı takdirde İslâm âlemi buraya ge
lir, hattâ bir Hac meselesi gibi, İslâm âlemin
den çok sayıda turistler cclbedebiliriz. Bunla
rı ele almıyan bir Turizm Vekâleti memleke
te para getirecek olan böyle bir tutumdan ne
den kaçıyor, bu memleket, bilmem neden go
cunuyor! Benim bu işlere aklım ermiyor. Onun 
için Turizm Vekille ben hatırlatırım ki, Turizm 
Kanunu çıkarken ve bununla ilgili olarak tu
rizm meseleleri görüşülürken, bir aşağılık 
kompleksi içinde, yalnız Batı turizm meselele
rinin ele alması, islâm âlemi memleketlerinin, 
şark memleketlerinin ihmal edilmesi, bu mem
leket çocuğuna uygun olmıyan bir haldir, j 
Daimî surette biz İm hatayı görüyoruz ve radyo
muzla, basınımızla onlara hitabetmekten j 
uzak kalıyoruz. Eğer memleketimizi hakikaten j 
turist celbeden bir memleket haline getirecek-
sek, bunların da yerine getirilmesi lâzımdır ve 
ayrıca islâm eserlerinden olan camiler, kütüp
haneler ve akaarlar, da şarktaki kardeşlerimizin 
dikkatlerini çekecektir. I 

Arkadaşlar, sonra bizim bir de bir mânevi 
mirasımız vardır. Bunu da telkin edenler yan
lış işlemişlerdir. Ben Suriye'de dolaştığım va
kit bâzı kimselerin bizim bayraklarımızı öp
tüklerini gördüm. Ve Şam'daki kız enstütüsüı 
ecdadımızdan kalan o saraylarda okuyorlar ve | 
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bu talebelerin o zaman motiflerini işledikleri
ni müşahade ettim. Bizim bu şekilde tarihî mi
nisi geniş ve zengin olan insanlar sıfatı ile bu 
mânevi zenginlikleri bir tarafa bırakmıyalım; 
ondan sonra nebileyim bir kompleks içinde 
hareket etmek hiç doğru değildir. Şarkı ve Ba
tıyı birleştiren bu Türkiye'nin, yarının kade
rinde büyük bir rol oynaması için de miras
larına sahip çıkması lâzımdır. Buda, bu vekâle
tin işidir, Maalesef açık söyliyeyim, radyomuz 
böyle değil, basınımız hakeza böyle değil. Böy
le bir şey olduğu vakit o zaman da söylenen 
söz gericilik oluyor. 

Arkadaşlar, bu meseleyi doğrudan doğru
ya Türkiye'nin düşmanları olan insanlar yara
tıyor. Bizim mânevi bağlarımızı onlardan ayır
mak için .bu meseleleri ortaya atıyorlar. Bil
hassa dış propagandaların tesirleri ve yine 
Tanıtma Bakanlığından rica ediyorum; bu konu 
üzerinde dikkat ve itina ile dursunlar. Bu mem
lekette medeniyetin âşıklısı insanlar var, millî 
mukadderatına, an'aınesine sadık insanlar top
luluğu var ve bunun içerisinde yükselmek iste
yen bir memleket var. Onun için Turizm Vekâ
leti bu mevzuda hassas olarak bu memleketin 
meselelerini ele 'almalı ve hassasiyetle işlemeli
dir. Şimdi Mehmet Özgüneş arkadaşımız yerin-
ıde olarak bunlara temas ettiler. 

Arkadaşlar, bir de turistler niçin (gelirler? 
Biz bunu niye tetkik etmiyoruz"? Dünya âlemi 
bir birine yaklaşmıştır. Yaklaştığına 'göre her 
insan kendisinde olanı görmek istemez. Bir Ame
rikalı için veyahut Batılı için göklere yükselen 
bir apartman, konforlu oteller, şunlar, bunlar, 
onları enterese etmez. Eğlence yerleri onların 
memleketlerinde daha çoktur. O halde onlar 
kendilerinde olmıyan sanat eserlerini, kendinde 
olmıyan hareketleri görmek isterler. Burada me
selâ bir kitaptan bahsetmek isterim. İsmail Ha
mi Danişment Bey'in «Garp membalarına göre 
eski Türk ahlâkı» eserinde «Seciyei ahlâk» adlı 
eserinde Batılıların bizi nasıl tetkik ettiğini, 
Türkleri göklere çıkardığını, ahlâkımızı, fazile
timizi, birbirimize yardımlarımızı ve iç emni
yetimizi , medhediyor ki, 19 ncu asırda insan 
kendi kendine düşünüyor. Acaba ben bu mille
tin çocuğu değilmiyim? O halde Batılılar bun
lar bizde yok diye bunları kendi memleketleri
ne aktarıyorlar ve bunu yaparlarken de bunlar 



C. Senatosu B : 79 
bizde yok diye adeta üzüntü duyuyorlar. Demek I 
ki o zamandan bu zamana kadar biz sanatları
mızı ve millî .değerlerimizi kaybetmişiz. Meselâ 
Avrupalılar memleketimizde ıSulıtan Hanımı zi
yarete geldikleri zaman, iSultan Hanımda misa
fir kaldıkları ıinüddetee, yüksek konaklarda, otel
lerde yatmaktansa eski Türk âdetlerime ıgöre ka
zanlar kurulmuş diğer yandan sedirler yazılmış 
öyle bir yerde 'vakit geçinmesini ister. O, (bun
ları görmek ister. Onu yaşamak ister, millî oyun- I 
lan görmek ister. Artık bu meseleleri ele al
ması, bu Vekâlette bunların değerlendirilmesi I 
ve bunun için diğer Vekâletlerle temas etmesi I 
lâzımdır. 

Arkadaşlar, iç emniyet meselesi turizmde 
mühimdir. Türkiye'mizde, daha dün, şu kadar 
kamyon soyuldu denen bir memlekette turist 
bundan çekinir. Yine bu 'bahsetmiş olduğum 
eserde, öyle bir emniyetten bahsediyor ki, 
altınlar yerde olsa bile bakmıyorlar, diyor. Ni
tekim bir müsteşrik amlatıyor, birisi torba do
lusu altın götürüyor, diyor; torba zayıf mış -îş-
itanbuPda oluyor bu hâdise- paralar etrafa da
ğıldı. Etrafında igellp toplamaya başladılar. Ala
caklar zannettik, diyor. 'Getiren verdi, dalgıç
larda denizden çıkarıp getirip verdi. Frenk ye
mi bir torbaya koydu elindeki parasını, evine 
gittiği vakit saydı, bir 'baksın ki tam. işte bü
tün memleketimizin içerisinde, böyle bir emni
yet böyle bir güven vardı. 'Biz bu gün bu Av
rupa'da var diyoruz. Bu 19 ncu asırda da bir 
'vakıadır ve 'Garplı müellifin yazdığı eserde de 
geçiyor. 

'Şu halde Turizm Vekâleti diğer Vekâletlerle 
koordiine çalışmak, iç emniyeti sağlamak zorun
dadır. Bu olmadığı takdirde memleketimize tu
rist gelecek diye biz de beyhude yere uğraşaca
ğız. Arkadaşlar iç emniyet meselesi 'böyle olun
ca demek ki Turizm Vekâleti içişleri Bakanlığı 
ile sıkı bir şekilde temas edecektir. Bir ele güm
rük meselesi var. Bu da mühim. »Bu kanun çık
tı, güzel. Meriyete girdi. Eğer Turizm Vekâ
leti Gümrük Vekâleti ile koordine çalışıp ela İra 
gümrük meselesini halledemezsc o da bir dert 
olur. Bizim kardeşlerimiz dahi Avrupa'dan ko
nuyu bu mevzua ıgetirip pişman oluyoruz, di
yorlar ve gümrükten şikâyet ediyorlar, gümrük 
memurlarının suiistimalinden bahsediyorlar. O 
halde bunlar iç meselelerimizdir. Siz turist cel- j 
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betleyim 'denken, iyi bir 'gümrük kanunu hazır
lamak iç meselelere ve şunlara bunlara temas et
mek ve bunları halletmek mecburiyetindesiıniz. 
O halde bu, Turizm Bakanlığının, yalnız bir 
Vekâletin.işi değil, topyekûn Hükümetin işidir. 
Bence hakikaten bu memleket topyekûn bir Hü
kümetin müşterek tutuşunu iştiyakını ve arzu
sunu duyuyor. Bu arzumuz memleketimizde ger
çekleşecek. Ama bilmem ne'vakit olacak! 

Arkadaşlarım bunları zikrettikten sonra kı
saca üç mesele üzerinde durmak istiyorum. Me
selâ kadro cedvellerinde bakanlık müfettişlikleri 
var, fakat başmüfettişlik yok. Bütün bakanlık
ların kuruluşuna bakarsanız, müfettişlerin ya
nımda bir de başmüfettişlik kadrosu var. Bu da 
ihmal edilmiş. Bunun için bir arkadaşımla 
beraber İm mevzuda bir teklifimiz olacaktır. 
Diğer taraftan yine''müsteşar meselesi ortaya 
atıldığı zaman, ihtisas umum müdürlükleri de 
düşünülüyor. Fakat müsteşarlıklarda ihtisas 
meselesi düşünülmüyor. Bence, önce müste
şarlık meselesinin düşünülmesi lâzım. Müste
şar organizatördür. Bakan siyasidir. Müste
şarın kadro cetvelinde kadrosunun, karşısına 
ihtisas sahibi kişilerin olması keyfiyetinin ko
nulması lâzımdır. Bu işi o organize edecektir. 
Yeni kurulan bir vekâlette müsteşarın böyle 
siyasi, politik bir şahıs değil, hakikaten işin 
ehli, mütehassıs bir insan olmasının düşü
nülmesi iktiza eder. Ve yerindedir ve bunu 
koymak lâzımdır. Bu yeni kurulan Bakanlık, 
kuruluş kanunu çıkarken dolayısiyle, politik 
mülâhazalardan da biraz uzaklaşmış olur. Bu 
zaruridir. Bunun için de bir arkadaşımla 
birlikte bir teklifimiz olacaktır-

Bir de benim Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Kanun tasarısı Teftiş Kurulu Başkanının dil 
bilme ve imtihana tabi tutulması kaydı konu
luyor. Bu kaydın bence yeri yoktur. Bir ve
kil bunu tâyin ederken düşünür. Dil bilmi-
yebilir. Ama hakikaten dört başı mamur bir 
insan olabilir. Yanında elemanları var, diğer 
bakanlıklarda düşünülmediği gibi bunda da 
düşünülmesi doğru değildir. Dil bilip de, ak
siyondan mahrum, adam almaktansa, dil bıil-
meyip de hakikat aksiyon sahibi, memleketini 
tanıyan adam olması ve bu işleri organize et
mesi bizim için daha iyidir. O halde 'bu hu
susta yine 'arkadaşımızla, bir teklifimiz ola
caktır. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu kanunun çık

ması elbette faydalı olacaktır. Memleketimize 
Allahtan hayırlı olmasını dilerken/ bilhassa. 
Turizm Bakanının dikkatini celbetmck istiyo
rum. 'Bu memleket çeşitli propagandaların 
tesiri, altındadır, zamanımız olsa idi birkaç 
tarihî bir vesikayı okumak isterdim. Yalnız 
Turizm Bakanlığı Tanıtma Bakanlığı oldu
ğuna göre, bu çeşitli propagandalardı karşı ak-
süiâmel göstermesi, bunları önleyici ve memle
ket çocuklarını, uyarıcı tedbirleri alması ve 
meselelerimiz üzerinde ısrarla durması lâzım
dır. 

Radyo konuşmaları, facia, müziği de facia, 
her şeyi de facia. Ben bu memleketin çocu
ğumu muyum Türkiye'de miyim, değil iniyim 
diye insana tereddüt geliyor- Önce bu teş
kilâtta çalışmakta olan insanlarımız bir frenk 
kadar ve frenkten önce Batının metodunu al
malı; fakat Türkiye'yi tanımalı, Türke hitabet-
meli, onu kalkındırmak için uğraşmalıdır ve 
böyle olacaksa, bu kanun bu vekâlet memleke
timize faydalı olacaktır. Yoksa halka sırtını çe
virmiş bir münevver kütlesiyle bağdaşmıyor. Bu 
haliyle halka da hiçbir surette, hiçbir ışey 
yapılamıyacaktır. İnşallah bu Vekâlet, bu sa
hada da faydalı 'olur. Fazla vaktinizi -alma
mak için sözlerimi kısa bitiriyorum. Hürmetle
rimle efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın bir üye tarafından ye
terlik önergesi verilmiş bulunmaktadır. An
cak grup adına bir ve sayın üyelerden de 
dört arkadaşımız konuştuğu ve konuşanların 
sayısı henüz altıyı bulmadığı için bu yeterlik 
önergesini oylarınıza sunmıyacağım. fBu arada 
zaten iki sayın üye daha söz istemiş bulun
maktadır. Sayın Tevetoğlu ve Açıkalın. Sayın 
Tevetoğlu'ndan sonra komisyon ve sayın ba
kana ve bakandan sonra da ıSaym Aeıkalm'a 
söz vereceğim. Eğer başka bir üye söz al
mazsa zaten kifayeti oya sunmaya lüzum 
kalmıyacaktıır. [Buyurun Sayın Tevetoğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) -^ Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun çok- sayın 
üyeleri, ben kanunun gör üşürmesine bir an ev
vel geçilmesini arzu ettiğim ve benden önce 
birçok mevzularda arkadaşlarım yeterlikle te
mas buyurdukları için, çok kısa konuşmakla 
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iktifa edeceğim. 11 • 4 . 1962 de yani aşa
ğı - yukarı 11 ay evvel Hükümetimiz tarafından 
ilgili ilk komisyona bu kanun havale edilmiştir. 
Memleketimizin bugünkü büyük bir dâvasının ve 
Beş Yıllık Plânın gerçekleşmesinde çok büyük 
önem taşıyan bir vekâletin, hakiki vekâlet hüvi
yetini iktisabetmeşine hâlâ bir türlü muvaffak 
olamadık. Bu bakımdan ben, çok dikkatle, çok 
mühim noktalara temas eden Mehmet Özgüneş ar
kadaşımın yaptığı konuşmayı umumiyetle tasvib-
ediyoiTim. Ben usul bakımından bir tenkide do
kunarak kanunun bir an evvel gerçekleşmesi ve 
çıkması için Senatomuzun, tıpkı Mecliste olduğu 
gibi yapılacak değişiklikleri ve ayrımı ileriye bı
rakmak suretiyle bu kanunun çıkmasına yardım 
etmeliyiz, kanaatindeyim. Benden ecvel konu
şan arkadaşlarımın ve bilhassa Sayın Özgüneş'in 
işaret ve teııkid buyurdukları hususlara tamamen 
katılıyorum. Buna rağmen, şunu ifade- etmek 
lâzımdır ki; bugünkü ihtiyaçlar karşısında, hazır
lanmış olan kanun, pekâlâ, bize şu o Yıllık Plâ
nımı/m tatbikatında en büyük maddi ve mânevi 
faydaları sağlıyaeak imkânları getirmektedir. Bu 
Bakanlığın bütçesi münakaşa edilip görüşülür
ken, fikirlerimizi orada ayrı ayrı tekrarlamıştık. 
Bu bakımdan, kanun üzerinde bu fikirlerimizi 
tekiaılam ıyacağız. Bu Bakanlığın teşkilâtı içinde 
bilhassa arkadaşlarımızın hemen hemen hepsinin 
temi'; ettiği basın ataşelikleri konusunda hepimi
zi üzen ve hakikaten memleketimiz için, âdeta 
yüz karası denebilecek çirkin hâdiseleri duymak
tayız. Hattâ dışarıda bulunanlarımız, vazife ile 
gittiğimiz yerlerde, bizzat bu hâdiselere şahkl-
olmaktayız. Hepimize ıstırap veren bu hususların 
bertaraf edilmesi, bana göre ancak Sayın Bakana 
bn kanunu kazandırdığımız zaman, mümkün ola
caktır. Bu yetkiyi, verdiğimiz zaman, elbette da
ha önce şu veya bu suretle yapılmış haksız vo yer
siz tasarrufları, bu kanun düzeltecek ve ıziirapla-
rımıza da son verecektir. 

Muhterem Özgüneş arkadaşımın konuşmasında 
ileri sürdüğü turizmle, basının birbirinden ayrıl
ması hususundaki görüş, öteden beri, aşağı - yu
karı 15 senelik bir parlâmento mazisinde müna
kaşa edilip gelmiş bir mühim konudur ve yerin
dedir. Fakat bugün bütçesi geçmiş, görüşülmüş, 
teşkilâtı, bugünkü'imkânlar ve mevcutlar içinde 
yor almış, ancak bakanlığa tahvilini ve bundan 
eonraki yetkilerini görüşeceğimiz ve çıkaracağı
mız bu kanunla temin edebileceğimiz bir organi-
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zasyona ve onun başına yeni gelen dinamik, kıy
metli bir arkadaşa ve onun yanındaki fedakâr ve 
feragatli arkadaşlara, bize bu bakanlığı ileride' 
nasıl görmek istiyorsak, nasıl hizmet etmesini ar-
zuluyorsak, bu neticeyi sağlamak imkânını bah
şedelim ki; sonradan İm neticeye varmak bahti
yarlığına da ermiş bulunalım. Bugünkü imkân
lar çerçevesinde vereceğimi/ değiştirme önergele
riyle, böyle bir ayrıma gitmemeliyiz kanaatinde
yim. Kanunun, değiştirilmesi gereken bâzı husus
ları ihtiva ediyorsa da, pekâlâ bugünkü ihtiyaç
ları karşılayacak mükemmeliyettedir ve 14 aydır 
üzerinde gerek Meclis ve gerekse Senato komis
yonlarında pekçok arkadaşların mesaisi geçmiştir. 
Bu bakımdan kanunun bir an evvel ve büyük 
bir değişikliğe uğratılmadan hakikaten memleket 
için çok lüzumlu ve çok acele olan bir büyük dâ
vayı halletmesi için, Yüksek Senatomuzun tasvi
binden geçmesini temenni ediyorum. Memleketi
mize hakikaten büyük hizmetler görecek bu Ba
kanlığın Teşkilât Kanununu bir an evvel çıkara
lım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkam ile, 
Hükümet konuşmadan evvel iki önerge vardır. 
Bunları okutacağım. Bir cevap vermeleri bakı
mından ve zaman kazanmak hususunda da fayda
lı olur, kanaatindeyim. 

Sayın Veysi Yardımcı ve Sadık Artukmaç 
arkadaşlarımızın önergelerini bilgi için. okutuyo
rum, şimdi oylarınıza arz etmiyeceğim. 

Senato Başkanlığına 
16 kere Büyük Meclise girmiş ve neticesiz çık

mış olan bu. tasarı, bugün. Geçici Komisyondan 
Millet Meclisinin metninde bâzı değişikliklere uğ
ramak suretiyle tam şekli ile huzurunuza gelmiş
tir. Bu tasarının gecikmesi vekâletin faaliyetini 
engellemesi dolayısiyle aynen kabulünü saygıla
rımla rica ederim. 

Ağrı 
Veysi Yardımcı 

BAŞKAN — Sayın Yardımcı, değiştirin e ya
pılan maddelerde önergenizle Millet Meclisi met
ninin ayrıca kabul edilmesini istiyebilirsiniz' Tü
mü üzerinde, topyekûn her hangi bir muamele 
yapmaya imkân yoktur. 

Yalnız Sayın Sadık Artukmaç'ın bir önerge
si vardır. Bu önerge tümüyle ilgilidir ve teknik 
mânada bütün tasarının yeni bir şekilde düzen
lenmesini gerektirmektedir. Bu sebeple okutaca-
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ğım. Hükümet ve komisyon gerekirse cevap verir
ler. 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarı

sı maddelerinin gelişigüzel serpiiştirikliği ve hu
kuk tekniğine ve sistematiğine uygun bir şekilde 
tanzim edilmediği görülmektedir. 

Bu sebeple, mezkûr tasarı maddelerini, aşağı
da belirttiğim şekilde bölümlere ayrılarak düzen
lenmesi hususunun oya arzını teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Turizm ve Tanıtına Bakanlığı kanun tasarısı 

Birinci Bölüm 
Görev ve kuruluş 

Madde 1. — (Aynen). 
Görev 

Madde 2. — (Aynen). 
Kuruluş 

Madde 3. — 
A) Merkezde : 
.11. Müdürler Komisyonu (ilâve edilecek) 
12, Turizm Danışma Kurulu (ilâve edilecek) 
B) Yurtiçinde : (Aynen) 
G) Yurt dışında : 
Yurt dışı Turizm ve Tanıtma büroları, basın 

müşavirlikleri ve basın ataşelikleri. 
Madde 4. — 13 (Aynen). 
Madde — 14, 15, 16, 17, 1.8, (21, 24, 16, 28, 15 

nci maddeler aynen) 

İkinci Bölüm 
Personel işleri : 
Madde 19. — 28 (16, 17, 18, 19, 20, 22 23, 

27, 33, 28 nci maddeler sıra ile aynen) 
Üçüncü Bölüm 

Malî hükümler : 
Madde 29. — 32 (30, 3.1, 32, 34 neü maddeler 

aynen) 
Dördüncü Bölüm 

Geşitli hükümler : 
Madde 33. — 38 (25, 26, 29, 36, 37, 38 nci 

maddeler aynen) 

Beşinci Bölüm 
Geçici Maddeler : 
Madde 1. — 7 ( 1 - 7 nci maddeler aynen) 

Altıncı Bölüm 
Yürürlük ve yürütme 

Madde 39, 40. — (Aynen) 
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BAŞKAN — Görülmektedir ki, önergede ta- I 

mamen teknik olarak, tasarının yeni bir şekilde 
tedvinini istememekte. Bu, kanun tekniğine uygun 
bir mânada ve bir şekilde yeni bir tedvindir. 
Fakat, maddelerde hiçlbir değişikliği kapsama
mak üzeredir. Yüksek Heyete hürmeten ka
nun tasarılarını okuyan, Riyaset Divanmdaki 
arkadaşımız ifade etmek ister ki, tasarının ço
ğu yerinde başlıklar yoktur. Hükümler bir 
birine karışık vaziyette 'bulunmaktadır. Gönül 
ister ki, Cumhuriyet Senatosundan çıkan metin
ler tam ve mükemmel 'bir şekilde çıksın. IBu Iba-
kımdan Sayın Sadık Artukmaç arkadaşımızın ver
miş olduğu önerge ile buradan kanunların mü
kemmel çıkması bakımından Riyaset Divanı bu I 
hususu dikkatlerinize arz eder. 

Buyurun Sayın Yıldız. 

GEÇlCÎ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Sayın 
Sanatörler; bâzı dâvaların garip bir kade
ri vardır. Bu garip dâvalardan bir tanesi de 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının, yahut-
ta Genel Müdürlüğünün kaderi olmuştur. Şim- I 
diye kadar, Sayın Mehmet Ali Beyin buyurduk- I 
l an gibi, 19 defa mekik dokuyan bu Kanun en 
nihayet bizim Komisyona gelmiş ve oradan geç
miş ve nihayet arkadaşlarımızın çoğunluğu ta
rafından benimsenmiş bir halde gelmiş bulunu
yor. 

Cidden bu konu hakkında ileri sürülen ten-
kidleri Komisyon olarak dikkatle tetkik ettik. 
Bir çok haklı tarafları vardır. Fakat telifçi bir 
görüş olarak (ben de Komisyonumuzun görüşü
nü arz edeceğim. Çünkü bunlar Komisyonda 
da etraflı "bir şekilde incelenmiştir. Evvelâ, Sa
yın özgüneş'in, ifade ettikleri gibi, tarihî ge
lişim içinde bu (bakanlığın cidden bugün pek 
hoşnutluk içinde hatırlamadığımız türlü kulla
nışı olmuş, türlü görevler bakanlığa verilmiş. 
Fakat bunlar yine böyle verilecek; ileride de 
böyle olacak demek, kanunu değiştirmek için 
yeter bir gerekçe olamaz, ileride böyle olaca
ğını hiç bir zaman peşinen kabul ederek; o za
manki hatâları önlemek ve onlara karşı tedbir 
almak için yeter bir gerekçe bulamadık, biz. 
Biliyoruz ki ; şikâyet eden bütün arkadaşları
mız turizme memleketimizde yeter önemin ve
rilmediğini söylediler. Bundan hepimiz şikâ
yetçiyiz. Zaten bildiğiniz gibi, böyle kanunlara | 
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verilecek önem, evvelâ konunun anlaşılması, 
yaşanılan rejimin hukuk düzeninin mahiyeti ve 
sorumlulukların kavranışı ile ilgilidir. Esasen 
konu çok yeni olduğu için ve arkadaşlarımızın 
da ifade ettikleri gibi, adı bile 1949 yılında 
ancak bizim teşkilâtımıza girelbilmiş bir konu 
olduğu için, hakikaten buna yeteri derecede 
önem verilmemiştir. Şimdi ben bu kısımlarda 
fazla durmıyacağım, yalnız bir bağımsızlık ka
nunu ile teşkilâtının temelini ilgilendiren bâzı 
değişiklikler teklif edilmektedir. Bunlar üzerin
de duracağım. 

Evvalâ benim bağımsızlıktan anladığını ma
nâya göre, bugün bir bağımsız bakanlık kuru
luyor. Bakanlık teşkilâtından daha büyük bir 
bağımsız teşkilât olmaz ki. Bu bakımdan evve
lâ bağımsız bir teşkilât halindedir. Sonra, bu 
teşkilâtın içinde Ibir genel müdürlüğün bulun
ması, bu bakanlığın bağımsızlığına hiç bir za
rar getiremez. O da bakanlığın bir diğer ge
nel müdürlüğüdür. Bir bakanlığın içinde iki 
genel müdürlükle, bir müdürlükten ibaret bir 
teşkilâta malik olması demek; içinde bir tane
sinin bağımsızlığı manâsına gelmez. Ve örnek
lerini verdiğimiz zaman, mutlaka örnekleri uy
gulamak şart değildir ama, bâzı bizden evvel 
düşünenlerin fikir ürünlerinden faydalanabil-
ımek bakımından böyle örnekler de veririz. 
Meselâ, Dünyada 3 tane ibakanlık vardır, tu
rizm alanında. Birisi Fransa, 'birisi Meksika, 
birisi de Portekiz'dir, (bildiğime göre. Bunların 
2 tanesi bağımsızdır; Portekiz ve Meksika; 
Fransa da ise Ulaştırma Bakanlığına bağlıdır; 
adı da Ulaştırma ve Turizm Bakanlığıdır. Ama 
başarılı bir şekilde çalıştığı yer de Fransa'dır, 
onlar içinde. Bir daire içinde bir Turizm Ge
nel Müdürlüğü olursa, 2 tane genel müdürlük 
buna bağlanırsa ve Bakan bir de fazla bir ge
nel müdür ile meşgul olursa; o zaman randı
man düşer gerekçesi pek kuvvetli olmuyor; 
tatbikatı da pek aleyhte değil. Bugün turizm
de en ileri gitmiş memleketlerde bakanlık teş
kilâtı yoktur; bir ofis teşkilâtı vardır, bir ge
nel müdürlük teşkilâtı vardır, daire vardır. O 
halde Itopyekûn şu kanaate varmak lâzımdır ki; 
memlekette turizme verilen önem, bunu yürü
tecek 'olan insanların kaabiliyetleri, benimseyiş
leri ve yaşanılan düzen çok fazla Ibir şekilde 
fbunu etkiler. Ama bütün Ibunlara rağmen Ko
misyonumuz da sizin gibi bağımsız bir statüyü 
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destekliyor. Ama bugün bakanl ık o]arak te
şekkül e t t ik ten sonra, 'artık bundan daha fazla 
bir bağımsızlık gerek diye bir kanunun yeter 
derecede savunulur bir gerekçeye dayanmadı
ğı karşısındayız. 

Bu arada ileri sürülen 2 - :> şeye dokunaca
ğını. Bunlardan 'birisi, «tanıtma» ismi bundan 
kalksın. İkincisi de, «ha'ber ve yayın lar 'mü
dür lüğü» bundan ayrılsın. 'Evvelâ, t akd i r bu
yurursunuz k i ; (burada bahsedilen t an ı tman ın ; 
bir gene] müdür lük çerçevesi içinde yapılması
nı bü tün a rkadaş la r benimsiyorlar. H a t t a Sa
yın arkadaşlar ımız Komisyonda d a bunu ileri 
sü re r l e rken ; dedi ler ki, genel müdür lük teşki
lâtı olsun, buna bir i t irazımız yok ; ama şu ba
kan l ığ ın adından, «tanı tma» kelimesi kalksın. 
hakikatte bu, adından bir kelimenin kalkmasın
dan daha farklı bir teklif değildi. Onun için ko
misyon evvelâ bunu kabul etti ve sonra tekrar 
tekriri müzakere yapıldı ve bakanlığın görüşüne 
müraccat edildi, bakanlık da bu şekildeki bir is
min bu iki temel fonksiyonu yapan bir bakanlık 
a/lında bulunmasının daha iyi olacağı fikrini sa
vundu, Komisyonda buna kat ı ldı . Maddelere ge
lindiği zaman bunları geniş şekilde konuşacağız. 
Şimdi ben vaktinizi a lmamak için temel görüş
leri arz edeceğim. 

Bu a r a d a haberleşme ve basın üzerinde çok 
fazla du ru lduğundan ben de biraz bunlara de
ğineceğim. Bvvellâ bu gıirev lâzım mıdır? Ka
nunda yazılı görevlerden bir tanesi .Anayasa
mızın 22 ne.i maddesinin ikinci fıkrasının hük
müdür. Devlet basın ve haberleşme alanında 
kendisine düşen gereken kolaylık ve tedbirleri 
alma görevini vermiştir . Bunu birisi yapacak. 

Ondan başka Kasın - Yayın organlar ı ile, iç ve 
dış Kasın ile i r t ibat ın sağlanacağı kısmı vardır . 
BİT' de, basın kar t ı vardır . Şimdi bu görevlerin 
şu veya bu dairede yapılması lâzımdır, evvelâ 
mademki, Turizm her şeyden evvel yayın or
ganları ile fazla ilgili bir k o n u d u r ; mademki 
Turizm, Basın ile fazla ilgili bir konudur . O 
halde, Basın ve Yayın organları ile Turizm Ba
kanlığının büyük ilgisi olması dolayısiyle, 
bünyesinde böyle bir teşki lât ın bulunması ; ko
misyonun kanaat ine göre faydalı bir hizmet ifa
de eder. Deminde arz ett iğim gibi, esasen bu 
görevlerin yapılması gerekt iğine göre de bunla
rı nereye verelim? Deminki görüş, Başbakanlı-
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ğa verelim. Bu görüş, l )e\!et teşkilâtının çalış
masını bilen hiç bir kimse ta rar ından fazla be
nimsenemez. Başbakanlığa iki büyük mahzur 
dolayısiyle verilemez. Bunlardan bir tanesi, biz 
bu bakanlıkta küçük bir daire kuıuyoruz. Baş
bakanl ığa bağlı olan her müessesenin bağımsız 
bir genel müdür lük halin." gelmesi mecburiyeti 
vardır . Bu müessese Devlet çapında bir teşkilât 
olacağına göre, o zaman bağımsız bir gene! mü
dür lük büyük bir teşkilât ile karsımıza çıkacak. 
Özel kişiliği haiz bir teşkilât halinde olması Baş
bakanlığa bağlanan teşkilât için kaçınılmaz bir 
zaruret t i r , Günkü; biliyorsunuz ki. Başbakan
lık bunu aldığı zaman, nereye bağlar? Bir Dev
let Bakanına bağlar, i s t i rham ediyorum. Devlet 
Bakanına bağladığımız takd i rde bir teşkilâtın 
başardı çalışabileceği hususunu bir bakanlık' teş
kilâtı ile kıyasladığımız zaman nasıl kabul ede
biliriz? 

Bir Devlet Bakarımın müsteşarı bile yok
tur. Bunun bünyesinde bir bakan ile bir özel 
kalem müdür vardır . JSadeee polit ik temsilci
liğini bir Devlet Bakanlığı bünyesinde b i r ta
ne özel kalem müdür lüğü bulunan bir kimseye, 
bir genel müdür lüğü bağlamak ile ondan ba
şsın sağlamak, kaanat imize uygun, gerek
çesi kuvvetl i bir görüş olamaz. Soıura belki ; 
komisyonda dedim, size de söyliyeyim ; bugün 
o r tada başka bir durum vardır . Başbakan
lığa bağlanan teşekküller şimdi görü ldüğü 
gibi, bir tasfiyeye tabi t u t u l m a k t a d ı r l a r ; ba
şarılı o lamadıklar ı bugün için 'bir gerçektir . 
Zira arz ettiğim gibi, bü tün bu teşekküller , 
Diyanet İşleri Başkanl ığı , Vakı f la r Genel Mü
dürlüğü, İs ta t i s t ik Genel Müdür lüğü, Meteoro
loji Genel Müdür lüğü Başbakan l ık tan şimdi 
bildiğiniz gibi bu yüzden al ındı . Tapu Ka
dast ro Genel Müdür lüğü de a l ınmaktadı r . Ka
naat imce bu teşekkül ler in Başbakanl ığa bağlan
ması hususu 'başarılı bir t a tb ik şekli değil
dir- Çünkü Devlet bakanlıklarımızın teşkilât
lar ını bildiğimize göre, sadece bir bakan, yal
nız özel kalem m ü d ü r ü ile bir teşki lât ı idare 
ederiz, ona başarılı bir idare sağlıya-
maz. O yüzden Başbakanlığa, bağlanınca 
fonksij 'onunu ifa edemez bir du ruma gelecek
tir. Zaten eskiden de ihmal edilişinin sebebi, 
biraz da böyle bir yere bağlı oluşu ve sonra 
bir bakanl ık teşkilât ı kuru lmas ına rağmen, yi
ne o eski a l ışkanl ıklar içerisinde Kalmasıdır. 
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Çünkü sado onun basın ve yayın fonksiyonu I 
düşünüldü, gerisi düşünülmedi. Çünkü mesul 
bir bağımsız daire halinde çalışamadı. Belki 
bu görüş tam kuvvetli olınıyabilir ama; orada 
çalışmış bir insan olarak, benim kanaatim de 
budur. Sonra Bakanlığın cidden basınla büyük 
ilgisi vardır, diye arz etmiştim. Yayınla tanıtma 
ve propagande, turizm propagandası vasıtası ile 
tanıtma; hepsi nihayet içirde ve dışarda top
lumun ilgisine sunularak çekici olabilmek ve 
etki yapabilmek için mutlaka 'bu organlardan 
geçecek; basından ve yayından. E., bu ne ya
par? Onlar idare etmiyor ki? Bir koordinas
yon yapıyor, kolaylaştırıyor ve nihayet bakan- I 
lık ile bu oragnlar arasında liyezon yapmak
tan daha ileri bir vazifesi zaten kanunda ya
zılmış değildir. O bakımdan, tekrar arz edi- I 

yorum ki, bakanlığın ismindeki bir değişiklik 
belki estetik bir arzu olabilir; bir kelime kal
kar, bir kelime kalır- Fakat, hakikatte vazife
de bir değişikliği ifade (itmez. Üstelik böyle 
olması tanıtmanın mercii bulunduğu kaanatini I 
memlekette daha rahatça hatırlatacağı için I 
faydalı telâkki ederiz. Basın haberleri büro- I 
•.sunun ayrılması bugün esasen mümkün de de- I 
ğildir. Çünkü bir kanun konusudur, onu ora
dan ayırıp bir kanun ile bir yere bağlamak 
lâzım; o kanun çıkmadan, kanun çıkmış fara- I 
ziyasine göre bunu çıkartıp, başka yere 
bağlamanıza da maddeten imkân yok. Çünkü 
bunun için ayrıca bir kanun ister ki, o ka- I 
ımn çıkarılsın. îlerde buna ihtiyaç duyulursa I 
bu kanun içinde bir bölüm olan bu müdür
lüğü bir kanundan çıkarır, istikbalde arzu 
edenler bunu başka bir yere bağlayabilirler. I 
Bugün için maddeten buna imkân yoktur ve I 
tatbikatı faydalı değil ve bunun bakanlıkta I 
büyük ödevleri olduğu kanısındayız. Tanıtma 
cidden çok şikâyet konusu olmuş. Bakanlığın . I 
genel müdürlüğünün tanıtma faaliyetleri iyi I 
olmadığı hususunda, evet, biz de şikâyetçiyiz I 
ama, bu şikâyetimiz mutlaka yapılmış ku~ I 
surların tekrarlanacağı gerekçesine dayan
mam alıdır. Şimdi denilebilir ki, politik tanıtma 
ile turistik tanıtma propaganda, rejim propa- I 
gandaları yapma suretiyle görevini bu genel I 
müdürlük iyi yapamamıştır. Evvelâ şimdi re- I 
jim propagandası diye bir şey Türkiye için 
pek bahis konusu olmadığı gibi; bu, dünyada | 
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sayıları pek az olan memleketler için bahis ko
nusudur. Ama, politik propaganda ile turis
tik propagandalar konusunu konuşabiliriz. 
Burada ayrılmasında büyük bir önem, 'bü
yük bir sakınca görmeyişimizin sebebini arz 
edeyim. Birçok propagandalar yapılır M, tu
rizme hizmet eder. Misalle arz edeceğim. 
Birçok turizm propagandaları yapılır da poli
tik propagandaya yardım eder- Gayesi bu de
ğildir; ama, yapıldığı zaman bunlar birbirine 
girift olur. Şöyle arz edeyim, misal vermiştim 
komisyonda. 

Kabul ediniz ki, bir müzakere yapılıyor, 
bir beynelmilel konferans yapılıyor. Bu bütün 
mahiyeti ile politiktir. Ama, üyeler için ter
tiplenen gezilerde, iyi eğitilen akıllı bir tu
rist uzmanı, bu siyasi propagandanın içinde, 
memleketin turistik yerlerini de göstermek im
kânına sahiptir. Komisyonda da arz ettiğim 
gibi, Kalkteks'in Türkiye için çektiği turistik 
filim ne güzel propagandalarla doludur, ken
di teşkilâtı bakımından. Bu bakımdan bazan 
bunlar birbirlerine girer; ama, gayesinin bıraka
cak ve sadece turistik propagandayı bırakacak po
litik propaganda yapacak bir teşkilâtı elbette 
kimse arzulamaz. Esasen bu vazife tamamiyle 
Dışişleri Bakanlığının görevidir; zaten yeni Teş
kilât Kanununda bunlar tamamiyle Dışişleri 
Bakanlığının teşkilâtına bağlı olan Büyük El
çiliklere verilmektedir. O halde büyük elçilik
lerin bulunduğu her yerde Koordinatör, büyük 
elçidir. Eski Faşist rejimi şu veya bu rejimde ya
pılmış olan propagandalar, yahut bizim eskiden 
yapmış olduğumuz propagandaların bize verdi
ği fena örneklerden bu gün de ders alırız ama; öy
le olacağı gerekçesi ile böyle bir görüşü komis
yonca benimsemiyoruz. Madde geldiği zaman 
daha teferruatlı görüşeceğimiz için şimdi ben 
bunların genel hatlariyle arz ediyorum. 

Buna verilen basın işleri vazifesinin Dışişleri 
Bakanlığına verilmesi görüşü de pek sağlam 
bir gerekçeye dayanmamaktadır. Kariyer dip
lomatlığın basınla ilgisi ile, gazetecilik niteli
ğinde bulunan tanıtma ve turizm alanında çalış
mış bir kimsenin basınla ilgisi arasında önemli 
birtakım farklar olması gerekir. Bu tanıtma 
için de birşey söylenmişti, onu da tekrar etmek 
isterim. Bâzı ulusal değerleri tanıtına hususun
daki çaba, pek turistik arzuyu uymaz, dendi. 
Biz Komisyon olarak bu görüşe katılmıyoruz, 
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Çünkü millî değerlerimizin her birinin turist 
üzerine çekici bir etkisi olabilir. Sayalım, ba
kalım: Folklorumuz, tarihi anıtlarımız, memleket-
timizdeki kültürümüz, toplumsal davranışımız, 
müzik ve edebiyatımız; nesini alırsınız alınız, 
bir memlekette görmeye lâyık ve o ulusal niteliği 
ortaya koyan bütün vasıfların bir turizm için 
çekici mahiyeti daima mevcuttur. 

Onun için onların propagandasını yapanlar 
bir taraftan millî değerleri tanıtırken, değer ta
raftan da turistin geziş arzusunu kuvvetlendi
ren bir propaganda yönü de vardır. Ye dünyada 
gördüğümüz tatbikatta, büyük elçiliklere gitti
ğimiz zaman aynı şeyleri görürsünüz. Ben öy
le rejimi farklı olan memleketlerden bahsetmi
yorum ama, diğer memleketlerin de büyük elçi
liklerinde gördüğünüz filmlerde aynı arzuların 
birleştiğini gördük. 

Bu arada iki şubeden bahsedilmiştir. Biri
si tıp turizmi, birisi eğitim teşkilâtıdır. Bu teş
kilâtlar genel müdürlük olsun bir müdürlük 
olsun; fakat mutlaka bağımsız bir eğitim teş
kilâtı olarak Turizm Bakanlığında bulunsun 
veya tıp turizmi de bu teşkilâta ya bir genel 
müdürlük ya da bağımsız bir müdürlük ha
linde bulunsun görüşü böyle hemen gelebile
cek, yanlıştır denecek bir mahiyette değildir. 
Ama, komisyon olarak bunu kabul etmeyişi
mizin gerekçesini arz edeyim: 

Evvelâ kanunun 27 nci maddesi, bakanlı
ğa eğitim için, turizm alanında eğitim için 
önemli ödevler vermektedir. 16 ncı maddesi, 
bakanlık gördüğü ihtiyaçlara göre yeniden 
müdürlükler teşkili yetkisini almış, buna gö
re kadroları dağıtabilir. Geçici 4 ncü maddeye 
göre de, Bakanlık uzman niteliğinde persone
li alına yetkisini haizdir. (3 halde, uzman ni
teliğindeki personeli alabilir, yine müdürlük
ler kurabilir; bunlara yeni görevler verebi
lir, eğitim görevi de onundur; bakanlığa ve
rilmiştir. Bu kadar imkânları olan bir bakanlık, 
Turizm Genel Müdürlüğü içinde arzu ederse, 
bir eğitim müdürlüğü koyabilir. Bu itibarla 
bunu büyük bir noksanlık olarak, kaale almı-
yalıın yani bir genel müdürlük bulunmuyor 
diye Basın - Yayın Bakanlığı veya Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığından çok daha büyük eği
tim kadrosu olan bakanlıklarımız vardır ki, 
orada bir eğitim genel mürüıiüğü yoktur. Bi
naenaleyh, açacağı kurslar, yetiştireceği ele-
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I manlar meydandadır, miktar itibariyle. O hal

de kanaatimizce, böyle büyük bir teşekkül ha
linde, bir genel müdürlük veya bağımsız (mü
dürlük kurulmasına şu anda bir zaruret his
setmiyoruz. Üstelik bakanlığa verilen yetki 
ile 16, 27 nci madde ve 4 ncü geçici madde
yi tatbik etmek suretiyle bakanlık böyle tu
rizm genel müdürlüğü içinde bir eğitim ge
nel müdürlüğü kurabilir. Tabiî turizm için de 
böyledir. Bakanlığın temsilcilerine bunu sor
duk ; onların da görüşlerini aldık. Özet olarak 
arz etmek isterim İd, görevleri ve kadrosu ba
kımından henüz bir işi nasıl yapabileceği hu
susunda memleketimizde dahi berrak kanaat
lere varılmış bir gelişme sağlıyamıyan bir te-. 
şekkül karşımıza çıkıyor. Bakanlığın teklifi 
bize uygun geldi. Bakanlık diyor ki; bu kanun
ları, yetkiye dayanarak, uzmanlardan kurulu 
bir çalışma yaptırarak; bu çalışmanın sonucun
da buradaki mütehassıs tabip ve geçici 4 ncü 
maddeye göre, temin edebileceğim uzmanlar
la yapabileceğim çalışma sonunda, kadrosu ve 
faaliyetleri düzenlenecek bir müdürlük kura
biliriz. Onun için, bu kanun çıktıktan sonra, 
kadroları yeniden teşkilâtlamak suretiyle bu 
ihtiyacı karşılayabiliriz. Çünkü, bize bunu ko
yun dedikleri zaman, kadroları ve vazifeleri 
dahi açıkça belli olmıyan ve uzun bir müddet 
için bir uzman çalışmasını istedikten sonra, 
gelişmiş bir teşkilât yapılabileceği düşüncei-
siyle bizde o, bu görüşe katıldık, tasarısı mev
cut olduğu için, hakanlığın. 

Dış teşkilâtta sıkıntı yapmak meselesine de 
dokımulmuştui': 

Bu mesele Türkiye'de pek büyük bir yer 
işgal etmez. Evvelâ şunu arz etmek isterim ki, 
°kseriya dış teşkilâtın küçültmesi orada bu
lunan Dışişleri Bakanlığına bağlı, yahut Ba
sın Yayın Bakanlığına bağlı elemanların tür
lü şekilde içerden yermelere hedef olduğunu 
ben de bilirim. Ama bunlar çok fazla olmadığı 
gibi, bütün dertlerimiz, dışarda memleketimiz 
tanınmıyor, temsil edilemiyoruz dememize rağ
men, teşkilâtı büyük mikyasta kısarız. Ben 
size Ankara'da bir büyükelçilik söyliyebili-
rim ki, bütün Basın Yayının dış teşkilâtının 4 
misli personeli Ankara'da vardır. Bunu bilhas
sa belirtmek isterim. Bir büyükelçilik söy-

I liyebilirim ki, bütün Basın Yayın Turizm Ba-
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kanlığının dış teşkilâtının bütün personelinin 
yalnız 4 misli Ankara'da vardır. Bunu her hal
de sizler de benim kadar bilirsiniz. Bir iki ta
ne de vardır ama, onun kadar değildir ve an
cak bütün teşkilâtının üç misli kadar perso
neli vardır. 

O halde, buna pek büyük- demiydim, haki
katen bu pek büyük değil. Hattâ bundan son
ra birçok yerlerde de ihtiyacını duyduğumuzu 
da ifade etmek isterim. Kadrosunu bakandan 
sorarsınız, kadroyu size söyler. Biliı/siniz ki, 
bu o kadar büyük bir kadro değildir. 

Bir tenkid daha oldu. Buna da cevap ver
mek isterim. Bakanlığın uzmalık alanında dı
şarıya öğrenim için göndermek istediği ele
manlardan, öğrenim seviyesinin aranmaması 
konusudur. Buna zaten temas edilmiştir. Fa
kat bu öğrenim seviyesinin aranmasının bir 
zaruret olmadığına biz de inanıyoruz. Çünkü 
bir garsondur,hiçbir öğrenim seviyesi yoktur; 
ama hakikat böyle bir öğrenime gönderilme 
hususunu bakanlık hisseder, göreceği vazife
nin icabı gider ödevini bir yerde yapar ve 
esasen bu kadarlık ufak bir yetkiyi kıskanmayı 
da fazla 'görürüm. Çünkü nihayet Bakanlık 
böyle elemanlardan bir kısmını gönderme yet
kisini elinde bulundursun. Edebiyatını çok ra
hat yaptığımız turizmin geliştirilmesi hususun
da, Bakanın sıra gelince (böyle eleman gönder
me yetkisinin verilmesinde kıskanç olmamak 
doğru olur. 

Şimdi, ibir konu daha vardır; kanunda fazla 
teferruatlı ;bir şekilde söylenmemiştir, daha faz
la teferruata gidilmelidir. Cidden (ben de vak
tiyle hazırlanmasında görev aldığım bir kanun
da teferruata ç.oik fazla gitmiştik, Komisyona 
geldiği zaman ben de bu görüşü tamamiyle 
'terk etmiş değildim. Fakat Bakanlığın görüş
leri, bu hususta yaptığı çalışmalar, teferruata 
girmesi 'halinde bâzı daire' ve şubelerin ancak 
tüzüklerle vazifelerinin daha açık bir şekilde 
belirtilmelerinin doğru 'olacağı, daha doğrusu 
yönetmelikle belirtilmesi görüşüne ben de ka
tıldım ve bu yüzden fazla teferruata girilmeme
si, müdürlüklerin hiç birisini, zaten Bakanlığa 
direkt olarak bağlı olmıyanlarm ne teşkilât ve 
ne de görevleri üzerinde fazla durulmayışınm 
sebebi de arz ettiğim görüştür. Esasen Komis
yonda bunların içinden iki üç tasarısını çok 
önemli telâkki ettiğimiz için, bölge müdürlük- j 
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leri, temsilcilikler, turizm komiteleri ve dış tem
silcilikleri için, görevlerinin yönetmelikle ha
zırlanması lâzım olduğunu kanuna ekledik. 

Çünkü (bunlara genel mahiyette verilen gö
revler ile, hakikatte 'bunların iş yapmadığını 
tecrübeler bize göstermiştir. O halde bir tüzük, 
bir yönetmelikle bakanlığın, komitelerin, tem
silciliklerin, bölgelerin ve dış teşkilâtta çalışan
ların görevlerinin tesbititıde fayda bulduk. 
Bunun dışındakiler!, bir yönetmelik şeklindeki 
fazla teferruat ile kanunu boğmama şeklini seç
tik. 

Sayın Okyayuz arkadaşımızın görüşlerine 
'de değinmek isterim. İkinci maddedeki görev
leri, bundan sonraki maddelerde teferruatlı şe
kilde yazılması temennisinde bulundular, buna 
katılmamak mümkün değildir. Ama, demin 
arz ettiğim bir görüş ile, bir yönetmelik halin
de kanunu fazla uzatmamak ve bu görevlerin 
yapılması mutlaka bir 'talimatname ile yönet
melik ile düzenlenmesi gerektiği kanısına var
dığımız yerde, düzenlenmesi gerektiğini kanuna 
koyalım. Bu yönetmeliği eklemek suretiyle (ka
nunda eksik gibi görülen hususların Bakanlık 
tarafından bir yönetmelikle doldurulması sık
ılanı seçtik. 

Sayın arkadaşlarımın ibuyurduğu dünyada
ki gelişmeyi izleme temennisine, Ibüt ün kalbimiz
le (biz de katılıyoruz. Bu !bir temenni olduğu 
için daha ziyade Bakanlığı ilgilendirir, o ba
kımdan dikkatini çekeriz. 

Cidden teşkilât, sadece hukuk alanında bir 
şekil ve yön verir. Bu düşünce bizim Komis
yona da hâıkim olduğu İçin, daha elâstiki bir 
şe'kilde, Bakanlığa da biraz yetki veren, yeni 
bir Bakanlığa intikal eden bu genel müdürlük
lere intikal esnasında çalışma şekillerini dü
zenleme imkânını Areren yetkiler tanımayı ve 
kesin hükümlerle fazla katı hükümlerle kanu
nu dondurmama şıkkını bir çok maddelerde ter
cih ettik. 

Bir turizm zabıtası konusu vardır. Fakat 
biz bir Komisyon olarak, turizm zabıtasının 
lâzım olduğuna inanmakla beraber, bunun bu 
Bakanlığın görevi olmadığı kanaatindeyiz; Ibu, 
bir zabıta işidir. Bakanlıkta kurs görürler, ba
kanlıkla irtibatta bulunurlar, turistlere yapıla
cak: işlemleri, eylemleri bu bakanlıkta öğrenir
ler. Fakat, zabıtayı bir bütün olarak düşünmek 
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gerekir kanısındayız. Onun için zabıta teşkilâ
tını, İçişleri Bakanlığını ilgilendiren bir konu 
olaralk düşündük. O teşkilât içinde köyle bir 
zabıta teşkilâtının bulunmasını biz de Komis
yon olarak destekleriz. 

Sonra, bakanlık makamından müfettişlerin 
emir alması konusunn da biz, Komisyon olarak, 
^oyle düşünüyoruz. Biz buıra müfettişlerin ka
nunlarla, tüzüklerle düzenlenen 'görevlerine bir 
müdahale diye düşünmedik. Vazife verme, muh
telif yerlere gömderebilme yetkisi tanıdık ve zarı
nı m «a hâlâ bakanlıklardaki uygulama da böyle
dir. Bakandık makamına yapılan bir müracaat 
ve şikâyet üzerine, bakanlık müfettişleri görev
lendirsin. (Müfettişler yapacağı teftiş hakkında 
bakandan -emir alma.;--; sadece .görevi belli, 'olur 
ve tüzüğe ıgöre, kanana ,göre de tamamiyle ta
rafsız bir denetim yapar. ıBunıın dışında görev
lendirme ve vazifeye sevk ötme için bir maka
ma ihtiyaç vardır; bu makam da bakanlık olsa 
.gerektir. Burada bir noktaya daha, -.muhterem 
arkadaşını dokundular. IBildiğiniz gibi, Türki
ye'de turizm teşkilâtı olarak bölge müdürlükle
ri, il temsilcileri ve bir de bürolar vardır. Bun
lardan yalnız il temsilcilerine •dokundular. Bu 
arada şunu da arz edeyim; bunların hepsi aynı 
igörevi yapan fakat çapı ve teşkilâtı birbirin
den farklı olan teşekküllerdir. Meselâ '8-i 1:0 il 
için bir 'bölge, İstanbul, İzmir gibi vilâyetlerde 
bir II temsilciliği teşkilâtı ve daha küçük yer
lerde de bürolar mevcuttur. Bunların 'vazifele
ri aşağı-yukarı bir birine benzerler ve sade hi-
yerarşik bir kademenin unsurlarıdır. Onun için 
.teşkilâtların görevlerinin bir yönetmenlikle tes
hil ve bu teşkilâtların teşkil edilmesi 'gerekmek
tedir. Ve hakikaten memleket çapında, bilhassa 
İç turizm alanında ve bâzı bölgelerde dış turizm 
.alanında faaliyetlerini bu teşkilât hiyerarşisi 
içiinde yapımaiarı düşüncesini bu bakanlık' için 
benimsediğim izden, onl arı birbirinden farkl ı 
görmedik. Bu gün farklı bir il temsilciliği var
dır ama, öbür teşekküllerde kurulmak' üzere ol
duğu için aşağı-yukarı birbirlerine benzerler. 

Bir de özel teşebbüs konuluda muhterem ar-
kadaşiımız ifade buyurdular; cidden kanıma da 
hâkim olan ve bakanlığın da bize verdiği açık
lamalarda hâkim olan görüş, Devlet turizm ala
nında önder olma. teşebbüs»1 geçme, ilk hamleyi 
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yapma, yön verme turizm politikasını teshil et
ime ve bunun önünde özel teşebbüse mümkün 
-olan hütün imkânlar! hazırlama görüşünü biz 
de Komisyon olarak benimsediğimiz gibi, ba
kanlığın da bu ıgöröşü .benimsediğini ve kanun
da da bunu önliyen bir engel de bulunımadığı 
için böyle bir mahzur doğmıyaeağı kanısında
yız. Hakikaten turizm yerli ve yabancı özel te
şebbüsün de l'azla iş yapabileceği ve fakat te
minat bakımından bir teşebbüs bakımından, kre
diler bakımından, koordinasyon bakımından ba
kanlığın bunlara örnek «İması, 'hattâ bâzı yer
lerde ilk adımı atıp tesisi yaptıktan sonra de
vir etmesi gibi hususlara dahi bakanlığın poli
tikasına uygun ıgelir. Diğer mevzuatın buna pa
ralel olarak değiştirilmemiş bulunması görüşü, 
bizim her hadde, şu anda karara bağlıyacağımız 
bir konu 'değildir. 'Cidden bu gibi. 'şikâyetler var
dır. İçişleri 'Bakanlığının usullerinde, 'Sağlık Ba
kanlığının usullerinde1 turizmi güçleştiren, hat
tâ son ıgünlerde 'basında fazlaca tepkileri olan 
son olayları t.lz de üzüntü ile izlemekteyiz; yal
nız bunları bütün bakanlıkların, bununla ilgili 
olan kısımlarında yapılacak bir değişiklik ola
rak düşü ilmekteyiz; yoksa burada Sağlık Ba
kanlığına bir görev, İçişleri Bakanlığına bir gö 
rev verebileceğimiz kanısında değiliz. İhtiyacı 
sayın arkadaşını da her halde Hükümetin dik
katine .sunmak suretiyle, bundan sonra .gelecek 
'değişikliklerin bu yönde yapılması temennisini 
sunmuş olur. 

Sayın Ağırmış!ı arkadaşımız dıştaki!eri, o da 
oldukça sert bir şekilde tenkidettiler. Zaten diş
il a bulunan herkesin kaderidir bu tenkidlcr. 
.Bunlar »ayet ağır tenkidi ere hedef olmaktadır
lar. Teşkilatta vazifelerini yapmıyorlar denmek
tedir. Fakat kimi .gönderirsek biraz sonra böyle 
oluyor, şikâyetler de arka arkaya .geldiğime gö
re, demek ki yet işti ivmiyoruz, teşkilâtı iyi ku
ramıyoruz; kabahat bizdedir, demek. Sonra bü
tün tenkidlerin de tam bir gerekçesi olduğu id
diasın ı da. ikabıı'l edemeyiz. Meselâ Sayın Ağır-
naslı arkadaşımız, .tercüman bulsam daha iyi ça
lışırım dediği bii' ataşe -var dedi. Böyle bir ata
şeyi bulsam ben de çok memnun olurum. Benim 
bildiğim ataşeler içerisinde böyle bir kimse yok
tur. Ti rcüman verilirse ben de bunu yaparım 
diyen bir ataşeyi .ben hatırlamıyorum. Fakat 
bunlar hep söylenir, teivümanla konuşuyor de-

Q . 
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nir, hattâ daha da karikatürize edilir; adam ı 
demiş ki bak bunlar Türkçe bilmiyor, ben de 
•bunların dilini bilmesem burada ataşelik yapa
rım, gibi. Bunlar -ekseriya karikatürize edilir. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Ankara) — Var 
efendim, var. Nurettin Beye söyliyeceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ıB AŞK ANT AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Ben bilmiyorum, lütfe
derseniz ismini öğrenelim. Sonra, Sayın Ağır-
naslı Bakanım bir seyahat yapması teklifinde 
bulundu. Tabiî biz de bunu, Bakanın yorgunlu
ğunu dinlendirmesi bakımından, çok faydalı 
olur görüşü ile desteklemekteyiz ve bir mahzur 
görmeyiz. I 

Sayın Dikeçligil arkadaşımız kanun uygu- I 
1 anması önemlidir, dediler. Bizce görüşünde 
yerden göğe 'kadar haklıdırlar. Memleketimizin 
şarklılar bakımından turizminin teşviki konusu-
da benim de bu kürsüden defaatla söylediğim 
bir konudur. Zannedersem kolay yapılabilecek, 
az masrafla yapılabilecek, gelenlerin de Batılı
lara nazaran daha az para bırakmıyacağını da 
peşinen kabul etmek gerekir. Onun için bakan
lığın, öğrendiğime göre, bu husus ile ilgili bir 
çalışması da vardır. Ayrıca bir noktayı söyle- I 
diler, bu belki yanlış bir yorumdur, arz ede- I 
yim: İhtisas yeri konmamıştır deniyor. Bura
daki İhtisas yeri mütehassıs .mânasına değildir, 
3656 sayılı 'Kanundaki haklara sahibolsun diye-
dir. Yâni dana birçok yerlerde bunlar konmuş
tur. Bunun sebebi oradaki kadro ile, gösterilen 
para ile bu memurları almağa imkân olmadı
ğındandır. Bu bir. 

İkincisi; benüz memuriyete yeter derecede I 
yükselmemiş bir kimseyi 30 lira asli maaşla işe I 
alırsanız çalışmaz; iki. Buna birkaç misli daha 
maaş verilme imkânını kanun sağladığı için ih
tisas yeri diye kaydedilen yerlerde kullanılacak 
eleman yalnız uzman olarak değil, dışarıdan da 
beğenilen nitelikte üstün olan elemanları ala
bilmek yetkisini bakanlığa verdiği için ve iııti- I 
bakta da, geçici maddede yazılı intibakta 'da 
bir kolaylık sağladığı, böyle terapi veya folklor 
uzmanı pek fazla bulunamıyacağı için her hangi 
bir uzman bulduğumuz zaman, .memurlukta yap
mamıştır, 'O zaman gel seni 25 lira asli maaşla 
çalıştıracağız derseniz, elbette gelmez. İşte ona 
bakanlık mümkün olan maaşı verebilsin diye ih-
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tisas yeri denmiştir. Maksat kanundaki bu im
kândan faydalanmaktır. Yoksa müsteşar müte
hassıs olmasın diye bir durum yok ortada. Esa
sen müsteşar makamına kadar yükselenler için 
böyle bir maddeye de pek fazla ihtiyaç yoktur. 
Çünkü baremleri artık yukarıya ıçıkamıyacak 
kadar müsaittir. (Şu ıhalde buma »ihtiyaç kalmı
yor, Sayın T evet oğlu'nun ifade buyurdukları 
gibi, eksiklerine rağmen iyi bir uygulama sağ
lı yacağı kanısını bizde komisyon olarak pay
laşmaktayız. 

'Sayın Veysi Yardımcı önergesini bendenize 
de gösterdi, ama itiraf edeyim ki, tam ınâna-
siyle okuyamadı ğını için ve yanlış anladığım 
için «olabilir» dedim. Bilhassa özür dilerim. 
Şimdi «olmıyaeağı» fikrini savunacağım için 
«sen de bana evet dedin,» diyecek. Ben zannet
tim ki, bit haliyle hiçbir değişiklik yapılmadan 
kabul edilsin şeklini teklif ediyor. Halbuki Mil
let Meclisinden gelen metni değişmeden aynen 
teklif ediyormuş. Buna biz komisyon olarak ka
tılmıyoruz. 

ViEYSİ YARDIMCI (Ağrı) — Hayır efen
dim, öyle değil, Millet Meclisinde yapılan tadil 
geçici komisyondan çıktıktan sonra huzurunuza 
gelmiştir. Bu metnin kabulünü istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Bu şimdi getirdiğimiz 
metin mi? 

VEYSİ YARDIMCI (Ağrı) — Evet. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

YILDIZ (Devamla) — Ona elbette yine katılı
rım. O halde affedersiniz, 2 nci defa bir yanlış
lık: yaptım. Ama okunan önergeyi ben öyle gör
düm. Millet Meclisinden geldiği gibi okun
duğu için belki yanlış okunmuştur, öyle 
ise ona, komisyon olarak bu defa itiraz ede
meyiz. Bizim getirdiğimiz değişikliğin ay
nen. kabulünü savunduğumuz takdirde komis
yon olarak söyliyeeek hiçbir şey yok. 

Sayın Artnkmaç'm teklifine de biraz do
kunmak isterim. Gerçekten Sayın Artukmaç 
beni bağışlarlarsa bir kelime kullanacağım. 
Estetik ve teknik bir arzu ile kanunu yeni 
baştan düzenlemeyi teklif ediyorlar. Buna 
katılıyoruz ama; bu gibi aksaklıklara yalnız 
bu kanunda Taslamıyoruz, daha birçok kanun
larımızın muhtelif yerlerinde bu gibi husus
ları görmek mümkündür. Bu bakımdan yal-
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nız bu kanun bu hastalıkla malûl değildir. O 
vesileyle arzu edilebilir ama, aırz ettiğim, gibi, 
teknik ve estetik değerden daha fazla önem 
faşımıyaeağı dçin böyle bir değişikliğin mü
zakerelerimizi geciktireceği düşüncesindeyiz. 
Ama maddeler konuşulduktan sonra G-enel 
Kurulunuz bu kararı verirse; zaten metni de 
değiştirmediğine göre, iş bir maddeyi alıp di
ğer maddenin yanma getirmekten ibarettir. 
Bunu k'omisyon olarak biz yaparız. Bunu 
simdi yaptığımız takdirde müzakereleri gerek
siz şekilde geri "atacağı için, tüm olarak, 
bunu kabul ettiğimiz tekdirde, maddelerin 
görüşülmesinden sonra oylarınızı bu yönde te
celli ederse, bu sadece bize kanun maddelerini 
yeniden düzene koymaktan ibaret ve metin
de de değişiklik yapmıyan hususlar olduğu 
için bir mahzur görmeyiz, »ama pek büyük 
bir ihtiyaç olduğu kanısında değilıiz. Çünkü, 
metinlerdeki dağıtmalar birtakım değişiklikler 
yapmaktadır İri; bu da fazla zaman »alır. Bun
dan sonra vereceğiniz değişiklik önergelerini, 
komisyon olarak, dikkatle ele alacağımızı ve 
bunu yaparken de daha geliştirici orunlarını 
da kabul etmek hususunda arzulu olduğumu
zu arz edeır; kanunun kısa bir zamanda him
metlerinizle çıkması suretiyle, Meclis tatile 
girmeden evvel Bakan ve Bakanlık teşkilâtı, 
dört gözle bekledikti bu kanunu ele alıp, tatil 
esnasında Bakanlık teşkilâtını yeni baştan 
düzenleme fırsatına kavuşma arzusunda olduğu 
için, bu arzuyu da sizlere arz etmek suretiyle, 
müzakerelerin kanun maddelerinin arz ettiği
miz şekilde kabulü şeklinde devam etmesini 
temenni eder, saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

OAVÎT TfiVFÎK OKYAYUZ (îçel) — Sa
yın sözcüden bir sualim var. 

BAŞKAN — Bunu 6 ncı maddenin müzake
resi sırasında sorarsınız. 

OAVÎT TEVFÎ.K OKYAYUZ (tçel) — O 
halde kısa sorayım efendim- 6 ncı maddeyi 
müsaade ederseniz okuyayım. : 

«Bakanlık makamının direktiflerine göre 
tel'tiş eder, soruşturma yapar», Gayet sara
hatle ve vuzuhla şöyle anlaşılıyor. Müfettişler 
vekilden direktif alacak. 

BAŞKAN -•• - (i ncı maddeye geldiğimiz za-
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man sayın sözcüden nunu sarsanız nasıl olur? 
Mamafih sözcüye bir soralım. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Devamla) — G ncı madde sırasında 
bunu izah edebiliriz, mamafih son fıkrasını 
okusanız hızınız biraz azalırdı. «Müfettişlerin 
görev ve yetkileri tüzükle düzenlenir» diyor. 

OAVÎT TEVFÎK OKYAYUZ (içel) — 
Efendim, tüzüğün kanunun serdettiği âmir 
hükümleri yerine getirmesi icabeder. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Ama hu da bir 'kanun
dur. 

BAŞKAN —• Karşılıklı konuşmayınız. 
OAVÎT TEVFİK OKYAYUZ (tçel) — 

Müfettişler yalnız vicdanlarından, yalnız ka
nunun sevk ettiği hükümlerden direktif ahırlar. 
O halde zaafı ifade vardır-, ıslâhı icabeder. 

GKÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Madde geldiğinde da
ha açık konuşuruz. Eğer Başkan müsaade 
ederse konuşuruz. 

BAŞKAN — Madde geldiği zaman konuşur
sunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
BASIN -YAYIN VE TURİZM BAKAM 

NURETTİN ARDİÇOĞLU (Elazığ Milletveki
li)) — Çok Muhterem Başkan, çok muhterem se
natör arkadaşlarım, burada Bakanlığımız teşkilâ
tının yeniden kurulmasını bağlıyacak olan kanun 
üzerinde kıymetli irşatları, kıymetli fikirleriyle 
bu tasarının daha salim bir istikamette çıkmasını 
temin için ceht sarf eden arkadaşlarıma bu konuş
malarından dolayı, Hükümet adına, evvela teşek
kür ederim. Benden evvel konuşan Sayın Ko
misyon Başkanı arkadaşıma da benim yükümü 
bir hayli hafifletme gayretlerinden dolayı teşek
kür etmek isterim. Bu bakımdan mâruzâtım 
mümkün mertebe kısa olacaktır, kısa olmasına ça
lışacağım. Yereceğim izahat umumiyetle ortaya 
konulan çeşitli konuların. Bakanlığın ve Hükü
metin görüşleri yönünden aydınlanmasına inhisar 
edecektir. 

Evvelâ şunu tasrih etmek istiyorum, burada 
konuşan sayın senatör arkadaşlarımın bir organi
zasyon kanunu mevzuu ile, bir de turizmin nasıl 
gelişmesi lâzııugeleeeği konusu üzerindeki konuş
malar da bâzı tedahüller oldu. Bu tedahülle,' şüp
hesiz ki, gayrikabili içtinaptır. Bir teşkü.':1 ka-
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nıuıu görüsüyonız; ister istemez, bu dâvanın 
ehemmiyeti de hepimizin kafalalında derk â r bu
lunduğu için, elimizde olmıyarak dahi, ister iste
mez, turizmin gelişmesi konusuna da bu vesile 
ile yani Teşkilât Kanunu meselesi dolayısiyle de 
temas etmekten kendilerini alamadılar. Bu kısım
lara mümkün mertebe az dokunmak istiyorum. 

Ezcümle Mehmet Ali Demir arkadaşımız, ko
nuşmalarında teşkilât üzerinde durmakla bera
ber, turizmin gelişmesi konusunda da fikirlerini, 
turizmin ehemmiyeti üzerindeki fikirlerini de 
grapu adına ifade ettiler. Bunlara bakanlık ola
rak tamamen iştirak ettiğimi de ifade etmek iste
rim. Meselâ yasak bölgelerden, Doğu'daki yasak 
bölgelerden bahsettiler. Arkadaşlar bu konuda 
Bakanlık bir çalışma yapmaktadır. Bu, memleketi 
turizme açma çalışmasıdır. Ben vazifeyi demlide 
ettiğim andan itibaren şu kanaata varmış Lir ar
kadaşınızım ki, memlekette eskiden antidemokra
tik kanunlar diye bir mücadele vardı. Şimdi de 
memleket antituristik kanunlar, antituristik ihti
yatlar, antituristik tedbirlerle mücadele etmek 
mecburiyetindeyiz. Biz bunları tasfiye edemedi
ğimiz müddetçe memlekette turizm çığrınm açıla
bileceğine inanmamak lâzmıgelir. Bu sebeple, di
ğer memleketlerin yaptıkları gibi, ezcümle İspan
ya'nın yaptığı gibi Çünkü, .1957 deki duıumla-
riyle bizim durumumuz birbirine çok benzemek
tedir. Evvelâ turizmi açma ameliyesini başarmış
lardır. Ondan sonra yabancı sermayeyi, uıristi 
çekme imkânını, elde edebilmişlerdir. Bunun için, 
bu konuda, bakanlıkla bilhassa bu yaz çok kesif 
bir çalışına yapmak niyetindeyiz ve bunun mev
zuat kısmını, muhtelit' kanunlarla sehven çıkmış 
olan antituristik mevzuatın ayıklanması işini 
Meclisin önümüzdeki dönemine getirmek tasavvu-
rıındayız. O zaman Sayın Senatonun, Sayın Mil
let Meclisinin bunların tasfiyesinde yardımlarım, 
süratle istirham edeceğiz. 

Sırası ile konuşan arkadaşlarımızdan Özgü-
neş arkadaşımızı bir endişe içerisinde gördüm. Bu 
bakımdan bu hassasiyetlerini, turizm dâvasına 
verdikleri ehemmiyete atfediyorum. Endişeleri 
de şudur : 

Şimdiye kadar Batı turizmi bizde doğmuştur, 
diyor. Bu tasarı da bu eski zihniyetin temadisi 
şeklinde gözükmektedir bana, diyor. Bundan sonra 
da yine, bu Bakanlık bünyesinde basın, birinci 
derecede tutulup da, turizm ikinci derceed" tutu-
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lursa, bu memleket yine bir faaliyetten müstefi-
dolmıyacaktır, diyor ve bunun korkusu içindedir
ler. Sayın arkadaşıma bu konuda iştirak etmiye-
coğimi evvelce komisyonda da ifade etmiştim, bu
rada da ifade etmek isterim. Kendileri komisyona 
teşrif ettiler, güzel fikirlerini izah ettiler, lütfet
tiler; biz de kendi kanaatlerimizi ifade ettik. Şim
di bakıyorum ki, tatmin edemediğimiz anlaşıl
maktadır. 

Arkadaşlar, evvelâ bu işin tarihî seyri bakımın
dan gelişmesi, ileride, Sayın Ahmet Yıldız arka
daşımızın da ifade ettiği gibi, böyle olmasını iea-
bettirmediği gibi, olmasına da imkân yoktur. Çün
kü, evvelâ bir Matbuat Umum Müdürlüğü kurul
muştur; turizm lâfı yoktur, arkasından o zamanın 
şartlarına göre, sonra radyo işletilmeye başlan
mıştır. Matbuat Umum Müdürlüğü, bu sebeple, 
bir radyo, Basın - Yayan Umum Müdürlüğü ha
line gelmiştir. Daha sonra turizm mevzuu yavaş, 
yavaş memlekette anlaşılmaya başlamış ve Umum 
Müdürlüğe Basın - Yayın ve Turizm adı veril
miştir. Umum Müdürlük bu haliyle devam eder
ken, turizmin ehemmiyeti daha çok aıüaşılmış. 
Yalnız bu anlaşılma Türkiye'ye mahsus değildir, 
arkadaşlarını. Sayın özgüneş arkadaşım da tak
dir ederler ki, turizmin Avrupa'nın diğer memle
ketlerinde gelişmesi, bugünkü ehemmiyetini al
mış olması keyfiyeti son 30 - 50 yıl içindedir. Biz
de de bu hâl teşkilât olarak bu seyri takibedegel-
miştir. Ve bu arada turizm hakikaten, Basın - Ya
yın Umum Müdürlüğünün içinde, ikinci, üçüncü 
plânda bir mevki ihraz etmiştir. Bu halde, yani 
turizme birinci derecede ehemmiyet verilmesini 
istiyenler, bu halden mütellim olmuşlardır, Müca
dele etmişlerdir, yazmışlardır, çizmişlerdir, mü
cadelesini yapmışlardır ve turizmi birinci plâna 
çıkarmak için memlekete sağlıyacağı faydaları bir 
an evvel temin için gayret sarf etmişlerdir. 
Teşkilâtın da bu istikamette gelişmesini tabiatiyle 
istemişlerdir. Ama dedikleri gibi, 15 yılda olma
mıştır, bunun kabahati kusuru bizde de değil. 

Şimdi aradan bu kadar seneler geçtikten son
ra, turizm hakikaten 1 nci plâna çıkmış ve binaen
aleyh, Devlet teşkilâtında turizmi birinci plâna 
alacak bir organizasyona kavuşturulması zarure
ti doğmuştur. Buna mukabil, basın işi ise, bil
umum müdürlük veya bir vekâlet bünyesi içeri
sinde gittikçe ehemmiyetini kaybetmeye başlamış
tır. Evvelâ yeni Anayasamız çıkmıştır. Yeni Ana-
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yasa, eskiden olduğu gibi, Matbuat Umum Mü
dür lüğünün vazifesi e tim leşi ilden- olarak, bir 
Devlet teşkilâtının basın üzerinde, matbuat üze
rinde bir tekel teşkil etmesinin meydana getiril
mesine imkân vermez. Binaenaleyh, basın işi bu 
tasar ıda yoktur. 

Anayasa muvacehesinde biz, bu işle uğraşa
cak bir umum müdür lük , basını dirijo edecek 
bir teşkilât kurmamıza imkân y o k t u r ; kurar
sak Anayasa Mahkemesi bunu iptal eder ve o 
zaman biz Anayasayı ihlâlden suçlu oluruz. 
Böyle bir şey yok, basın mevzuu bu tasar ıda yok. 
Bu sistem basının birinci plânda tu tup , tu
rizmi ikinci plâna atan bir sistem değil, esasen 
basın yok, turizmi birinci plâna almış, bütün 
ağırlığı ile tur izmi birinci plânda, Basın Yayını 
ikinci plâna almış, bü tün ağırlığı ile tur izm Ve
kâleti adı ile birinci p lâna almak sure t iy le ; 
onun arkasında yayın ve haber alına işini yani , 
enformasyon kelimesiyle ifade edeceğimiz faa
liyeti, turizm işine bağlamışt ır . Ve bunu turizm 
işiyle beraber yürü tmek için bu Bakanlığın teş
kilâtı içerisine, bünyesine sokmuştur . Bizim öy-
leki, yayın bakımından ba Bakanl ık olarak 
rolümüz, ikinci ve üçüncü plâna düşmüştür . 
Çünkü, Anadolu Ajansının üzerinde, haber alma 
teşki lât ı olarak, yalnız bir nazarî nezaret hak
kımız vardır . Radyo, yeni gelen tasarı ile ayrı
lacaktır, yayın organları üzerinde de zaten bizim 
uzunboylu bir direktif, bir tasarruf, bir sevk ve 
idare hakkımız ka lmamaktad ı r . Yalnız tanı tma 
işi, yani enformasyon işi o da turizme hizmeti 
bakımından, alâkası bakımından bu bakanlığın 
bünyesinde muhafaza edilmektedir . Yani Sa
yın Özgüneş arkadaşımızın bahsett ikleri korku
nun, ben kat iyen bahis mevzuu olmadığım bi
lâkis Hükümet Tasarıs ında kuru lmak istenen 
sistemle, Sayın Özgüneş arkadaşımızın istediği 
şekilde tur is t ik tanı tmanın daha iyi yapılacağı , 
enformasyon işinin de bu Vekâlet in bünyesinde 
olması dolayısı ile, tur is t ik tanı tma işinin daha 
muvaffakiyet le başaracağım ve çok ehemmiyet 
verdiğimiz turizm faaliyetlerinin, bununla daha 
iyi gelişeceği kanaa t in i taş ımaktayım. O k a d a r 
bu kanaa te kuvvetle inanıyoruz ki, sadıkız ki, 
t asavvur edelim ki, enformasyon işleri Başba
kanlığa bağlıdır veya. bir diğer bakanlığa bağ
lıdır. Halbuki turizm işi, her şeyden evvel, bir 
tanı tma işidir. Bu da, diğer arkadaşların da ko
nuştuğu gibi, turizmin evveliyatı t an ı tmakla 

başlar. Ben bu tanıtına, işi, enformasyon işleri 
benim vekâletimin 'bünyesinde olursa mı, daha 
iyi muvaffak olurum ; yoksa, bir başka vekâle
tin bünyesinde bulunan bir teşki lât la* mı daha 

çok muvaffak olurum ? 

Şüphesizki, enformasyon işi, tanı tma işi, 
benim vekâletimin bünyesinde bir müdür lük ha
linde olursa daha çok müstefidolurunı. 1 anıl
ma işini daha iyi yaparını ve binnetec turizm 
tasarısının getirmiş olduğu espiri dâhilinde da
ha çok hizmet etmiş olurum. Binanaleyh madal
yonun bu yüzü de (de alınırsa Sayın özgüneş ar
kadaşımızla aramızda hiç bir ihtilâfımız y o k t u r ; 
bilâkis tasarının getirmiş olduğu sistem, kendi
lerinin arzu etmiş olduğu neticeyi daha kolay
lıkla istihsal edecek olan bir sistemdir. Şimdi 
bir bağımsız teşkilât, olmaz diyorlar , bu hali ile. 
Halbuki bağımsız bakanlık kuru lmaktad ı r . Ken
dilerine komisyonda da ifade ettim ve dedim ki, 
Sı naat Bakanlığı vardır . İOsas görevi sıhhat işle
rini tedvir etmektir. Fakat bir de bununla alâ
kalı, Sosyal Yardım işleri va rd ı r ; o da bir umum 
müdür lük halinde bakanlığa bağlıdır ve adı da 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıdır . Sı'hha! 
Bakanlığı için, sosyal yardım işleri bir safra 
değildir. Ve sıhhat işlerini boğmuyor ; ona alâ
kası bulunduğu için oraya bağlanın ıştır. Ve bin-
netice sıhhat işlerinin daha iyi görülmesinde 
sosyal yardım işlerinin faydası vardır . 

Aynı suret te , Turizm ve Tanı tma Bakanlı
ğı bünyesi içinde, tanıtma işlerinin Vekâletimi
ze bağlı olması, turizmi boğmıyacaktır . Evvelâ 
alâkası bakımından bağlıdır, bu bir ikincisi, 
turuzm işlerinin daha iyi görülmesine bu tanıt
ma servesinin bizim bakanlığın içinde o lmasy-
Je işlerin daha iyi bir şekilde yürütülmesine hiz
met edecektir. Nasıl sosyal varilim işlerini Sağlık 
Bakanlığına bağlanmasında bir mahzur görmü
yorsanız, alâkalı yakınlığı ve hizmetleri bakımın
dan da, turizm ve tanıtmanın da beraber bulunma
sında bir mahzur görmememiz ve buna alışmamız 
icaboder şeklinde ifade ettim. 

Bu misal de gösteriyor ki, buna paralel , bu 
işe benzer işlerin, aynı bakanl ık bünyesi cinde 
toplandığını gösteren 'hususlar mevcut tur . Bu
r ada Sayın Ahmet Yıldız arkadaşımın, bir ayrı 
teşki lâ t haline getirilirse, enfarmasyon işleri, 
tanı tnm işleri, bu bakanl ık bünyesinden alınıp, 
bir u m u m müdür lük haline getiril irse, o zaman 
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bunun mahzurlarını saydılar. Bugün bizde bir 
daire ıhalindedir, onu ayırıp, Başbakanlığa bağ
larsanız, suni şekilde şişirilmiş Ibir genel mü
dürlük haline getirirsiniz ve başına da bir Dev
let Vekili oturtmak suretiyle... 'Bunun memle
kete faydası yok. Yakınlığı bakımından bizim 
Vekâletimize (bağlıdır. E... bir yere bağlamak 
lâzım! Ulaştırma Vekâletine de, tanıtma işini 
bağlamıya imkân olmadığına göre, alâkası ve 
bizdeki tarihî seyri bakımından da, Turizm Ba
kanlığına bağlanması daha uygun görülmüştür. 
Yadırganacak hiçbir cihet yoktur. Bu Ikomıda 
Sayın Ahmet Yıldız arkadaşımız geniş bir şe
kilde görüşlerini izah ettikleri için ben ayrıca 
bunları izah etmek ve vakitlerinizi de almak 
istemem. O kadar basın işi bizden ayrılmış du
rumdadır ki, arkadaşım 10 ncu maddeye temas 
ettiler; onuncu madde de sayılan hususlar, bi
zim Bakanlığımızın basın üzerinde nezaret hak
kı dahi diyemiyeceğimiz birtakım basit for
malitelere inhisar etmektedir. Müdürlüğün adı 
da zaten Halber ve Yayın Müdürlüğüdür ve Iba-
sın ile ilgisi yoktur. Demin de arz ettim; rad
yo, ajansında bizden, üzerinde ancak bir ne
zaret hakkı kalmak suretiyle ayrılması; yayın 
işinde de, Sayın Özgüneş arkadaşımızın düşün
düğü mahzurları ortaya, eıkarmryacağını mey
dana koymaktadır. Bu arada dediler ki, siyasi 
propaganda mı yapacaksın? Arkadaşlar, de
mokratik bir memlekette siyasi rejim propagan
dasının yapılması mevzubahis değildir. 

Kimi kime tanıtacağız! Biz Ibu memlekette 
alâkadar olduğumuz, ailesi dâhilinde bulundu
ğumuz demokratik memleketlerin ailesi içinde
yiz. Oralarda faşist memleketin evvelce dene
dikleri gibi, İtalya gibi yahut Almanya gibi 
her şeyi 'siyasetin hizmetinde, her şeyi partinin 
hizmetinde, her şeyi Hükümetin hizmetinde de
mek suretiyle >turi»mi de ihmâl ederek, tanıtma 
işlerini, enfarmosyon işlerini daha çok siyasi 
propaganda işine hasredeceğimiz iddia edile
mez ve böyle bir şeyi de ileri sürmek aibes 
olur kanaatindeyim. Ne Hükümetimizin bugün 
aklından böyle bir şey geçmektedir, n t r i e m u n ı . 
kündür ve ne de tasarıda, buna uzaktan, va_ 
kından dokunan bir espri mevcuttur. Bunlar 
devri geçmiş işlerdir. 

Şimdi tanıtma işi şüphesiz ki, Ibir kültür, 
tanıtma işiyle arasında basın ateşelikleri vası-
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tasiyle Ibâzı siyasi tanıtmalara, siyasi propagan
da demiyorum, dikkat 'buyurulursa Mehmet 
Özgüneş arkadaşımız siyasi tanıtmalar olacak
tır ve bu siyasi tanıtmaların turizmin gelişme
sinde de hizmeti olacaktır. Aynen Komisyonda 
getirmiş olduğum bir misâlde eğer, bir siyasi 
tanıtma yapılmadığı ve tanıtma işi bir kül ola
rak ele alınmadığı takdirde, şunu kendilerine 
sordum. Türkiye'yi ihtilâller memleketi olarak 
tanıyan 'bir memleketten bu memlekete turist 
gelir mi? Elbetteki tanıtmayı bir kül olarak 
telâkki edeceksiniz ve tanıtmada memleketi her 
yönüyle tanıtmak için orada gayret sarf edecek
siniz ve dış teşkilâtınızı da bu işte kullanacak
sınız. Kendileri de zannediyorum bir noktada 
çelişmeye düştüler. Dediler ki, tanıtma, her ba
kımdan halkı ile, ticareti ile, her yönü ile mem
leketi tanıtma. Biz de kendileri ile aynı kana
atteyiz.' Biz bunun içerisinde, bir nispette siyasi 
tanıtmanın da mevcut olduğu ve bir kül oldu
ğu kanısmdayiz. Ama, siyasi propaganda yap
mak konusunu nereden çıkardıklarını, tasarı
nın hangi hükmünden, hangi konuşmalarımız
dan bunu istihraç ettiklerini halâ «anlamış de
ğilim. Böyle bir mevzu yoktur. Siyasi propagan
da yapmak maksadiyle Enformasyon Başkan
lığına bağlanmıştır veya Ibundan bu netice çı
kar şeklinde olan konuşmalarına iştirak etmi
yorum ve Ibu şekildeki düşüncelerinin se'bebini 
de halâ anlıyamıyorum. 

10 ncu madde üzerindeki ifadelerini maddeye 
geldiğimiz zaman cevap vereceğim. 

Eğitim konusunda, yine 27 oıci madde ve 16 
ncı maddenin 3 ncü fıkrasının müzakeresi esna
sında arkadaşıma cevap vereceğim çünkü 
tümü üzerindeki müzakereler meselesiyle hemen 
cevap vermek kanun tekniği bakımından pek bağ
daşmıyor, maddelere geçildiği zaman arz 
ğim. 

Tabiî turizm hakkındaki fikirlerine; de; 
maddelere geçtiğimiz zaman cevap, verme 
rim. 

:>dece-

gcııe 
iste--

Dış kadrolar işi : Pek çok arkadaşlarım bu, 
meselelere temas ettiler. Ben de kısaca hepsine 
toptan temas etmek ve cevap vermek isterim. Me-
,alâ dış kadrolar hakkında, dış görevlere fazla 
önem -^rilcliğmclen bahsettiler; bugün dış kadro
larda olan örgeler 35 kişidir, tasarının getirdiği 
ise 44 kişidir ve ı .„ l a b i r a r t ı ş y o k t u r . Sonra bu 
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arkadaşların otomobil ticareti yaptıklarından bah
settiler. Böyle otomobil ticareti yapan arkadaşlar 
varsa herhalde bunları ben tâyin etmedim. Ama 
bana bu imkânı, bu tasarı ile reorganizasyon im
kanını Yüksek Heyetiniz bahşederse, umarım ki, 
yakın zamanda bu reorganizasyon sayesinde ve ta
sarının koyduğu espiri dâhilinde; çünkü bir kari
yer tesirini hedef tutmaktadır, bizim memurları
mızın statüsü bakımından, bu espiri dâhilinde 
bunun ıslanma gidileceği tabiîdir. Bu hususta 
şimdi, bu ataşemiz böyle çalışıyor, öbürü böyle 
çalışıyor şeklinde bir açıklamada bulunmayı da, 
takdir buyurulur ki, şu anda politik telâkki etmek 
icabeder.. Dış memuriyetleri cazibeyi artırmak 
için koyduk, demişiz. Böyle bir şey Bakan olarak 
aklımdan geçmemiştir ve ağzımdan da çıkmamış
tır. Komisyonda Bakanlığımızca böyle bir şeyin 
ifade edildiğinden bahis buyurdular; dış memu
riyeti, cazibeyi artırmak için koymuşuz dediler, 
aklımdan geçmez, böyle bir konuşma, varit olma
mıştır. 

Kendileri, tasarının tümü hakkında, konuşur
ken tasarı genel olarak umumi ifadelerle geçiş
tirilmektedir, demektedirler. Yani kadroların 
dondurulmasını, makamların, postların dondu
rulmuş olmasını, müdürlüklerin tadadedilmesini, 
istiyorlar mânasına anladım. Arkadaşlar, bu ta
rafa kaçan bir temayül, yani bâzı maddelerde ta
dada kaçan bir temayül, Hükümet tasarısının bâ
zı maddelerinde mevcut idi, Yüksek Meclise inti
kal ettikten sonra, komisyonlarda ve Heyeti Um il
miyede tadadın doğru olmadığı, bunlara 
suples verilmesi tezi savunularak onlar dahi çıka
rıldı. Ezeümle, meselâ Genel Müdürlüğü bünye
sinde, Hükümet tasarısında, Etüt ve Plânlama, 
Müdürlüğü, Turizm Geliştirme Dairesi Müdürlü
ğü, turistik teşebbüsleri dairesi müdürlüğü gibi 
ismen tasrih ve tadadedilmiş teşekküller olduğu 
halde, bilâhara Birinci Mecliste bunlar kaldırıl
mış, ileride duyulacak ihtiyaca göre, tesis edil
mek üzere ve tasarının 16 ncı maddesinin o ncü 
fıkrasında Bakanlığa ihtiyaçlarına, göre müdür
lükler kurmak salâhiyeti verilmiş ve buna dayanı
larak, bunların teşkil ve tesis edileceği ileri sürül
müş ve bordrolara bir suples verilmiştir. Simdi 
biz de iki cami arasında kalmış bulunuyoruz. Bir 
taraftan Meclisin bir tarafı komisyonları ve sai
re tadada gitmiyelim, gerekirse suples bira" , r a n a 

az olsun diyorlar, öbür taraftan bâ« arkadaşla
rımız da çıkıyorlar, bunun ak^110 m r davranışta 
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bulunuyorlar. Her halü kârda, bu .Ki ncı madde 
geldiği zaman görüşeceğimiz 3 ncü fıkrası birçok 
mahzurları olduğundan bahsettikleri eğitim ve 
Tıbbi Turizm Müdürlüğü konusunda da JO ncı 
maddenin 3 ncü fıkrasında ilerideki ihtiyaçlara 
göre tesis ve teşkil edilebilecek olan müdürlük
lerdir ve bunlar için bugünden bir tadada gidil
mesinde bir fayda görmemiştir, komisyonumuz da 
bu faydayı görmemiştir. Orada da tartışması 
geçmiştir ve bu mealdeki teklifler reddedilmiştir. 
Sayın Okyayuz arkadaşımızın tasarıda bulun ma
diği için turizm zabıtası konusu hakkında sor
dukları husus, tamamen tasarının tümüne taal
lûk ediyor sayılır ve Sayın Ahmet Yıldız arkada
şımız bu konuda tümü hakkında izahat verdikleri 
için ben de tamamen sayın arkadaşımın izah etti
ği fikirlere -iştirak ediyorum. Zaten Bakanlığın 
aynı görüştedir. Sonra ilce danışma kurulunun 
57 nin az olduğundan bahsettiler, f>0 a çıkarılma
sını istediler. Biz bu rakamın kâfi olduğu kanaa
tini taşıyoruz, takdir Yüksek Heyetindir. 

Müfettişlik mevzuundaki Sayın Okyayuz ar
kadaşımın fikrine yani oradaki direktif Kelime
sine ben Bakan olarak katılıyorum. Günkü haki
katen sivri bir kelime şeklindedir. Her ne kadar 
tüzükle tâyin olunur demekteyse de «direktif» 
kelimesi kanun metninde biraz sivri durmaktadır. 
Ve konudaki taleplerine katılmaktayım. 

Ağırnaslı arkadaşımızın beyanlarının, çoğu 
turizmin gelişmesine, hizmetlerin ifasına, nntide-
mokratük davranışların, mevzuatların kalkması 
hallerine inhisar etmektedir. Bunlara tabiatiyle 
bu kürsüden daha çok çok temas edeceğiz. Turiz
min gelişmesi konusunda daha bu kürsüden in
şallah çok çok konuşacağız. Yalnız sayın arkada
şıma, her sahadan kıskandığı özel sermayenin bi
zim sahaya verilmesinin uygun düşeceği kanısın
da oldukları için burada teşekkür etmek isterim; 
turizmde Devlet yatırımları' ile Özel sermayeyi 
mcoKodiiyovlftr. 

Basın ataşelikleri hakkındaki memnuniyet ve
rici olmıyan haberler ürerinde de demin maruzat
ta bulundum ve onlara ilâve edecek bir şeyim 
yoktur. 

ı'ukeeligil arkadaşımızın Doğu ile turizm mü
nasebetleri kurulması hakkındaki fikirlerine bü
tün kalbimle katılıyorum. Bu konuda zaten Ba
kanlığımda daha evvel yapılmış olan bâzı çalış
malar vardır. Bu çalışmaların tesri edilmesi için 
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Bakanlığa geldiğim günlerin hemen akabinde ar
kadaşlarıma direktif vermiş ve bunun için gerek
li komisyonları kurmuş durumdayım. Hakikaten 
Türkiye, çok sayıda turist celbeden memleketlerin 
arasında ispanya, İtalya, Yunanistan gibi mem
leketlere nazaran, tabiri caizse, iki kanatlı ol
maya namzet bir memlekettir. Coğrafi mev
kii, tarihî pozisyonu itibariyle bizim hakika
ten Doğudan da pek çok turist çekme imkâ
nımız vardır, bu konuda çok kesif bir çalışma 
yapmak lâzımdır. Ve Garba verilen ehemmi
yet kadar, ondan az olmamak şartiyle böyle 
bir çalışma yapılırsa, çok istifadeli neticeler 
sağlıyacağı kanaatini ben, teşkilâtının başı 
olarak, taşıyorum. 

Dikeçligil arkadaşımızın başmüfettişlik hak
kındaki görüşüne katılamıyorum. Çünkü teftiş 
heyeti reisi vardır, birinci sınıf, ikinci sınıf, 
üçüncü sınıf müfettişlerimiz vardır, Lisan bil
me mecburiyetini de Meclis koymuştur ve 
buna Hükümet de katılmıştır. Sonra bu kad
ro değişiklikleri çok gelip gitmeyi mucibola-
caktır. Çünkü Maliye ile'ihtilâfa düşüyoruz 
ve Plânlama Komisyonuna gidip gelmek mec
buriyeti hâsıl olup, tasarının formalitelerini 
epeyce uzatıyor. Bir bakımdan da katılamıyo
ruz. Müsteşarlığın ihtisas yeri olması görüşü
ne de iştirak edemiyoruz. 

Radyo hakkındaki fikirlerini bu tasarı mü
nasebetiyle, müzakere konusu dışı addettiğim 
için inşallah başka bir vesile ile cevap ver
mek üzere şimdilik sükût etmekle iktifa edi
yorum. 

Muhterem Tevetoğlu arkadaşımızın Özgü-
neş'e iştirak ettiği hakkındaki ifadelerine, ta-
biatiyle, özgüneş arkadaşıma verdiğim ce
vaplar dolayısiylc katılmama imkân yoktur. 
Yalnız biraz evvel bu tasarının çıkması konu
sunda gayet pratik olarak ifade ettiği şekle 
bütün kalbimle iştirak ediyorum ve arkadaş
larımdan da, bunu istirham ediyorum. Bu yaz 
içerisinde bu bakanlık teşkilâtının kurulması 
imkânım bize lütfederseniz bu bakanlık teş
kilâtı gelişecektir. Ve gelecek turizm mevm^i-
ne kadar bir sürü işler yapmak imkânı elde 
edilecektir; kadroları yerleştirecektir, turiz
min ana meselelerini ancak ondan sonra ele 
almak mümkün olacaktır. Bu bakımdan bir 
havadise göre, Temmuz ayının beşinde de Mec
lis tatil edileceğine nazaran, bu müddet zarfın-
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da tasarının tatilden önce Meclisten çıkarak 
yürürlüğe girmesinin teminini Hükümet ola
rak istirham ediyoruz. Bu temin edilirse bir 
sene kazanmış olacağız. 18 defaı bir arkada
şımın da ifade ettiği gibi, gelmiş gitmiş olan 
bir tasarının, bu defa- artık himmetlerinizle yük
sek tasviplerinizle yürürlük sahasına girmiş 
olması, turizm sahasından beklediğimiz hiz
metlerin ifasına ilk ' adımı ve büyük faydayı 
sağlıyacaktır. Bu bakımdan Tevetoğlu arka
daşımın ifadelerine katılmaktayım. 

Sayın Artukmaç arkadaşımın konunun sis
tematiği hakkındaki ifadelerine gelince: Ben 
meseleye pek nüfuz edemedim ama, anladığıma 
göre, 3 ncü maddeyi bir büyük madde hali
ne getirmek suretiyle 4 ncü maddeden 13 ncü 
maddeye kadar hepsini 3 ncü maddede topla
mak istemektedir. Buna tamamiyle muhali
fim. Çünkü o kadar uzun ,bir maddenin tedvi
nine ihtiyaç yoktur. Sonra madde sıralarını 
değiştirmek ve sistematiği o şekle göre yap
mak korusunda ve mütaakıp fikirlerine gelin
ce, buna da pek uzun boylu ihtiyaç olacağı 
kanaatinde değilim. Bunun için de komisyo
na havalesine lüzum yoktur. Maddeler okun
duğu zaman madde numaraları üzerinde de 
burada müzakere esnasında bu ıslâhat yapıla
bilir. Ama, 3 ncü maddenin bu şekilde büyük 
bir madde haline getirilmesine ve 4 ncü mad
denin de, eğer maksatları o ise, ben o şekilde 
anladım, 14 ncü maddeye kadar bir tek mad
de haline getirilmesi teklifine de iştirak etmi
yoruz. 

Bütün maruzatımız, istirhamımız, tasarı
mızın biran evvel kanunlaşmasının sağlanma
sı için yüksek reylerinizin izharı ve bu neti
ce sağlandıktan sonra bu tasarının yurda ve 
memleketimize faydalı olmasını dilemekten 
ibarettir. Bütün arkadaşlarımı hürmetlerim
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Açıkalııı, 

CEVAT AÇIKALIN (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın arkadaşlarım, önümüzdeki 
metin, yaşadığımız asırda muhakkak ki, mem-
leke t ı ^n hayati telâkki ettikleri mevzuların 
en başında selenledir. Ve bilhassa 'bunun 
ehemmiyeti memit^timiz için çok büyüktür. 
Bu itibarla demincektt*, beri gerek Sayın 
Bakanın verdiği izahat, gerbv Komisyon Be-
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isinin verdiği izahat ve gerekse b ü t ü n arka
daşlarımızın konuşmas ından t ebarüz et t iği veç
hile hepimiz 'buna ehemmiyeti mahsusasını ta
mamen verdiğimiz ayan beyandır . Ve konu
şan arkadaş lar ımız ın bugün, burada huzuru, 
nıızda bu mesele hakk ında yine konuşmalar ı , 
meseleyi y ı p r a t m a k bakımından değil, mese
leyi ehemmiyetine göre ku ra rak ve esaslı su
re t te k u r m a k bak ımından hepinizin içindeki 
a rzunun b i r ifadesidir . Bu bakımdan, tenkid 
olarak, te lâkki edilmesini r ica ederim. Benim 
sÖyliyeceğim, b i rkaç sözden ibare t t i r . Şu önü
müzdeki tasarı bir defa birinci maddede deni
yor ki : «Turizm ve Tan ı tma Bakanl ığı adı 
ile bir bakanl ık kuru lmuş tu r .» Tur izm ve ta
n ı tma diyor. 

İk inci maddenin 2 nci ve 8 ııeü f ıkralar ın
da deniyor ki : «Turizm ve Tan ı tma Bakan
lığı habe r ve yay ın organlar ı hizmetlerinin gö
rülmesini kolaylaşt ı r ıcı itodbirleıri alır.» 

Şimdi, bii' defa bininci ve 2 nci madde ara
sında bendeniz bir fark görüyorum. İki iş 
iken, yani turizm ve tanı tma, iken .'> ncü bil
iş olacakı bir de efendim, haber ve yayın 
organ la r ı hizmetlerinin görülmesini kolaylaş
t ı r m a k 'deniyor. Şu rada bir defa Turizm ve 
Tan ı tma Bakanl ığı dediğimiz zaman, bu 'tanıt
m a d a n .maksat, nedi r? Tan ı tma nedir , anlı-
yalım. Enformasyon, buyurdu Vekil Beyefen
di . Ben enformasyonu bu bakanl ığ ın işi gör
müyorum. Tanı tma eğer, la ta p ropaganda tu-
r is t igue ise, o, ayrı bir konudur . Ben bura
da üç meseleyi ayrı ayrı görüyorum. Bilhassa 
b u r a d a k i 10 nen madde delaletiyle haber ve 
yayın organlar ı - derken, daha fazla y u r t içi 
ve dışı her çeşit yayınlar ın takibiyle bu ya
yınlar hakkında Hüküme t makamla r ına bilgi 
verecek çal ışmalar yapmak. Yani «Yerli ve 
ecnebi yayın organlar ın ın çalışmalarını kolay
laş t ı racak tedbirleri alır. Tü rk ve ecnebi ya
yın organlar ı mensuplar ına Bakan la r Kuru
lunca onaylanacak yönetmenliğe göre basın 
ka r t ı verir.» Güzel. Şimdi benim arz etmek is
tediğini ş u d u r : Üç mesele v a r d ı r ; biri tur ' '- '" 
p ropagandas ı , Ibiri enformasyon ve b ; •••-'' do-Tu
rizm. Bakanl ığ ı . Bu üç görev. K ^ ( l 1 ki . ^ıyıu za
m a n d a Sayın Bakanl ığ 'miz d işarda matbua t 
ataşeleri , matbua t müşavirleri ve üstelik de ta
nı tma büroları Kuruyor. Benim •anladığıma ve 
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teçrübeımle- gördüğüme göre, tanıtma büroları 
taunaımcu turizm propagandası yapacak bir no\ i 
dükkând ı r . Ama matbuat müşavirinin, karsı
s ında o turan a rkadaş ımın kendisi daha iyi bilir, 
onun mahiyeti poli t ikt ir . Matbua t müşavir inin 
ve matbuat a!asesinin mahiyet i polit iktir . O, 
Meclise gider, kabine âzasiyle konuşur, vekilleri;: 
görüşül', şerirlerle konuşma tesis adev. Ama, 
bu (bir haber ler bürosu müdürünün yapacağı 
iş değildir. Buna yapt ı rmazlar . Avrupal ım di 
sipliui buna müsait değildir. flıı onu .yıpratır. 

Şimdi, inenini istediğim bu >> vazifeyi tasrih 
edelim. Turizm meselesi muazzam bir dâvadır . 
Al lah kolaylı:!; versin. Bu burada, sozie halle
dilecek 'meseleler değildir . Ben, meselenin bi
rinci kısmını al ıyorum. Şurada, tanı tma, basın 
ve yayın madem ki sk.de ayr ı lmış t ı r ; buruda. 
bunun yerine haberler m ü d ü r ü deniyor, haber
ler müdürünün m a t b u a t ataşelerini beslemesi 
lâzımdır. Servis yapması ve buradak i matbu
a t ile teması lâzımdır. Dışarıya, bunu vermek 
lâzımdır. Şimdi bu bir problem ve halen ben 
bu problemin hail ini burada göremediğim, Ta
nılama dı ı rurmu, mahiyet i i t ibariyle, dişarda 
memleketi tanı tma ise o tanı tma bürosu ile ol
maz. ' u m u için, bilmiyorum, kü l tü r ateşçimi 
mi yapacağız, ne yapacağız? O da ayrı bir me
seledir. Yani. kültürel tanı tma, .memleketin var
lığını tanı tma, memleketi d i ş a r d a tanı tma ise 
o ayrı meseledir. Propan turist ik ise mükem
mel bir iştir. Eğer benim dediğim mahiyet le 
üç. meseleyi yapacak , hem Basın - Yayın ata
şelerini besliyecek, hem memleketin varlığı; u 
t an ı t acak hem de turizm 'meselesini ele a lac ık 
bir Bakan l ık ise hak ika ten bir adamdan bu ka
da r çok iş istemek çoktur. Al lalı muvai'ak ey
lesin, ama, çok tu r ; çLinki bunu bir .adaim yapa
maz. Eski zamanlarda , Mehmet özgüneş arka
daşımın 'söylediği gibi, bu işlerde total i ter mem
leket lerde bütün bir pa r t i ve b i r .Hükümet teş
kilâtı üzerinde propaganda m-'nareti diye te
merküz ettiği zan»"!! ancak bu olmuştur. Bizde 
ıbu t e s k ^ 1 ' yenidir . Bizim bir Matbua Umum 
Müdür lüğümüz vardır . Bu Umum Müdür lüğü
müz gerek h a r p senelerinde gerek sonra iVL.ı-
buft Müdür lüğü iken çok güzel çalışmıştır. Faka t 
şimdi bu munzam vazifeleriyle buna yetişecek 
midir? Zannetmiyorum. Bu (Timim Müdür lük 
müstakil, çalıştığı zaman, gerek is t ihbarat , geir-k 
kendi verdiği faaliyet bakımından çok ivi ça 
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lisanstır. Ama bugün bu biraz kanşrk görü s.ü-
yor. Bendenizce bugün bunun üçe ayrılması 
yahut da 2 ye ayrılması iyi netice vermiyecek-
'tir. Şu balamadan, eğer burada 10 ucu mad
denin delaletiyle halter ve yayın organlarının 
hizmetlerinin görülmesi yani hasm faaliyetleri
ni, gerek -matbuat ile temas gere'k, ecnebi mal 
buat 'mümessilleriyle temas, gerek' bunları !;c-,-
lemo ve hariçteki ataşeleri, beslemek ve bii.nk-
kiıi bir haber bülteni çıkaracak kadar günü 
gününe servis vermekse. bu olmuyor. Şimdiki 
halde bu yoktur. Nejat Bey hatırlarlai' Lotıdra'-
da iken matbuat müşaviri idi ve kendisine ser
vis yapamamiştıik. Washington'daki Haberler 
Bürosuna verilecek şeyleri BBC den dinlemek 
suretiyle alırlardı. Bunun İstırabını çektik. 
Maksat bu organizasyonu tam manâsiyle te
mindir. Bugün bu organizasyon yapılamıyor. 
Dışardaki matbuat müşavirliklerinin her biri 
muktedir adamlar olmakla, beraber, yapılame-
yor. Çünkü merkez besliyemiyor. Bu mesele, [li
rizm meselesi, muazzam 'bir dâva, Allah kuv
vet, kudret versin. Ben bu turizm meselesini 
yalnız Hükümetin başaracağı (kanaatinde de-
ğilim. Biz bir millî turistik müesses.*.' kurmalı
yız; bütün erbabı sanayii, kapitalisti iş adam
larım eel'bedecek şekilde bir millî 'müessese kur
malıyız. Meselâ, İtalya'da var. Böyle bir milli 
müessese kurmalıyız. !>u kanuna girer mi gir
mez mi bu bir mütalâa. Ben içimdekini söylü 
yönüm. 

Şimdi tanıtma meselesi; ismini koyalım, en
formasyon değil Ministeredel'infarmation de
ğil, ministere dela propaganda'dır ve sırf turizm 
bakımından memleketi tanıtacak. Kaldı ki 2 
meseleyi karıştırmak da 'bizi rahatsız edecek. 
Meseleler ortaya çıkar, çünkü, bizim turizm de 
bir nıerkantil taraf vardır. Çok hoş görülecek şey
ler vardır. Bunu siyasi ölçüde mütalâa ettiğimiz 
zaman bu bizi rencide edebilir. Bana İtalya'da 
iken bir Turizm Nâzın dedi ki; bir turisti kain 
dışarı atmak, bana 3 bin turistin tornistan geri 
gitmesine malolur. Binaenaleyh bu propaganda
nın daha müsamahakâr, daha merkantil, daha 
turist bakımından mülayim bir propaganda ol
ması lâzımdır. Sonra turizm bakımından, pro
paganda ancak bizim turizm propagandamız-
nihayet lâki lokum propagandadır. Ama mem
leketin tanıtılması, ilmi var, rejimi var, şu var, 
bu var. Ben bu bakımdan bunun tavzihini bil- j 
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!ur--sa istirham ediyorum. Burada Kanunun 
muhtevası hakkında, onuncu madde hakkındaki 
düşüncelerimi, samimi maruzatımla tebarüz et
tirmiş oluyorum. 

17 tîci maddede; dil meselesi. var. Dil mese
lesini bakanlık ve Hükümet gayet güzel hallet
miş. 'Fransızca ve İngilizceyi okuyup yazma ve 
konuşma iktidarında olanlar... Bendeniz derim 
ki, eski tecrübeme müsteniden, yalnız İngilizce 
ve Fransızca esas tutulmamalı. Yaşar dilleri bi
lenlere ihtiyacımız var. Yani Fransızca, Alman
ca, Rusça, "Farsça, Arapça hattâ Endonczyaca'-
ya ihtiyaç vardır. Nitekim fıkranın sonunda, 
«hizmetin görüleceği memleketin dilini ve yahut 
o memlekette mı çok konuşulan, hakanlıkça tes-
bit edilen dilleri bildiğini aynı şekilde tevsik 
edenler bu memleketteki göreve t erci han atanır
lar.» Bunlar idari bakımdan bakanlığı biraz müş-
kilâta sevkeder. B lin d e bir esas olsa, konsekan 
•ol.-.a der ki, bu Farsça, Fransızca, İtalyanca, İs
panyolca olacak, o zaman daha kolay olur. Bu 
bir şahsi temenniden ibaret; fakat lisan mesele
sine büyük bir önem verildiği' burada ehemmi
yetle müşahede ediliyor. 

17 nci maddenin son fıkrasında, teadül, ya
ni dereceler; 1 nci sınıf turizm tanıtma bürosu 
müdürü veya basın ataşesi diyor. Demin de arz 
ettiğim .gibi bu iiş iki hususu ihtiva eder. Ben 
bunun teadülüne taraftar değilim. Turizm ve 
Tanıtma Bürosu müdürü meselâ bugün son bı
raktığım zaman Koma'da olduğu gibi, bir dük
kânın içinde propaganda yapar, levhalar kor ve 
turistik malûmat verir, resimler teşhir eder, 
birçok müracaatları karşılar veya aynı zaman
da basın ataşesi olur. Basın atasesiyle Tanıt
ma Bürosu müdürünü memleketin menfaati ba
kımından mutlaka ve mutlaka ayırmak tarafta
rıyım ve tavsiye ediyorum. Aksi halde memleke
tin işi yürümez. Bu memleketin hizmetini yü
rütmek için gönderdiğimiz basın ataşesine mut
laka ve mutlaka itimadımız olacak ve hergün 
bülten servisi yapacaksınız. Geçen sefer de arz 
ettim, ben ömrümde Anadolu Ajansının bülten
lerinin muntazaman tayyare postası ile gönde
rildiğine şahit olmadım. 'Bu temin edilmemıiştir. 
Arz ettim konuyu. Günahtır bu memlekete... Tu
rizmin idarei maslahatla yürütülmesi ,zamanı 
çoktan geçti. Bugün ataşe müşavir müdür yok
sa attaehee de presse midir, bunu nasıl vekâ-
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1 el takdir edip gönderecekle, onu günü gününe 
servisimi almalı ve memleketin haftalık bülten
leri çıkarılmalıdır. Elimizdeki .bültenlere bakın, 
Endonezya'dan 'geliyor, falan yerden geliyor; 
falan yöre gitmektedir, lıer biri şaheserdir. Bi
zim memleketimizde böyle bir şey yok. Bizim 
ataşeliklerimiz böyle bir şey yapamadı. Yapa
madıklarından dolayı mı? Hayır bu arkadaşla
rın hepsi gayet kıymetli adamlardır. 27 (Mayıs 
İhtilâli esnasında; kendim âcizane memurları
mı seferber ettim, herkesin hayranlığını çeken 
bültenler çıkardı arkadaşlar. Ama neden? To
parladım. 

Şimdi biz bunu yapamıyoruz. Londra Bü
yük elçiliğinde Nejat Bey ile Nuri Bey yapa
madı 'bunu; neden?.. 

BAKANLIK TEMSİLCİSİ BASIN-YAYIN 
CBNEL MÜDÜRÜ NEJAT SÖNMEZ — Yaptı. 

CEVAT ACIKALIN (Devamla) — Neden
se olmadı.. (A.P. sıralarından, nasıl müda'hale 
ediyor, sesleri) Şimdi, para astiyelim, bunu ya
palım. Şimdi benim dediğim bu .hizmetleri ya
palım. Bir kanun geliyor, para listiyelim ve bu 
hizmetleri yapalım. 

Bir mesele daha; 26 ncı madde ile mademki 
Matbuat Umum Müdürlüğü /vazifesi hu .bakan
lıktan kalkıyor. Basın, Yazı ve Resimleri Der
leme Kain ununa göre her türlü basma yazı ve 
cesimlerden 2 şer nüshayı basın evleri, adı ge
çen kanun hükümlerine göre Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığına gönderil*. Bu hükme uymı-
yanlar hakkında bakanlık adı geçen kanun hü
kümleri gereğince kovuşturma yapılmasını 
Cumhuriyet Savcısından ister» bu madde hük
münü pek anlıyamadım. Bu bakanlık kanunun
da bu madde hükmünü pek anlıyamadım-. Mat
buat Umum Müdürlüğü bunu göndermiyeni 
niye savcılığa veriyor'? 

Bir de 29 ncu madde vardır. Bu 29 ncu 
madde, «Bakanlığın resmî ve özel müessese ve 
şirketlerin çalışmalarına ait bilgileri istek 
üzerine Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gön
dermekle yükümlüdür» Bunu anlıyorum. Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı birçok malûmatla 
mücehhez olmak üzere malûmat istiyebilir. 
Fakat her müesseseye bana falan bilgiyi ver
direceksin diye, sen de bana vereceksin diye 
bir mecburiyet koymanın ne dereceye kadar 
varit ve doğru olduğunu pek takdir edemiyo
rum, bendeniz. 
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Efendim, bendenizin aklınım erdiği ka

dar, maruzatım bırndan ibarettir. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Başkanlık olarak bir hususu 

belirt inek isterini ki, yasama organlarının gö
rüşme şekil ve usulüne göre, bakanlık temsil
cilerinin derece ve rütbeleri ne olursa olsun, 
sayın üyelere hitabetmeye her hangi bir şe
kilde hakları yoktur. Buna. riayet etmelerini 
kendilerinden rica ederim. (Bravo sesleri) 

Veterlik önergesi var, okutuyorum. 
MEHMET ÖZCÜNEŞ (Tabiî Üye) - - Bir 

dakika Sayın Balkan; sayın bakan, bana söy
lemediğim fikirleri izafe ettiler; bende İçtü
zük hükümlerine göre kısaca bunu izah etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, evvelâ yeterlik 
önergesini oya koyalım ve sizin için 95 nci mad
deye göre ayrıca bir işlem yaparız. 

Veterlik önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Mevzii aydınlanmıştır. Müzakerenin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Adana 

Mehmet Ünaldı 

SADİ KOCAŞ (O. Başkanınca S. Üye) ••-
Aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN ----- Buyurun. Sayın Koçaş, ye
terlik önergesinin aleyhinde. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Komisyon Söz
cüsünün ve bir Senatör arkadaşımızın da belirt
tikleri gibi, bu kanım 19 defa Yüce Meclise gel
miş ve gitmiştir. Bunun sebeplerinden en mü
himi bu kanunun hayati ehemmiyetidir. Üç 
saat konuşmadan sonra, söz isteyen bir çok ar
kadaşlar fikirlerini belirtmeden yeterlik öner
gesi verilmesini kanunun hakikaten 4 başı ma
mın- bir şekilde çıkarılmasını engelliyecek bir 
unsur olarak mütalâa ederim. Şahsan bendeniz 
daha evvel söz isteyen bâzı arkadaşlarımın, be
nim fikrirlerinıide aynen söylediklerini gördü
ğüm için söz istemedim. Fakat Komisyon başka
nı ve Sayın Bakan konuştuktan sonra onlara 
verdikleri cevaplar şahsan beni tatmin etmedi. 
Ben şahsan söz ist ivecek durumdayım, ümit 
ederim ki, daha benim gibi birçok arkadaşlar da 
vardır. 

Turizm mevzuu, bu memleketin kalkınmasın
da en büyük önemi olan bir mevzudur ve görüş-
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tuğumuz kanun da lâalettayin, iki üç maddelik 
küçük bir kanun değildir ve her zaman değiş
tirilemez; bir Bakanlığın teşkilât kanunudur, 
mutlaka bütün teferruatı ile söz isteyen arka-
daşlarlarm fikirleri üzerinde durarak karar ve
rilmesini ve bu yüzden de yeterlik önergesine il
tifat edilememesini arz ve teklif ederini. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN - Saat 1-1 den heri görüşmelere 
devam olunmaktadır, o halde dört saate yakın 
bir zamandan beri tümü üzerinde görüşmeler 
devam etmektedir. Ayrıca üzerinde altı sayın 
üye ve bir de grup adına konuşma yapılmış bu
lunmaktadır. Bu itibarla yeterlik önergesi şekle 
uygundur ve riyaset oylarınıza arz etmeye 
mecburdur. Tekrar okutup oyladımza arz ede
ceğim. 

(Mehmet Üualdı um yeterlik önergesi tek
rar okundu) 

BAŞKAN -— Yeterliği kabul edenler.. Ellili
ydiler... Efendim, kabul edenler ile etmiyenler 
29, 30 rakamına aşağı-yukarı yakın bulunmak
tadır. Bu sebeple zahmet buyurup ayağa kalk
manızı rica edeceğim. 

Yeterlik önergesini kabul edenler lütfen aya
ğa kalksınlar. Kabul etmiyenler... 32 oya kavsi 37 
oyla, yeterlik önergesi kabul edilmişi ir. 

Sayın öz güneş, Bakanın kendisine söyleme
diği sözleri izafe ettiğinden dolayı ve Bakana ce
vap vermek için, İçtüzüğün 05 nci maddesine 
göre söz istemektedir. Fakat Riyaset bu kanıda 
değildir; karşılıklı olarak konuşulmuş ve cevap 
verilmiştir. Yalnız direnirlerse o takdirde, dunun 
değişir. Bakanın konuşmasına, cevap vermekte, 
Sayın özgüneş direniyor musunuz?. 

MEHMET ÖZCİÜNEŞ (Tabii Üye") — Uvct, 
efendim. 

BAŞKAN —-- Sayın Özgüneş direnmektedir, 
bu hususta kendisine söz verili]), verilmemesini 
oylarınıza sunacağım. 

Sayın özgüneş'e, Bakana cevap vermek üze
re söz verilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Buyuran Sayın Özgüneş. 
Sayın özgüneş, tümü üzerinde değil, yalnız 

karşılıklı cevaplar üzerinde konuşacaksınız, bunu 
sizden bilhassa rica edeceğim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen
dim, lıepnizi hürmetle selâmlarım, Sayın Bakana 
verdikleri izahattan dolavı, fikirlerine iştirak et

mekle beraber, teşekkür ederim. Siyasi ahlakı ve 
siyasi kariyerini uzun zamandan beri takibe tmek 
imkânını bulmuş olduğum Baltanın, muvaffak ol
ması gönlümün en büyük arzusudur. Binaenaleyh 
yapmış olduğum tenkidler, bir yıpratma dâvası 
değil; sadece bir yardım meselesidir. Bunu arz 
ettikten sonra, ben söylemediğim halde, Sayın 
Bakan, zannediyorum bir yanlışlık neticesi ola
rak, birkaç noktada bana söylemediğim görüşleri 
izafe ettiler; bunları düzeltmek istiyorum ve bana 
bu imkânı verdiğiniz için teşekkür ederim, 

Efendim Sayın Bakan dediler ki; «Tanıtma
nın bağımsız olmasını istedim» böyle, bir şey is
temedim. Dedim ki; «Tanıtma yalnız turizme in
hisar etsin. Bu memleketin halkı kültürü, dinî, 
efendim geçmişi, geleceği, her şeyi tanıtılsın. 
Ama turizmin ieabettirdiği kadar tanıtılsın ve bu 
gene bakanlığın içinde bulunsun». Şu lıaide ben 
bağımsız olsun demedim. (Daha çok siyasi propa
ganda, yapar, endişesi gösterdi,) dediler. Zabıtla
rı okudukları zaman benim böyle, söylemediğimi 
görecekler. Ben dedim ki, «siyasi propaganda 
usulü yanlıştır, bunun da yapılmaması lâzım.» 
«Sayın Açıkalın çok değerli tecrübeleri ve ihti
sasları ile bu hususu gayet güzel belirttiler. 

Mesele şu : Turizm propagandası ile siyasi 
propaganda birbirinden tamamen ayrı şeylerdir. 
Biz dedik ki, siyasi propaganda bir tarafa bıra
kılsın, ve bu Bakanlıkta yalnız turizm propagan
dası yapılsın. Bu böyle olduğuna ve zabıtlara da 
geçmiş bulunduğuna göre, Sayın Bakanın fikir
lerimize münasip gördükleri «abes» kelimesini ga
yet tabiî ki, bizimle alâkasız görüyorum ve bunu 
böylece geçiyorum. 

Bir yerde de dediler ki, Özgüneş zannediyo
rum çelişmeye düşüyorlar. Bir tarafta tutuyor
lar turizm ve tanıtma olsun, bir tarafta da tanıt
mayı istemiyorlar. Ben diyorum ki, çelişme İlen
de değil daha evvel de arz ettiğim gibi, turizm 
hakkında bütün propagandalar yapılmalıdır. 
Ama, yalnız turist celbetmek için turizm için ya
pılmalıdır; bu Bakanlığın vazifesi sadece bu ol
malıdır; bunun dışındaki siyasi propagandaları 
şimdiye kadar Almanlar, italyanlar muazzam ne
zaretlerle yapamamışlardır. Kaldı ki, bizim reji
mimizin, bünyesi buna müsait değildir, bünye kü
çücük bir umum müdürlüğün zayıf omuzlan kos
koca siyasi propagandayı taşımaya müsait değil
dir. 
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Ayrıca, efendim dış cazibeyi artırma nu.̂ 'Cİesi

ni ben söylemedim; dediler. Doğrudur. Ama ben 
demedim ki, Bakan söyledi. Komisyonda böyle bir 
fikir ortaya atıldı, dedim. Binaenaleyh Sayın Ba
kan beni yanlış anlamışlarsa kusura bakmasın
lar, l)iı kendilerinin fikri değildir. Komisyonda 
başka bir arkadaş tarafından ortaya alıldı. Benim 
maruzatım bu kadardır, teşekkür ederim. 

BAŞKAN —• Tümü üzerinde görüşmeler bit
miştir. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Biraz evvel okunan öncelikle görüşülmesi hu
susundaki önergede ivedilik hususu da talebedil-
miş bulunmaktadır. Tasarının ivedilikle görüşül
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi kabul edil
miştir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) - - Kanu
nun başlığı üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Madde okunsun evvela .Sayın 
Öz güneş. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanunu 

MADDE 1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
adı ile bir Bakanlık kurulmuştur. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen

dim, tümü üzeninde görüşürken de arz etmiş
tim ; hakikaten bu bakanlığın siyasi propa
ganda yapmasına imkân yoktur; bunu yapa
maz ve mevcut teşkilâtı ile bunu becerecek bir 
durumda da değildir. 

2 nci, Sayın Açıkalmm çok güzel belirt
tikleri gibi, siyasi propaganda ile turizm 
propagandası birbirinden ayrıdır, öyle ise ev
velâ 'burada meselenin adını koymak lâzımdır. 
Bu bakanlık turizm propagandası mı yapacak, 
yoksa turizm propagandasına ilâveten siyasi 
propaganda da yapacak mı? Gerek buradaki, 
gerekse komisyondaki konuşmalardan bıjz an
lıyoruz ki, bakanlık aynı zamanda siyasi pro
paganda da yapacak. Nitekim bakan 'burada 
dediler ki, «basın ateşelikleri vasıtasiyle si
yasi propaganda da yapılabilir ve bu turizme 
faydalı olur.» Bıjz deriz iki, propaganda yal
nız turizm için yapılmalı, bunun dışında baş
ka bii' ışey eklenmemelidir, öyleyse bakanlığın 
adı zaten turizm propagandası (turizmin ay- j 
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rılmaz bir parçası olduğuna göre) sadece Tu
rizm Bakanlığı olmalıdır. Çünkü buraya «ta
nıtma» ismi konulduğu takdirde bundan son
ra. çeşitli anlamlara sebe'b olacak, çeşitli 
suiistimallere doğru gitmesi mümkün olacaktır. 
Bunu önlemek için, turizm hakkında yapıla
cak bütün propaganda makbul, kalmak şarkiy
le, bakanlığnı adının Turizm Bakanlığı ola
rak değiştirilmesi için bir önerge takdim edi
yorum, kabulünü arz ve istirham ederim. Bu 
önergeyi Sayın. .Sadi Koçaş ve Muzaffea- Yurda-
kuler arkadaşlarımla beraber hazırladık. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Say m Artukmaç. 

SADIK ARTUKMAÇ ' (Yozgat) — .'Çok 
muhterem arkadaşlar, Turizm •' Bakanlığının 
acele kurulmasında muhakkak 'ki, hepimiz 
mütefikiz; buna hiç ışüphc yoktur. Fakat 
bunu, ittifak halinde olduğumuz mevzuu göz 
önüne alarak, önümüze gelen bir eserinde 
noksan çıkmasına yine zannediyorum ki, hiç 
birimiz tahammül edemeyiz. Senatonun hassa
siyetiyle mütenasip bir kanunun çıkmasının 
lüzumuna kaani bulunduğumu arz etmek isti
yorum. 

Elimizdeki metni tetkik ettiğimiz zaman 
görüyoruz ki, gelişi güzel 'serpiştirilmiş hü
kümler ve bu hükümlerin bir kısmının baş
lığı var, bir kısmının başlığı yok; hükümler 
arasında ahenk, ve insicam diye bir şey yok; 
hukuk tekniği ve hukuk sistematiği bakımın
dan hiçbir emek sarf edilmemiştir; bunları 
üzülerek arz etmek mecburiyetinde kaldım. Bu 
bakımdan biraz evvel takdim ettiğim önergeyi 
Yüksek Huzurlarınıza sunmuş bulunuyorum. Bu 
önergeden istibdat' ettiğim gaye şudur': 

Kanunun tedvin ederken birbiriyle ilgili 
olan hükümlerin bir araya getirilmesi ve ona gö
re bir sistem dâhilinde hükümlerin şevki bi
zimdir. Bu iki bakımından lüzumludur; birin
cisi, Senatoya yakışır bir kanunun çıkanlması 
bakımından lüzumludur; ikincisi, tatbikatçıla
ra kolaylık temin etmek için lüzumludur, iîm.u 
şu şekilde arz etmek istiyorum. Kanun 40 mad
deden müteşekkildir, 40 maddeyi şöyle bir tas
nife tabi tuttuğumuz takdirde, şu başlıkları;. 
evvelâ yer alması ieabeder. «Birinci bölüme» 

| görov olarak «görev ve kuruluş» diyeceğiz. 
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Bu görev ve kuruluş da 12 bend halinde mad

denin birinde yer alınış olması lâzım gelecek ev
velâ sunu arz edeyim 1 nci madde «Bakanlığın 
kuruluşu» olacak; ikinci madde, «Bakanlığın 
görevi» olacak, 3 ııcü madde, «teşkilâtı kapsı-
yan durum» olacaktır, burada ayrı ayrı 12 mad
de halinde yazılmış olan şeylerin birer bend ola
rak ele alınmış olması lâzımgelir. Yani 13 ııcü 
maddeyi1 «müsteşarlık» deyip bir madde, bilmem 
falan umum müdürlük diye ayrı bir madde ile 
gelmektense; 

1) «Müsteşarlık» ve müsteşarlığın görevi 
şudur: 

2) «Tanıtma Genel Müdürlüğüm ve Tanıt
ma Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır, 
gibi, bend haline getirilmiş olması lazımdır ki, 
bunlar da tetkikime göre, 4,5,0.7,8,9,10,11,12, 
13,2.1 - 24 neü maddeler birer bend haline gele-
eek ü<; maddenin içimle. Ye bu şekilde tedvin 
edildiği takdirde daha iyi bir durum hâsı! olmuş 
olacaktır, (A) kısmı.. 

i>ir de (!•>) kısmı olarak ayırırız, bunun bi
rincisine «merkezde» diyorum; (B) kışımı yurt 
içinde olan iki madde halindedir ve bu da iki 
benci haline belir. (C) kısmı olarak da, «Yurt 
dışındaki teşkilâttan» bahsedilmek lâzımgelir. 
Bundan sonra ikinci bölüm olarak «personel iş
lerini» ele alan maddelerin tedvin edilmiş ol
ması lâzımdır ki, bu maddeler de 16,17,18,19,20, 
22,23,27,33 ve 35 inci maddelerdir. Bunların da 
bir arada bir bölüm içinde mütalâa edilmesi ge
reklidir. 

3 neü bölüm olarak arz etmek istediğim malî 
bükümlerdir. Malî hükümlerin de bölümde bir 
araya getirilmesi lâzımdır ki, tasarıdaki 30,31, 
32 ve 34 ııcü maddeler bu bölümde toplanmalıdır. 

Dördüncü bölüm olarak «çeşitli hükümler» di
ye bir bölüm ayrılmaması icabeder. Bu da, 25, 20, 
29,3G ve 37 nci maddeler olarak göz önünde tutu
labilir. 

Beşinci bölüm, «kaldıran hükümler» kısmı
nı ihtiva eder, bu da 38 nci maddeyi içine alır. 

Altıncı bölüme, «geçici hükümler» denilmesi 
lâzım ki, bunu da 1 - 7 madde olarak ele almak 
suretiyle geçici hükümlerin buraya yazılması 
icabeder. 

Nihayet sekizinci bölüm olarak da, «yürür
lük ve yürütme maddesi» konabilir. 

Burada şunu arz etmek istiyorum. Bu tek-
niksizliğin örneklerini de arz edeyim. Dikkat 
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buyrulduğu takdirde görülür 'ki, bir kısmın baş
lığı var, bir 'kasımının yoktur. Meselâ .birinci 
madde de bir başlık yoktur. Sonra 18 nci mad
de de başlık yoktur. -Çoğunda başlık var, fakat 
bir kısmında yoktur. IBu da lüzumu kadar dik
kat ve itinanın gösterilmemiş olduğunu ifade 
etmektedir. Kısaca .arzum şudur 'ki, kanunun 
Senato tarafından mükemmel bir şekilde çıka-
rılabilmesini sağlamak mecburiyetindeyiz ve bu 
hal bizim tasarıyı müzakere etmemize mâni bîr 
şey 'teşkil etmektedir. Komisyonun Sayım Başka
nına şükranlarımı arz ederim; bu fikirlerimi 
esasen komisyon olarak benimsemiş bulunuyor
lar. Benimsemiş bulunduklarına göre bunu ye
niden sistematize ederek yeniden yüksek huzur
larınıza getirmiş «İmaları hepimize bir ferahlık 
verecektir. Hürmetlerimle, (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız; «Turizm ve Ta-
sıı t ma Bakanlığı adı ile bakanlık kurulmuştur» 
diye bir birinci madde var; bir de kanunun is
mi var.. (Hakikaten Artukmaç arkadaşımızın de
diği gibi, birinci madde için bir 'başlık yok. Bi
linci madde için bir 'başlık hazırlamamız gere
kir. 

Buyurun Sayın Hazer. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Takririn lehinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Söz mü istiyorsunuz?... 
ESAT ÇAĞA (ıCumhurbaşkamınoa S. Ü.) — 

Artukmaç arkadaşımızın takririnin lehinde ko
nuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Söz isteğinizi yazıyorum. Bu
yurun Sayın Hazer. 

MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar
kadaşlar, bu 1 nci madde, kanunun esas gaye 
ve maksadını mütekâsif bir ifade ile tanzim et
miş bulunmaktadır. Ben Sayın Özıgüneş'in «ta
nıtmaya» vermek istediği mânanın, bu hizmeti 
kabul edecek memurların zaten çeşitli yollarla 
tenkide uğrıyan ve bu yüzden de biraz ürkek 
hale gelen faaliyetlerini, bizim kısmamız ihti
malini düşünerek söz aldım. Yani, «tanıtma» va
zifesini alan teşkilât ve memurlarımız kanunun 
kadrosu içinde yahut o hüviyet dâhilinde vazi
felerini yapacaklardır. Bu tanıtma mevzuunu 
sadece turizm esasında toplayıp dondurmak, 
meselenin, kanunun, maksadına ruhuna uymıya-
cağı ıgibi memleketin ihtiyaçlarına ve şartlarına 
da uymaz. «Tanıtma» mevzuunu bir tarih hu-
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dudu içinde sıkıştırmakda aranılan gayeyi temi
ne yetmez. «Tanıtma» icabettiği zaman bir ucun
da belki politik; yani skin tâJbirinizle arz ede
yim, belki siyasi mahiyetler (taşıyabilir. Ama 
siyasi olan tanıtmalar mevcuttur diyemeyiz. 
Siyasiden maksadınm eğer particilik mânasın
da ise bunda beraberiz. Fakat bunun dışında 
umumi bir politik tanıtına, aynı zamanda, bu 
vazifeler arasında ifa edebilirse bundan sadece 
memnuniyet duymak lâzımgelir. (Bu asla geniş
letilerek bir propaganda nezareti vazifesi mâ
nasına da değil. Ama «tanıtına» nııı içinde mem
leketin bu günkü şartlarına ve memleketin âli 
menfaatlerine göre, yeni kurulmuş bir devlet 
uıezdinde temaslar temin etmek, onların tarihi 
ile bizim tarihimiz arasındaki münasebetleri, bir 
hareketin ifadesini, bir hareketin anlatılmasını 
istihdaf eden bir faaliyet ise; bunda, bir tara
fında siyaset de vardır diye, memurları bu Jıiz-
meıtten alıkoymakta bir fayda yoktur. 

iBu itibarla birinci maddeyi kendi hududu ve 
şümulü içinde kabul ederek tahdit etmemek, 
kısırlaştırmamak lâzımgeldiği inancındayım. 
Söz alışımın yegâne ,sebebi de bu idi. 

'BAŞKAN — Sayın Çağa... 

ESAT ÇAĞA ('Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Efendim; bendeniz Sadık Artukmaç arkadaşı
mızın takririnin kabulünü rica etmek için hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu kanunların 
ifade bakımından açık ve kati bir metin olma
sı lâzımg'elir. Kanunlar bir bina gibi, madde
lerin birbiriyle münasebetini gösteren bir sis
teme bürünmüş bulunmalıdır. Bu bizim mem
lekette, Tanzinıattan bu yana, Tanzimat dev
rinde kanunlar ıgayet nıünakkahtır, vecizdir 
açıktır. Ondan sonra gayet acayip şekillerde 
kanunlar çıkartıldı. Maddeler lisan bakımın
dan birbirine uymaz, kanunun sistemini anlı-
yamazsınız. Bendeniz bunun eskiden beri der
dini çeken bir arkadaşınızım. Şimdi Sadık Ar
tukmaç arkadaşımız, şu kanunun ele alini]) 
hükümlerinde bir değişiklik yapılmamak sure
timle, matJaplarmın yerli yerine konmasını, 
maddeler arasındaki münasebetin meydana çı
karılacak bir şekilde yazılmasını ve sistenıati-
ze edilmesini rica etti. 

Bu, kanunun ileride yorumlanması, kolayca 
anlaşılması 'bakımından zaruri bir keyfiyet
tir. Onun için İlendeniz muhterem Senatonun 
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şu takrir münasebetiyle ilk adımı atmasını ri
ca ediyorum. Komisyon kanunu geri alsm ve 
bu akşam üzeri çalışmalar yaparak, kanunun 
sistematiği bakımından kendisi de aykırı nokta
lar bulursa onları da tadil etmek suretiyle, bu 
hususları kapsıyan bir teklifle gelsinler ve 
yarın bu minval üzerinde kanunun müzakere
sine başlıyalım. Yoksa, bu kolaylık yapılmaz
sa hem müzakereler uzuyacaktır, hem de ye
rinde birçok tadil teklifleri ile karşılaşacağız 
ve belki do mesele ara]) saçma dönecektir. 
İşte bunu arz etmek için söz aldım. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, «Tanıtma» fırrizm mefhu
munun içinde dâhildir, birbirinden gayrika-
bili tefriktir. Buna «Turizm ve tanıtma de
meye» ve arapça olan» ve «kelimesinin de ilâ
ve edilmesine lüzum ve mahal yoktur. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — «Ve» 
kelimesi arapça değildir. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sayın Te-
v e tuğlu... 

HİDAYET AYDINEK (Devamla) — Yal
nız turizm ve «Ve» kelimesi arapçadır. Türkçe-
mizde «Ve» kelimesi yoktur. Bazan dikkat bu-
yurulursa Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veka
letinde olduğu gibi, vekâletlerimizin adları ara
sında bu hal görülür. Bu da eskiden kalmadır. 
«Ve» kelimesinin, maddeler arasında söyliye-
biliriz, fakat, kanunun unvanında aslı arapça -
dan gelmiş olan «Ve» edatının kullanılması lü
zumsuzdur. Çünkü, turizmi Devlet de tanıyacak 
ki, gelecek. Binaenaleyh, bunun için ayrıca 
«Ve tanıtma» diye bir unvana lüzum yok. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, buyurunuz., -
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Muhterem Baş

kan, değerli senatörler, bu kanunun birinci 
maddesinde turizm ve tanıtma unsurlarının ay
rıl masında veya birinin kalkmasına bendeniz 
hiç. lüzum görmüyorum. Şu bakımdan görmü
yorum; burada kanunu okuduğumuz zaman, 
tetkik ettiğimiz zaman, tanıtmayı, tanıtma es-
pirisi içinde turistik tanıtına mânasında ga
yet vuzuhlu olarak tasrih edilmiş olduğunu gö
rüyoruz. Şimdi burada, siyasi propaganda mı
dır, siyasi tanıtma mıdır, bunu ayırmak lâzım
dır. Esasen, kanunların veya kelimelerin dar 
mânası içinde buııalnııvacaktır vekâlet. Esasen 
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bu kanunu istediğimiz mükemmeliyette yapa
lım, oraya hâkim olacak zihniyet orada çalışa
cakların anlamı veya turizm endüstrisi içinde
ki vasıtalariyle bu tahakkuk edemiyecektir. Bi
naenaleyh, turizm ve tanıtma kelimeleri üzerin
de durmakta mâna yoktur. Tanıtmanın kal
masında ayrıca zaruret de vardır çünkü orga
nizasyona ayrıca tanıtma müdürlüğü diye bir 
teşekkül sokulmuş ve fonksiyonu da tasrih edil
miştir. Bunlar turistik tanıtmayı temin içindir. 
Çok isabetle beyan buyurdular Sayın Acıka
bil. Onun tanıtma büroları, turistik tanıtma 
büroları mahiyetindeki organizasyonlarının 
taazzuv etmesi bakımından bu lâzım. Külahın 
heyeti, heyetin külahı ziyareti diye uzun mü
nakaşaya lüzum kalmadan bence aynen kabu
lü yerinde olacaktir. Çünkü bu bakanlığın 
esasen bakanlık bünyesinde yapılan reform 
buraya memlekete turizm endüstrisini canlan
dırmak gayretiyle getirilmiştir. Şimdi bunu 
geçiktirmiyelim bence. Bu maddenin aynen 
kabuünü daha uygun görüyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Karakurt. 

ESAT MAHMUT KARAKUHT (Lılaj — 
Efendim, bendenizde özgüneş arkadaşımızın 
bu vekâlette asla siyaset yapılmamasını, siya
setin ayrüıp doğrudan doğruya tanıtma ve tu
rizm üzerinde çalışmalar yapması hususundaki 
taleplerini kabul etmeyi imkânsız gördüğüm 
için geldim buraya. ' Bilâkis eğer bu vekâlet 
bünyesindeki işleri tedvir etmek için siyaset 
yapmazsa vazifesini yapmamış olur. Bütün bu 
vazifesinin mühim bir kısmı siyaset yapmak la 
geçecektir. Turizm Bakanlığının bu arada ta
nıtma bakımından, propaganda bakımından 
yapacağı işlerden birisidir. Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı yalnız turizm işleriyle uğraşın ı-
yacaktır. Bir it akını basın ataşelerini, bir takını 
basın ataşelerinin yanma icabettiği zaman daha 
salahiyetli elemanlarını Avrupanın muhtelif! 
memlelketleriııe götürecek, Türkiye üzerinde 
lâzımgelen siyasi faaliyeti icra edecek, propa
ganda yaptıracak ve memleketin siyasi ve iç
timai durumunu hariçte tanıtma vazifesini göre
cektir. Bu işlem başlı başına siyasi bir işlem
dir. Şimdi eğer biz yalnız turizmle meşgul ol
san ve'bu elemanlarım siyasetle-iştigal ettirme
sin dersek, bütün fonksiyonu hiçe iner ve hiç
bir şey yapamaz. Bu bakımdan bilâkis; ama 
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derhal söyliyeyim ki, siyaset yapacak ve bu 
siyasi propagandası da hiç şüphesiz vekil beye
fendinin Cumhuriyet Köylü Millet Partisinin 
iyi bir parti olduğu hakkındaki propagandası 
olmıyaca'k. Bu şüphesiz doğrudan doğruya mem
leketin durumu hakkında yapacağı siyasi 
propagandadır. Bu bakımdan birinci maddenin 
olduğu gibi kabul edilmesini ve bunu talıdi-
dederek siyasetle uğraşamaz gibi bir havanın-
dahi maddenin içine girmesi zati 'hadisenin tanıa-
miyle aleyhinde olur (kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Birand. 

İZZET BİRAND (İzmir) — öaym muskan, 
Sayın arkadaşlar, bendeniz de Sayın Özgüneş'e 
hak vererek diyeceğim ki, Turizm Bakanlığı 
ismiyle iktifa edelim. Çünki Bakanlığın ismi 
tabiî ve zaruri olarak kendi fonksiyonlarının 
icabettirdiği muhtevayı cânıi olacaktır. Bu ara
da propaganda ve tanıtma konusu bir vesile ile 
ortaya atılmış oluyor. Bir düşüncemi arz etmek 
istiyeceğim: Tanıtma kelimesinin propaganda 
karşılığı kullanılması çok güzel olmuştur. An
cak bu ifadenin verdiği anlam içinde mütalâa 
etmek kanaatimce yerinde olacaktır. Propagan
da ve onun Türkçe ifadesi olan tanıtma, mev-
cudolan bir şeyi, fawamıf edilen bir şeyi, ya
pılmış olan bir şeyi, ılıatasız anlatmak yanlış 
anlaşmalara mahal bırakmıyacak vuzuhla her
kese bildirmek anlamında kullanılmak lâzım-
gelir. Bendenize öyle gelir ki, propagandada 
anlatmak, bizde biraz daha bu muhtevanın dı
şına taşarak vazife gördürmek durumundadır. 
Ve 'bundan zararlar da gördüğümüz kanaatin
deyim. Turizm Bakanlığını, bu memleketin teş
kilâtını, içtimai durumunu, bütün tu^st ik muh
tevasını gayet (tabiî kendti vazifesi içindedir. 
Bunu yapmamakla politika yapmış oluyorsa, 
buna bir şey denmez. Ama, bilhassa politikadan 
aktif ifadeli bir mâna muradediliyor ve bunu 
da bunun özellikle bağdaşamıyacak bir hüvi
yetle tasavvur etmek istiyorsak, bunun aley
hinde" bulunduğumu ve maksada faydalı değil 
belki zararlı, inkişaflar göstermesi ihtimali do
ğurduğunu arz etmek istiyeceğim. Saha için 
ayrıca organlarımız vardır ve bilhassa kendileri
ne mevzu olan iş olduğu için öylece inceliklerini, 
icaplarını daha iyi takdir edebilecekleri kana
atindeyim. Hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sadi Koeaş. 
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SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşikanmca S. ü.) 

— Muhterem arkadaşlarım, bu hususta evvelâ 
Devlet Personel Dairesinin noktai nazarını be
lirten bir raporunun maddei ınahsıısasım oku
yarak konuşmama başlıya cağım. 

Yeni Bakanlık, yani Turizm ve Tanıtına Ba-
kanlığ'mm münhasıran turizmle -meşgul olması 
lıaMnde, 'bunun adına ayrıca bir tanıtma, keli
mesinin ilâve edilmesi bâzı yanlış anlayışla
ra yol açması bakımından faydalı görülmemiş
ti ı*. 

Fünkü turizm hizmetlerindeki başarı, esas 
vazifelerinden birisi» memleket ve memleketin 
'değerlerini tanıtmaktadır. Tanıtma hizmeti ba
kımlığın asli vazifelerinden birisidir, Bu mak
satla bakanlık içinde -bir Tanıtma Umum Mü-, 
'düdüğü yer etmiş bulunmaktadır. Birçok ba
kanlıkların kendi hizmet sahaları içinde mem
leket değerlerini, tanıtma görevi bulunduğu 
halde, bakan!dv adlarına tanıtma kelimesinin 
ilâvesine lüzum görülmediğine göre, Turizm 
Bakanlığı adına aynı mülâhazalarla bir tanıtma 
kelimesinin ilâvesine ihtiyaç olmadığı aşikâr
dır. 

Meselâ Millî Eğitim Bakanlığını misal ola
rak alalım: Bu bakanlığın da dışarda kültür 
ataşeleri vardır. Türk kültürünü tanıtmak 
bunların aslî vazifesidir ve bu vazifeyi en az 
bizim diğer ataşelerimiz kadar yapmaktadır
lar, Ama adı Millî Eğitim ve Tanıtma Bakan
lığı değildir. En bariz misâli budur. (Alkışlar 
ve bravo sesleri), 

Mehmet Ha zer arkadaşımızın buyurdukla
rı propaganda yapsın kelimesini biraz açık
lamak istiyorum: Siyasi propaganda da yap
san diye anladım. Eğer yanlış anlanıamışsaım, 
taunun mahzurları üzerinde durmak isterim. 
Meselâ, misâl verdiler yeni teşekkül eden bir 
i >e v İ etin. ııezdmde, Devletimizin tanınması 
ve saire, eğer yanlış anlamadıysam ve 
böyle ise, bu tip tanıtmalar Dışişleri Bakan
lığının vazifesidir. Ama maksat bu değil de 
büyük çapta siyasi propaganda yapmaksa, muh
terem arkadaşlarım, propaganda tekniğinin 
âmentüsü mahiyetine olan bir kaideyi belirt
mek isterim. Propaganda tam yapılır, yetkili 
uzmanlar tarafından, yetkili makamlar tara
fından yapılır, bu vaziyette faydalı olur, veya 
hiç yapılmaz, bunun ikisinin ortasında tam 
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yetkili, tam kifayetli olmıyan bir propaganda, 
geri teper. 

Bu propaganda tekniğinin en bariz hususi
yetidir. Turizm Bakanlığı içinde bir ufacık 
tanıtma vasfı olacaktır. Ye bu müdürlük veya 
umum müdürlük de siyasi propaganda yapacak
tır. Yapacağı siyasi propaganda dalma bu 
•memleketin aleyhinde netice verir. Bu bakım
dan bu asla, tanıtma -kelimesinin siyasi pro
pagandayı istihdaf etmemesini ehemmiyetle, 
arz ve teklif etmek isterim. Bu bakımdan çı-
k a n 1 m ası iula büyük fayda I a r ümide diyorum. 

Diğer bir konu ila, şayet bu tasarı kanun
laşırsa tabiî yalnız Türkiye'de, Türkçe olarak 
çahşiniyacak, muhtelif dillere tercüme edile
rek bütün Dünyaya yayınlanacaktır. Sayın 
komisyon başkanlığından ve hakanlıktan so
rarım, acaba. Turizm ve Tanıtlım Bakanlığı is
mini, meselâ Fransızca, İngilizce ve Almanca, 
nasıl tercüme edeceklerdir!' Bu hususu öğren
dikten sonra mütalâalarımı ayrıca arz edece
ğim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, yalnız Sayın Ay-
dmer var. Sayın Aydı ne r son söz sayın ' ^enin 
olması hususunu temin etmek için komisyona 
söz veriyorum. Buyurun Sayın Yıldız, 

Ü E r k Û KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YİLDİZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan ve sayın 
arkadaşlarını, evvelâ bunda ısrarı bir türlü 
anlıyamadını. Bu ısrarın gerekçesini anlıyama-
yışımı izah edeceğim: Bâzı arkadaşlar bir hi
poteze bina ederek konuşuyorlar, iki politik 
propaganda yapacak böyle bir şeyi nereden 
m kardınız': Böyle bir şey kanunda yazmıyor 
ki, böyle bir vazife verilmiş değil ki. Kendi
liğinden evvelâ politik propaganda yapacak 
;ejim propagandası yapacak, İtalya'nın, Al
manya'nın yaptığı propagandayı yapacak, bi
naenaleyh tehlikelidir. Böyle bir görev .ka
nunda var mı, kendiliğinden icadediliyor bu. 
Ye bu düşünce üzerine bina edilen, bu hipo
teze bina edilen bir ,münakaşa cidden benim 
de kafamı karıştırmaya başladı. Böyle bir şey 
bir defa yok. Sonra böyle iki kelime vardır 
diye söyleniyor. Ben size söliyeyim, muhte
rem arkadaşlarım, neden kimse teklif etmiyor 
(lümrük ve Tekel Bakanlığında iki isim var
dır bunu değiştirelim diye, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı neden iki isimli oluyor6; 
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Böyle bir zaruret ortada ismini iyi anlatan ne 
var ise, müsaade ederseniz o ismi takalım. 

Sayın Aydıner derler ki, (ve) arapçadır, çı
karalım. tabii bu kadar da biz titiz değiliz. Arap
ça bir kelime tasarının içinde bulunabilir. Fa
kat mesele bu değildir. Tanıtma kelimesine 
yeni bir mâna vererek, bu mâna üzerinde ben 
zannımca, dilimize çok güzel bir kelime katıl
mıştır, tanıtma kelimeis şimdiye kadar ki uy-
gualması ile güzel bir anlam kazanmıştır. 

Bu arada heyecanla bâzı ifadelelerde bu
lunuluyor. Bu işlerin hepsi Dışişleri Bakanlığı
na büyükelçiliklere aittir. Lütfederseniz 18 nei 
maddeyi »okusanız görürsünüz 'ki, bu 'bakanlı
ğın dıştaki bütün temsilcileri de 'büyükelçinin 
emrindedirler. Nasıl ki, kültür ataşesi ora
dadır ve bütün vazifelerini oradan alırlar. Bu 
ataşeler de büyükelçiden alacaktır. Yalnız 
teknik bakımdan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
alâkalıdır. Okuyayım 18 nei maddeyi : «17 
nei madde gereğince yurt dışına atanan ba
kanlık memurları, bulundukları memleket
lerdeki büyükelçilik veya •elçilik; emrinde 
olarak vazife görürler. Sicil âmirleri büyük
elçi veya elçilerdir.» 

Bizim tanıtmamızı en yetkili olarak yapa
cak teşkilât Dışişleri Bakanlığı 'teşkilâtıdır. 
lşt'y 'kültür ataşesi var, işte basın ataşesi var, 
turizm tanıtma temsilcisi var. Turizm bakı
mından bütün bunlardan ehliyetli olan büyük
elçilik tkomlbina eder, birleştirir gllbi !bir şe
kilde istediği şekilde faydalanır. Kendi yanın
da uzmandır o. İstediği zaman basını tahlil 
eder, istediği zaman turizm için yapar. O, 
büyükelçinin kararı. Kanun kimseye böyle 
bir vazife vermiyor. Kimseyi böyle bir poli
tik propagandaya zorlamıyor. Sonra burada 
belki şunlar da olabilir: Mselâ bir radyo ya
yım yapılıyor dışarda. Büyükelçi cidden mem
leket aleyhinde radyo yayını yapılıyor diye, 
basın ataşesine, turizm ataşesine diyebilir ki, 
buna karşı bir teklif bana hazırlayın. Aktif 
particilik, yap, bilmem şunu yap, aktif pro
paganda yap, değil. Bir teklif hazırla; ne 
düşünüyorsun, ne gibi bir mukabelede buluna
caksın, senin basın mensuplariylc irtibatın 
var, basın ataşesinin, tanıtmamıza, turizmi
mize. Biliyorsunuz bâzı komşu memleketle
rimiz, turizm ve tanıtma alanında rekabet
lerini çok ileri götürerek, politikanın da de-
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rinliğine daldırarak, bize gelen turistlere set 
çekmektedirler. Her alanda, biz bir rejim 
propogandasmdan bahsetmiyoruz. Sureti ka-
tiyede böyle değildir. Ama, böyle bir konuş
mada millî değerlerimizi elçiliğin kontrolü al
tında, elçiliğin direktifine göre, istediği ta
nıtma hususlarını siyasi propagandayı yapa
cak diye bir madde koymadık. 

Sonra bir bakanlık kurulurken, müsaade 
ederseniz ödevlerini en iyi anlatan bir ismin 
kullanılmasında bir sakınca olmaması gerek. 
Cidden bir Turizm Bakanlığı denince, bir 
çok kimseler sadece gelen turistle, giden turistle 
meşgul olan bir insan, bir teşkilât, bir büro ola
rak anlar. Bir de bu işin memleketin turistik de
ğerlerini turistin duygularınaı etkisi olabilecek, 
onda çekicilik yaratabilecek tanıtmayı yapan 
bir bakanlık da burasıdır. Bizi tanıtan kimdir?. 
Neden bizim millî kıyafetlerimizle folklorumuz 
gösterilmiyor dediği zaman, müsaade ederseniz 
bir seyyah geldiği zaman yapışıp kalacağı Ba
kanlık Turizm Bakanlığıdır.. Halbuki şimdi 
Dışişleri Bakanlığına da yapışabilir. 

Ama, geçende bir tenkid okudum. Büyükel
çiliğimizde yalnız Abdülhamid devrini gördüm. 
Başka, yeni Türkiye'de bir şey görmedim. Her
halde eğer tanıtma görevini üzerine alan bir tem
silci bulunsaydı şikâyet edilecek makam da or
taya çıkardı. Evet hakikaten siyasi propaganda 
yapacak hipotez üzerine dayanarak şiddetli bir 
münakaşa yapıyoruz. Kanunda böyle bir mesnet, 
böyle bir madde yoktur. Burada konuşanların 
sadece şöyle yapar, yapmasın, böyle olsun, olma
sın demelerinden ibarettir. 

Ben, Sayın Karakurt 'un fikrine katı inliyo
rum. Şu şekilde : Eğer siyaset dedikleri hususu, 
Batı dillerinde ekseriya kullanıldığı gibi, bir dai
renin, bir teşekkülün işlerini yürütme sistemi 
şeklinde anhyorlarsa buna bir şey demem. Fa
kat bizim anladığımız anlamda aktif politika di
ye anladığımız konuysa bunu kanun hiçbir mad
desinde vermiyor. Böyle bir görev de, knrr.nda 
yok. Şimdi, Sayın Koçaş arkadaşımız derler ki, 
Personel Dairesi bir rapor hazırladı, başkaları 
da bir rapor hazırladı, bu ismi fazla gördü El
bette herkes fikrini söylerken destek mahiye
tinde birçok raporlardan bahsedecektir. 

Bu bakanlık,affedersiniz tâbiri mazur görün, 
raporlardan laçka olmuş bir bakanlıktır. Bunun 
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neresine giderseniz bütün bakanlık raporla do
ludur. Çünkü Tarizinde konuşmak gayet kolay
dır. sandıklarla raporlar dolmuştur. Bu ra
porlar o kadar çoktur ki, Bakanlıkta okumak 
arzusunu dahi körletmiştir. Çünkü hangisini 
okuyacağını şaşırırsınız. Her hususta birçok ra
porlar görülebilir. Bir rapor öyle yazıyor. Bir 
rapor böyle yazıyor, bir rapor şöyle yazıyor. 
Karşımızda, tekilât çalışarak o da kendisine göre 
bir tasarı getirmiştir. Bu tasarıları arkadaşları
mın elleıinde görüyorum. Hattâ, benim hazırla
masına çalıştığım tasarıyı da gördüm. En çok 
savunucusu olmam lfızımgelirken, ben bu tasarı
yı ondan biraz daha gelişmiş gördüğüm için be
nimsedim. Bu gayet tabiî; 3 sene geçmiş yeni bir 
tasarı hazırlanmıştır. 

Sayın Artukmaç'm teklifine cevap vermiştim. 
Belki pek iyi anlaşılmadı, tekrar ediyorum; ev
velâ, büyük bir ihtiyacı karşılayacağı kanısında 
değiliz, komisyon olarak. Çünkü, kanunlarımız
da bu tasnif mevcuttur. Ama demin arz ettiğim 
gibi heyeti umun üyesini kabul ederseniz, hiçbir 
maddeyi değiştirin iyen, metni birbirlerine karış-
tırmıyan kısımlarını burada da düzenlemek 
mümkün olur. Çünkü bir karara da ihtiyaç yok
tur. 20 nci madde 18 nci madde olacak. 15 nci 
madde 30 ncu madde olacak. Bundan ibarettir ar
zu. Böyle başlık altında tasnif kararı alırsanız biz 
tanzim ederiz. Yalnız bir yerine; katılmıyoruz. 
Komisyon olarak, 11 maddeyi 1 madde yapıyor
lar. 11 maddeyi bir madde yapan iki sayfayı bir 
madde haline getirmeyi uygun bulmuyoruz. Mad
de madde müsteşarın vazifesi, hukuk müşavirinin 
vazifesi, teftiş kurulunun vazifesinin ayrı ayrı 
kalmasında hiçbir mahzur görmüyoruz. Zaten 
kendileri de ayırıyorlardı onu, fıkra yapıyorlar
dı, biz madde yaptık. Bunda bir fark görmeyiz, 
aynı sırada bunları madde olarak alabiliriz. Arz 
ettiğim gibi, maddelerin sıralarının tanzimi hu
susunu Genel Kurul kabul edecek olursa, metin
de bir değişiklik yapmadığı için, maddelerin bu 
şekilde yerlerini değiştirmekten ibaret kalacağı 
tiçin, şayet bu kabulünüz komisyona tevdi edilirse, 
biz bunu düzenleriz. 

Sayın Ertuğ'un ifade ettikleri cidden veciz 
görevlerini anlatan iki kelime ile bakanlığın is
mimin söylenmesini biz de faydalı buluyoruz, ve 
esasen bunun değiştirilmesi için bu derece önem 
değil, aksine bu isimlerin bulunması görevinin şü-
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mulünü daha veciz şekilde anlatacağından fayda
lı telâkki ettiğimizden, birinci önergenin aleyhin-
deyiz, ikinci önerge arz ettiğim gibi .1.3 madde
yi bişleştiren kısmı hariç diğer maddeleri sıraya 
koymak hususundaki kısmına katılırız. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, iki sayın üye var, 

onlardan evvel mi, sonra mı, konuşmak istersiniz? 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ Milletveki
li) — Sonra olsun efendim. (Soru soracağı/, ses
leri) 

BAŞKAN —• Sorular sözlerden sonra. Buna 
riayet edelim. 

Sayın Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Efendim, dillerin tekâmülü kelin elerin 
kısalmasına doğrudur. Eisenlıover'i çok kullanır
lar Amerikalılar; bunu bir hece ile kısaca söyler
ler. Adlar çok kısa olur. 

Malûm; «Nasrettin Hoea'nın oğlu» diye bir hi
kâye vardır, tekrara lüzum yok. İki bakanlıkta 
(ve) kelimesi vardır. Kümden gelse onu da çıka
racağım. Çünkü (ve) kelimesi kopkoyu Arapça-
dır. Tanıtma bizatihi turizmin içine dâhildir. 

Celâl KJrtuğ Beyefendi buyurdular ki, im za
ten yaptığı vazaif cümlesindenclir, bir d-'v^şııbe 
müdürlüğü vardır. Tanıtına kelimesi bulunsun. 
Ulaştırma Bakanlığı Devlet .Demiryollarına da ba
kar, telefona da bakar, telgrafa da. Ama Uaştır
ma Bakanlığını kaldıralım, Demiryolları, Posta, 
Telefon Bakanlığı mı diyelim?. Lüzum yok efen
dim. Maddelerde kalır bu iş. Fakat tekâmülün 
büyük hizmeti vardır. Her deyişte bir kelime ve 
onun için israf edilen zaman kaybı düşünülsün. 
Tekâmülü niçin getirmiyorsunuz?. Amerikalılar 
Eisenhover'e İKE diyorlar, neden? Çünkü gayıl 
kısadır. Yani vaziyet bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Özgünes. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen

dim; eskiler ne güzel söylemişler; demişler ki, 
«dilde söz elde bürlhan gerek.» 

Sayın Yıldız diyor ki, Devlet Personel Da
iresinin raporunu 'küçümsemek için, efendim 
'bu bakanlık rapordan laçka olmuştur; bu ra
porları esasen hiç kimsenin alâkalanmadığı ve 
dkuduğu yoktur. Şayet 'raporlar okunsa idi bu 
tasarıyı buraya 18 defa gelmezdi. Bu tasarının 
buraya gelişinin sebebi, Yıldız'm söylediği söz-
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leri de tam mânasiyle .mevcuttur. On sekiz de
fa ,Meclise gelmiştir. Neden? Yerli söyle
miş kimse aldırmamış yabancılar söylemiş, kim
se aldırmamış. Veraki mihri bi vefayi kim 
okur, kim dinler... Bu bir. İkincisi; Sayın Ah
met Yıldız, bu mânayı nereden çıkarıyorsu
nuz, diyor. Koskoca bir, Devlet Personel Dai
resi Kuruluş Kanunun altında Ahmet Yıldız'm 
imzası var bu ana müessese diyor ki, böyle an
laşılır yanlış mânalara gelebilir diyor. Sayın 
Koçaş arkadaşımız aynen dkııdıı Personel Da
iresinin mütalâası, yanlış anlaşılmalar gele
bilir, tanıtma kelimesi çıkarılmalıdır, şeklinde
dir. 

îki Senatör arkadaşımız çıkıyorlar diyor k i : 
(Jayet tabiidir siyasi propaganda yapması. 

Ondan sonra Komisyon sözcüsü veya baş
kanı diyorlar ki ; Yanlış, nerden çıkar efen
dim, neden yanlış anlaşılsın. Anlaşılır, öyle an
laşılır. Eğer bunun gayesi yalnız turizm propa
gandası ise söyliyeceğim bir şey yok. Ama 'ben 
ona kaniim ki, maddelerde de göstereceğim. 
Orada gaye siyasi propagandadır. Ta.. Mıısolini 
den miras kalan siyasi propagandadır. (Soldan, 
öyle şey yok sesleri) hani derler ya «kraliçe tut
muş bahçesine nadide bir çiçek diktirmiş. Başına 
da bir tane nöbetçi koydurmuş. Fidan büyümüş 
ağaç olmuş, ömrünü bitirmiş, aradan iki asır 
geçmiş. Ama halâ orada nöbetçi duruyor.» 

Musolini bir dâva ortaya atmıştır, turizmle 
propaganda birleşmelidir demiştir. Çünkü 
bu ö zamanki İtalya'nın menfaatinedir. Ondan 
sonra (bütün milletler 'bunu kopye etmişler. Ben 
anlattım, İtalya, Yunanistan, Almanya bunlar, 
1045 te baştan sona kadar terk etmişler. Ama 
bu miras, Musolini'den kalan bu fikir, maale
sef İspanya'da, Portekiz'de, Fas'ta, Tunus'ta 
ve bir de Türkiye'de kalmıştır. Yanlıştır bu 
diyorum, böyle anlaşılıyor diyorum. Şu hakle 
bu terk edilmelidir. 

Sonra Sayın Komisyon Başkanı dediler ki, 
başka raporlar var, başkası da başka türlü 
söylüyor. Lütfederler şu raporun ismini söyler
lerse, yani turizmle siyasi propagandanın bir 
araya gelmesi lüzumuna ait raporu, bunu bü
yük bir memnuniyetle tetkik ederim, teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Kurütluoğlu. 
SAHİR KURÜTLUOĞLU Cumhurbaşkanın

ca S. Ü.) — Çok muhterem arkadaşlarım, bir 
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bakanlığın kuruluşunda, bu 'bakanlığa izafe edi
lecek ismin iki kelimeden veya 'bir tek kelime
den mürekkep olmasının, Musolininin faşist 
zihniyetine kadar işin götürülmesinin, bakanlı
ğın kuruluş ve görevini şimdiden bir takını 
engellerle karşı karşıya bırakmak manâsına 
geleceğini tahmin etmek gerektir. Türkiye 
Cumhuriyeti Musolini fikirlerini çoktan unuttu. 
(Bravo sesleri) İs'tükbale, demokratik bir nizam 
içinde ehil adımlarla ilerlemekte ve ıbakmakta 
bunu 'bir an için kalbimizden çıkarmamakta da 
büyük fayda vardır. 

Bu kadar kısmına işaret ettikten sonra, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının, yalnız Turizm 
Bakanlığı olması, veya Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı olarajk kalması meseleyi artık hal
ledecek halden çıktı. Zira öyle ölçülerle iş yap
mayı ımüşkül hale getirdik ki, tanıtma mevzu
unda ister bu islim mevcudolsun ister olmasın 
tanıtma vazifesini ifa ederken Bakanlık acaba 
siyasi tanıtmaya mı kayıyorum, yoksa acaba tu
rizm içinde mi kalıyorum tereddütleriyle tanıt
ma vazifasini yapamıyacak hale geldi. 

Bu itilbarla; münakaşayı bu istikamete gö
türmekte bir fayda yoktur. Tanıtma turizmin 
zaruri bir neticesi olması gayet tabiî ise, bu 
tabiî fonksiyonun isimde yer alması onun kadar 
tabiîdir ve gayritabiî bir tarafı yoktur. Bu
nun siyasi tarafa kayması mümkündür, belki 
kayar. Devletin kendisini tanıtmasında vara
cağı merhaleler, katedeceği yollar zannedelim 
ki, bir parça bu zaviyeden siyasi olacaktır, ta
nıtma zaviyesinden. Okuyalım 9 ncu maddeyi 
ne diyor : «Türkiye'nin turistik varlıklarını ve 
ulusal değerini tüm olarak her alanda tanıtıcı» 
vazifesi burada tahdidedilmiş «Ulusal alanda, 
ulusal değerini her alanda tüm olarak tanıtmaya 
matuf vazife» E... Bizim memleketimiz, turizm 
zaviyesinden, pek ziyade bir inkişafa mazlıar 
olmuşta artık tanıtmasına lüzum yoktur, nasıl 
olsa tanınmıştır; yok böyle bir şey. Ama he
men bunun yanı başında, Millî Eğitim Bakan-
lığıda dış memleketlerde, millî eğitimi tanıtma
ya memur olduğuna göre, niçin, Millî Eğitim 
Bakanlığı «Millî Eğitim ve Tanıtma Bakanlığı» 
demiyoruz. Demiyoruz, çünkü onun fonksiyonu 
ayrı, Türk kültürünü bu zaviyeden değerlen
dirmede bir vazife düşüyorsa Millî Eğitim 
Bakanlığı onu yapacaktır. Fakat Turizm Bakan-
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lığı diğerlerine ilâveten onu da tanıtacaktır aynı 
zamanda. Dernek ki, memleketin âmme konula
rında turizm zaviyesinden döviz colbedeeek nok
talarda, tanıtma zaviyesinden herhangi bir fonk
siyon kendisine düşüyorsa bunu yapacak. Bunu 
yaparken de herhangi bir âmme hizemtinin tu
rizm zaviyesinden tanıtılmasında siyaset var mı
dır, yok mudur? Bir mânaya göre vardır, bir 
mânaya göre yoktur da diyebiliriz. 

Bu itibarla sözlerime başlarken de arz ettiğim, 
meseleyi; ölçülerde; tereddüdü mueibolaeak is-
takamette değil, ölçülerde rahatlılık olacak is
tikamete götürmekte fayda vardır, tefriki hudut 
yerine tevhidi hudutta da fayda var. Hangi hu
dudu tefrik edeceğiz? Politika imdir, değil mi
dir? Bu imkânsız. Eğer bu .endişe içerisinde 
ise hiçbir tanıtma vazifesini yapamıyaeaktır, 
kaldıralım; Turizm Bakanlığının hikmeti vücû
du yoktur. Bu itibarla, politikasının hududu 
nu kendisi tâyin edecek ve tâyin ettiği hudut 
içinde Devletin umumi siyasetini tanıtmak mâ
nasında değil, ama politik birtakım doneler, 
mutalar mevcudolursa tanıtma vazifesini siyasi 
istikamete kaydırdı, bu itibarla vazifesinden 
inhiraf ettiği töhmeti altına elbette girmiyecek-
tir. 

Bu itibarla bu vaziyetin kendisine içte ve 
dışta düşen tanıtma ile turizme taalluk eyliyeıı 
hizmetlerinin beraber ifadesinde kuruluş anında 
ve kuruluş hizmetlerinin ifası bakımından fay
da vardır. Kelime zait değildir. Bilâkis vazi
fesini tavsif ve tarif bakımından fayda getirece
ği kaııaatideyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Menemencioğlu. 
ETHEM MENEMENCİOĞLU (İstanbul) — 

Muhterem arkadaşlar, ben bir acı hatıramı bu
rada zikretmek için huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. Vaktiyle birinci harp zamanında, 
1914 den 1920 ye kadar Almanya'da sefaret 
müsteşarı olarak bulunuyordum. Bir gün bir 
emir aldık. Kiyaseti Cumhur Orkestrası Alman
ya'da. o konser verecek, tertibat alınız, diye o 
zaman sefir bulunmadığından, ben maslahat gü-
zardım, ve tiril tiril titremeğe başladım. Elbette 
Riyaseti Cumhur Orkestrası başımızın tacı ama, 
oraya geldi 80 kişi çoluk çocuk toplamışlar. 
Çeldikten sonra ilk işleri Weistersinger Vou 
Nurmberg'in uvertürünü çalmak oldu. Wııs'-

ner'itı en meşhur operalarından birisinin uver
türünü çalmak için Alman Orkestrası, Berlin 
Orkestrası, elli defa, yüz defa belki bu işi 
yapmıştır ama, çalacağı günün bir gün evveli 
tekrar bir revizyon .yapar da gelir. Bizim ço
cuklar, geldiler oraya, elbette propaganda için 
oraya gönderilmişlerdi o zaman. Eğer propa
ganda, tanıtma, böyle tanıtma olacağına, ol
masın daha iyi. Çünkü hacil vaziyete düştük 
orada. Sordum, Alman arkadaşlardan, ahbap
lardan; o zaman hepsi dostumuz, mütefikimiz; 
nasıl buldunuz bu işi? Efendim Hicaz peşrevi
ni çalmış olsalardı, daha memnun olacaktık, 
dediler. Onun üzerine ben yerin dibine geçtim. 
Propaganda eğer böyle olacaksa, tanıtma bu 
şekilde olacaksa hiç olmasın bin kere daha iyi
dir. Müsaadenizle efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Sayın Acıkalım 
CEVAT ACIKAIJN (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın arkadaşlarım, bendenize göre tav
zihe değer bir nokta vardır. Gerek umumi ko
nuşmalarda ve gerekse bilhassa bendenizin mâ
ruzâtında tavzihe değer bir nokta vardır. Bu 
hususu görüşürken dedim ki. «Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı» diye birinci madde var. Ve 
arkasından ikinci maddede bu Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı diye 2 kelime ile ifade edilen ba
kanlığa verilen vazifeler meyanında «yurdu ve 
ulusu tanıtmaya ya riyacak hizmetleri görür» di
ye vazife tahmil ediliyor. Yani burada «tanıtma» 
kelimesini vazıı kanun tavzih ediyor ve «haber 
ve yayın organları hizmetlerinin görülmesini 
kolaylaştırıcı tedbirleri alır» ibaresini okuduk
tan sonra dedim ki tanıtmanın mânasını 
ve şümulünü tavzih edelim; yani turizm 
bahis mevzuu olduğu zaman, bu tanıtma 
turizm propagandacıdır. Bu maddenin 3 iıcü 
fıkrası mevzuubahsolduğu zaman, tanıtma da
ha genişliyor. Yani memleketin varlığını, 
kültürünü, siyasetini, rejimini v:s. bu tamamen 
ayrı meseledir. Bunlar zinhar aynı adamın 
elinde toplanamaz. Yani turizm ve haberler bü
rosu olarak bir büroda oturan bir adanı, bu işi 
yapamaz; çünkü kendisi turizm propagandası 
dolayısiyle yıpranmış olur. Bu işi yapacak olan, 
ancak matbuat müşaviri veya matbuat ataşesi-
dir ki, maddei mahsusunda sefirler, şunlar 
bunlar yapar diyor. Fakat yine arkadaşlarıma 
derim ki, bunu, bu işi yapan adamları iyi 
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beslemek lâzımdır. Matbuat ataşeleri muntazam 
surette beslenmiş olmalı ki, bu tanıtma vazi
fesini görebilsinler. Demek ki, bu kelimenin 
burada iki mânası var. Biri propaganda, düpe
düz «touristigue coınmercial» ticari, turistik 
bir şey. Bunu yapacak adam bence turizm ve 
haberler bürosunda çalışan adam olmalıdır, îca-
bettiği takdirde, yani bir reaksiyon neticesin
de politik sahaya dökülecek bir şey olursa, bu 
artık oraya yükselemez ve o işi yapamaz; zira 
kendisi yıpratır. O iş başka bir makamda, at
taehee de presse veyahut da conceil de presse 
o işi yapar. Yani burada siyasi propaganda, ki, 
siyasi kelimesinden ben bir siyasi propaganda 
nedir; anlamıyorum. Yani bir rejim propagan
dası mı yapacak, bir parti propagandası mı ya
pacak ; hâşa öyle bir şey olmaz. Bunlar mem
leketin propagandası. Yoksa bu memleketin 
politik politikası mı dır? Yani kalkıp da koa
lisyon kanadı, öbürünün başını esas alıyor öy
le bir şey yok. O zaman iş değişir. Benim an
ladığım siyasi propaganda memleketin politik 
propagandasıdır. Bunu yapacak sefirin talim a-
tiyle Attaehee de Presse'ya Attaehee Commerci-
al'dir. Şimdi, böyle bir teşekkülün bu bakan
lıkta bulunması veya bulunmaması, bu ayrı bir 
şeydir. Bunu vazıı kanun böyle getirir ve yük
sek heyetniz de böyle bunu getirecek olursa, 
fakat tekrar ediyorum, siyasi propaganda diye 
aklıma bir şey • gelmez' ve aynı adam iki işi 
yapamaz, yani ataşe veya konsey dö pres yük
sek seviyede siyasi propaganda yapan sefir
den aldığı malumata, vekâletten aldığı talima
ta göre bunu yapar. Öteki adamlar, doğrudan 
doğruya turistik propaganda yapar; bunlar 
tüccar adamlardır, bunları birbirine karıştır
mak memleketin zararına olur. 

Benim mâruzâtım, bundan ibarettir. Enfor
masyon işini ayıralım. Başka bir vekâlete bağla
yalım, Umum Müdürlük yapalım, şu yapalım, bu 
yapalım. Şimdi durum budur. Bu sistemin mü
nakaşasını yapıyoruz. Eğer bu bakanlığın bünye
sinden enformasyon işini ayıracaksak, o zaman 
tanıtma kelimesini başlıktan çıkaralım. Yok, 
eğer bir arkadaşın ifade ettiği gibi, turizm keli
mesi içine enformasyon işi de dâhil olmıyacağı-
na göre, yalnız Turizm Bakanlığı demekle bu 
kurmuş olduğumuz sistemi ifade edemeyiz. Şim
di dünyanın her tarafında, her devletinde enfor

masyon kelimesinin artık bir mânası vardır. Es
ki faşist usullerde olduğu gibi, propaganda ne
zareti değildir. Olmamışı olmuş gibi gösteren, 
her türlü kuvveti rejimin emrine veren bir gö
rüş tarziyle hareket eden bir sistem delildir. 
Her devletin enformasyon büroları vardır, enfor
masyon teşkilâtı vardır. Muayyen yerlere Dağlı
dır. Her memleketin attaehe ele presse'leri var
dır. Information büroları vardır, haber merkez
leri vardır. Bizim memleketimizde de çeşitli mil
letlerin attfeche de presse'leri vardır. Haber 
merkezleri vardır. Bizim de buna mukabil, bu 
kanun çıkmadan evvel ataşe de pireslerimiz var
dı, haber merkezlerimiz vardı. Şimdi, dâva bu
dur. Tanıtma işini biz geniş mânâda yapabilmek 
için hazırlık yapmışız ve öyle bir sistem kur
muşuz, Enformasyon işleri, Sayın Özgüneş ve ar
kadaşların ifade ettiği gibi, propaganda işi de
ğildir. Enformasyon ayrı, propaganda ayrı şey
dir. Eğer ayıracaksak o zaman tanıtma kelimesi
ni de müsaade edin, alın. Ama ayırmıyacaksak, 
sistemi muhafaza edeceksek, tanıtma kelimesinin 
behemehal isimde muhafaza edilmesi lâzımdır. 
Şuna aklım yatar; tanıtma kelimesi tam ve 
(Souple) Supl bir kelime değildir. Enformasyo
nun karşılığını koyalım, turizm ve Enformasyon 
Bakanlığı diyelim. Ama bu kelime ne dereceye 
kadar doğru olur bilmem. Tanıtına kelimesi zan
nediyorum enformasyon kelimesinden daha gü
zel, daha geniş. Öz Türkçe bir kelime kazanmış 
oluyor.. Arkadaşımın dediği gibi. Yalnız, şu
nu evvelâ ifade etmek isterim ki; burada enfor
masyondan kasdedilen mânâ, tanıtmadan kasd-
edilen mânâ faşist propagandası değil. Kanun 
böyle bir espiriden kanun hareket etmiş değil
dir. İstirham ederim arkadaşlardan bu mevzu 
dönüp dolaşıp temcit plâvı gibi huzura getirme-
sinler. 15 yıldır şu memlekette tek parti zihniye
tine karşı, demokrasi kurulsun diye mücadele 
eden bir partinin bakanıyım. Yani bu zihniyetle 
bir şeyi müdafaa ederim zaten. Öyle bir şey varit 
değil, faşist usulü siyasi propagandanın dışında 
bulunmak lâzımdır şeklinde konuşmalar oldu. 
Kanunda öyle bir espiri yoktur. Şimdi dediler 
ki, arkadaşlarım, bunun adı ne olacak? Tiirkçe-
ye çevirirsek nasıl olacak? Onları diğer diller
de ifade etmek daha kolaydır. Tanıtma kelimesi 
burada pek menus gelmiyor mu?. Bu da İngiliz
ce'ye, Fransız'ca, Almanca'ya Turizm ve Elnfor-
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masyon Bakanlığı şeklinde tercüme edilecektir. I 
Yani tanıtmayı enformasyon olarak kullanacak
lardır. Onlarda bu kelime daha çok yerleşmiş 
şümulü, mânası daha iyi anlaşılıyor. Esas itiba
riyle bizim tanıtma işinden kasdettiğimiz mânâ 
kanunun 9 ncu maddesi okunduğu takdirde sa- | 
rih olarak anlaşılır. Tanıtma Genel Müdürlüğü
nün görevi; «Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türki
ye'nin turistik varlıklarını ve ulusal değerini 
tüm olarak her alanda »tanıtıcı dokümantasyonu 
hazırlar, hazırlatır ve her türlü imkân ve araç
lardan faydalanarak tanıtma hizmetini içerde ve 
dış arda yürütür.» 

Sayın, Açıkalm üstadımız buyurdular ki; tu
rizm işi vardır, enformasyon işi vardır, turistik 
propaganda işi vardır. Bunun üçünü bir vekâ
let nasıl yapacak?. Pekâlâ yapacak, öyle vekâ
let vardır ki, bugün 12 tane umum müdürlüğü 
vardır. Demin arz ettiğim gibi bugün kadromuzu 
halihazırda, dış teşkilâtın her tarafında, karma
ya kalksak ancak 44 yerde kurabiliriz. Ve 44 
yerde haber merkezi olarak veya tanıtma mer
kezi olarak veya ataşe dö pres olarak idare ede
medikten sonra biz bunu, bir vekâlet bunu kura-
mazsa artık yapacak bir şey yok, idare edilmi-
yecek bir şey değil bu. Bütün kadrolar meydan
da. Sonra birbiriyle irtibatı olan şeylerdir. Şim
di büyükelçiliklerin emrindedir, diyor. Bir gö
rüşe göre, efendim; ataşe dö presler neden hari
ciyeden gelemez, hariciyeye bağlı değildir. Arka
daşlar bunu, muhtelif memleketler muhtelif öl
çüde yapıyor. Biz şu sistemi tercih etmişiz. 

Enformasyon sahasından, basın sahasından 
alman kimselerle'bu işi şimdiye kadar götürmü
şüz. Şimdi bu tasarı ile nevama bir kariyer ku
ruyoruz. Girişi, aday olması, imtihanları, hizmet 
maddeleri ve saire bakımından bir kariyer ku
ruyoruz. Ve bu elemanları biz hem enformas
yon sahasında, yani ataşe dö pres olarak, hem 
de öbür tarafa icabettiği zaman, çünkü, her yer
de ataşe dö pres bulundurmuyoruz, çünkü bâzı 
yerlerde turistik imkânlar fazladır, oralarda tu
rizm büroları açıyoruz. Açacaktır, çünkü kanu
nun espirisi budur. Bu tipte, bu formasyonda in
sanlar yetiştirmektir. Bunları ister ata^e dö 
pres olarak kullanacaktır, ister turizm propa
gandacısı olarak kullanacaktır. Yani netice iti
bariyle arzum şu : Bu enformasyon işi, yani her 
memlekette mânası malûm olan iş, bakanlığın ] 
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bünyesinde tanıtma kelimesi ile ifade edilmiş ve 
yerini bulmuştur. Tanıtma işi, enformasyon işi, 
turizmin, yanında, İni tasarıda bir sistem olarak 
muhafaza edilecekse, tanıtma kelimesinin de mu
hafazası zaruridir, ikisinin beraber mütalâa edil
mesi lâzım gelir. 

Diğer konuya, yani kanunun sistematiğinin 
değiştirilmesi konusuna gelince; bu konuda ko
misyon sözcüsü arkadaşımızın fikirlerine tama
men iştirak ediyorum. Hiçbir vekâlet teşkilâtı
nın kanununda, ben görevlerin bir tek maddede 
sayıldığını hatırlamıyorum. Şimdi arkadaşlar 
isterler ki, 3 ncü maddeyi şişirelim, fa 11 nci 
maddeye kadar. Bakanlığın ne kadar teşkilâtı 
varsa o maddede fıkra halinde yer alsın. 

Ben hu şeklîde Bakanlık Teşkilât Kanunu 
görmedim. Bunu sureti katiyede istilzam et
miyorum. Yani üçüncü maddeyi 11 nci madde
ye kadar olan maddeleri bir fıkra halinde, 
koca 'bir madde haline getirmeyi. Bu teknik 
bakımdan da doğru değil ve sistematikte de 
'bir şey kazandırmaz. Buna mukabil diğer hu
susları, her maddeye geldikçe ayrıca, ko
misyon sözcüsü arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
teker teker inceleriz, icahederse maddenin sıra*-
'Sinı değiştiririz, matlapları noksansa,, arkadaş
lar lüzum görürlerse, matkap koymak icalbederse 
her maddenin matlabını koyarız. Bunun için 
komisyona geri verilmesi, üzerinde çalışılması, 
komisyondan ,geri gelmesi diye bir zarureti 
ben göremiyorum. Sistematiği ıslah için bu
nu da, ara ettiğim ve komisyonun da katıldığı 
gibi, teker teker maddelerin ıslahı suretiyle 
görüşülebilir. Onun için geri alınması konu
sundaki teklife hiçbir surette iştirak etmemek
teyiz. Mâruzâtım fbundau ibarettir. 

İZZET BÎKAND (izmir) — Efendim, bir 
sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — iSual için, komisyon sözcüsünü 
sözlerden sonra çağıracağım. Buyurun Saym 
Turhanıgil. 

FİKRET TURHANGÎL (Aydın) — Muh
terem arkadaşlarım, aşağı - yukarı uzun bir 
zamandan beri kanunun tümü ve henüz 'bir 
maddesi üzerindeki müzakereler devam etmek
tedir. Bendeniz, bunun, sebebini onbeş yıldır 
bahtsız 'bir .bakanlık veya tasarısını getirip, gö
türen bir bakanlık olarak mütalâa etmiyorum. 
Bendeniz, samimiyetle hâdiselere girilmesinde 
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bu bakanlık kanunlarını hazırlıyanlarm hare
ketlerinde 'buluyorum. 

ıSaym sözcüyü dinledik. Mukni ftıiıçlbir fik
re sahibolmadık. Bize Gümrük Tekel Bakanlı
ğından bahsettiler. Hepimiz biliyoruz, ki, Güm
rük Umum Müdürlüğü başka bir mevzu, un
suru aslisi başka yerden geliyor. Tekel Umum 
Müdürlüğünün unsuru aslisi ise 'bambaşka yer
lerden 'geliyor. Bize Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığından bahsettiler, Sağlık Umum Mü
dürlüğünün menşei başkadır. Hasta kişileri 
tedavi etmek imkanı, sosyal yardım, fakir ol
maları hasebiyle tedavi edilemiyenlerle fakrü 
earurete düşmüş kişilere sosyal bünye içinde 
yaıpılan yardım konusu birbirinden ayrıdır. 

iSayın bakanı dinledik. Enformasyondan 
bahsettiler, arkadaşlarımla istişare ettim, ken
di fikrimi yokladım; Ibenee aktif bir kelime 
değil'dir bu. Enformasyon şafhsi kanaatimize 
ıgöre belki aklanıyorum, pasif bir kelimedir. 
Biz bunu danışma, bilgi alma, haber alma gibi 
tercüme ediyoruz. Bir malûmat alıyoruz. Fakat 
danışma ile tanıtmada: bir aktivite vardır. 
Şimdi samimî olmamayı nereden çıkarıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, evvel emirde 8 nei 
madde ile 9 neu maddeyi hepimizin dikkatle 
tetkik etmesi lâzım. Burada her iki maddenin 
ö'züde turizm mevzuudur. Gerek Tanıtma Ge
nel Müdürlüğünün dayandığı öz unsur, gerek 
Turizm Genel Müdürünün dayandığı üz un
sur kendi tedvin ettiği maddelerle yapacağı 
turistik faaliyetlerdir. Bakınız yurdumuzun 
turistik imkânlarını Turizm Genel Müdürlüğü 
ne yapacak? Yurdumuzun turistik imkânlarını 
değerlendirecek. Arkadaşlarım, geçelim 9 neu 
maddeye Tanıtma Genel Müdürlüğü Türki
ye'nin turistik varlıklarını, biri diğerini, biri 
varlığını tanıtacak. Yani arada ayrılan keli
me, birisi değer, birisi varlık. Değer varlıksız, 
varlık değersiz olmaz, arkadaşlar. Binanın te- I 
m eli turizmdir. Bitti. Vekil olarak, 'mesul ı 
Hükümet erkânı olarak, basın sözcüsü ve Kar
ana Komisyon sözcüsü olarak da aksi iddiaı edi
lemez. Evet bu meselenin: kökü turizmdir. 
Tanıtma olmadan, mulhterem arkadaşlarım, ta
nıtmanın ısrarla üzerinde durduğumuz bu ta
nıtma kelimesi olmadan turizm yürür mü? Ne
yi yürütecek? Pek tabiî olarak Türkiye'nin 
pek çok tesislerini, resimlerini, filmlerini, | 
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her şeyin broşürlerini hazırlayacak, yazılacak, 
tanıtacak ve turizm faaliyeti bu bina üzerinde 
neşvu nema bulacak. Şimdi Turizm Bakanlığı 
olsun mu, olmasın mı? Hayır Turizm Bakanlığı 
tek kelimedir, pek sade geliyor. Buna bir 
de tanıtma ilave edelim, bakanlık biraz geniş
lesin. Olmaz arkadaşlar. Bu samimî bir fikir 
değildir. Böyle samimî olmıyan fikirlerin Se
natoda müdafaası hakikaten çok zamanlar 
diğer emsal meselelerde çok zor olmuş. Şim
di acaba Turizm Bakanlığı olduktan sonra 
bir tanıtma müdülüğüne ihtiyaç var mıdır, 
yok mudur? Bunu Turizm Genel Müdürlüğü 
düşünsün. Turizm Genel Müdürlüğü yapacak 
şahsın yükü hakikaten ağırsa, bir yandan pra-
zante ederken, bir yandan kredileri tevzi eder
ken, şunu bunu yaparken bir de imkânları 
toplama ihtiyacını duyuyorsa ki, kendisinin ça
lışabilmesinin özüdür. Bendeniz iki genel mü
dürlük olarak asla kafam almıyor. Çünkü hiçbir 
zaman Turizm Genel Müdürlüğü ile Tanıtma 
Genel Müdürlüğü karşı karşıya gelerek aynı sı
fatta ve aynı mertebede olamaz. Turizm Genel 
Müdürünün, unsuru aslisini, tanıtma işlerini 
tedvir eden müdürüdür. Ona emir verecek, 
ondan birçok tesislerin dokümanlarını alacak, 
turizm dâvası içinde, değerlendirildikten son
ra bunu yayacak. Onun için ben denizi sayın 
bakan ve bakanlık erkânı mazur görsünler, en
formasyon kelimesini kendi anladıkları mâna
da anlamıyoruz. Bir de tanıtma kelimesini ge
rek tedvin eden maddelerde, kanunun 8 ve 9 
neu maddelerinde unsuru aslini turizm olarak 
mütalâa ettiğimiz cihetle bunun, Tanıtma Ge
nel Müdürlüğünün ve bakanlık sıfatının, arka
daşım, Hidayet Aydmer'in de dediği igilbi, ha
kikaten kelime tasarrufu turizm dâvasında 
bilhassa peşinen dikkat edeceğimiz bir kelime
nin çekilecek telgraflarda, muhaberede ehemmi
yet taşıdığı ve aksi olarak bir değer de taşı-
mıyaeağı kanaatindeyiz. Bu bakımdan tanıtma 
kelimesinin karşısında bulunduğumu sayıgiyle 
arz ederim. 

BAŞKAN •— Sayın Çağa. vaz mı geçtiniz. 
ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— 'Arzu bııyurulursa vazgeçerim. 

BAŞKAN — Tereddütle geliyorsunuz da 
onun için söyledim. 16 sayın üye birinci mad
de üzerinde konuşmuş bulunuyor. 
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ESAT ÇAĞA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Cevaıt Açılaılın 
arkadaşımız pek güzel belirttiler. Turizm tama
men ticari bir iştir. Turizmin bir mahiyetini 
nazarı itibara alırsak bu tanıtma meselesi de 
enformasyon mudur, propaganda mıdır, kendi
liğinden halledilecektir. Turizm demek bende
nizin anladığınıa göre ecnebiyi 'buraya ge
tirip cerri nüfuz etmek demektir. Tamanıiyie 
ticari bir iştir. Şimdi bunu buraya çağırır
ken burada söyliyeceğimiz şey şu : Eğer sıcak 
mmtakalarda sakin ise Ycmen'de Arabistan'da, 
Endonezj-a'da falan bizim memleket serin
dir, yahu diyeceğiz. Şimalde oturuyorsa bizim 
memleketimizin güneşi çok parlaktır diyece
ğiz. Kimisine suyunu söyliyeceğiz. Efendim eğer 
romatizması varsa; şifalı kaplıcalarımız var 
diyeceğiz. Görüyorsunuz /bu yapılan işi basite 
irca edelim biz, nedense şişkin kelimelere çok 
düşkünlüğümüz var; 'bunun adı dosdoğru ti
cari reklâmdır. Nasıl bir tüccar kendi malum 
reklâm ediyorsa, malının iyiliğinden bahsedi
yorsa biz de memleketlimizin güzelliğinden, abı 
havasının letafetinden, sularının şifalbahş ol
duğundan, buraya gelirse rahatsız edilmiyece-
ğinden, esnafımızın gayet ucuz mal sattığın
dan, otellerimizin temiz olduğundan bahsede
ceğiz. Bütün 'bu turistik reklâmlara bakınız, 
'bunlardır. Nihayet belki biraz da eğlence yer
lerimiz olarak folklarımızı .göstereceğiz. Başka 
yapacak bir şey yoktur. Binaenaleyh 'bu bir, 
kere enformasyon değil, demin benden .evvel 
konuşan arkadaşımızın belirttiği gibi enfor
masyonda bir pasivite vardır. Yani haber 
alıyorsunuz. Bu haber alma keyfiyeti değil. 
Binaenaleyh buradaki tanıtmayı, biz enfor
masyonla tercüme edemeyiz. Biz bu tanıtma
yı enformasyonla tercüme etmeye kalkarsak 
aşağı-yukarı ve bakanın da bâzı izahatından 
anlaşıldığı veçhile, vazifede yüklemiş oluyo
ruz bu malûmat toplayan bir bakanlığa. O mem
leket: erin bütün matbuatlarını tetkik edecek, 
memleketi alâkalandıran haberleri sosyal, ik
tisadi, siyasi, ticari haberleri toplıyacak ge
tirip, buradaki, Hükümete sunacak, Bunu ya
panlar var. Propaganda, tam teknik mânası 
ile propaganda da değil. Ve propaganda etmek 
demek tanıtmak demek değildir. Hep bilir
siniz ki, bu ismin mastarı «Propager» dir, «yay
mak, ncşTÜ işaa» etmektir. Binaenaleyh tanıt

mak bu da değildir. Binaenaleyh, böyle enfor
masyon mânasına gelmez. Propaganda mâna
sına, reklâm mânasına gelmez bir kelimeyi 
buraya koyarsanız yarın birisi çıkar, demez
le! bıı kanunu tatbikatında o zaman komisyon 
sözcüsü şöyle söylemiş, o zamanki sayın Tu
rizm Bakanı böyle ifade etmiş. Kanun tatbi
katçısı bundan hangi mânayı çıkarırsa bu
dur. ihtilâf halinde mânasını mahkeme tâyin 
eder. Diyelim ki, sayın bakanın dediği enfor
masyon mânası anlaşılıyor. O halde enformas
yonun tanıtma genel müdürü çıkar. Benim 
vazifem burada turizmle alâkalı değil, mem
leketi alâkadar eden bilcümle haberleri toplayıp, 
Hükümete vermektir, der. İşte bugün derpiş 
ettiğimiz vazifeler ayrıldı. Bir diğeri propa
gandadır der. Memleketin i) ncu maddede 
söylediği gibi ulusal değerini anlatmaya ça
lışır. Ne kadar girer bunun içerisine ve ulu
sal değer dediğimiz turisti acaba hava ka
dar, kaplıca kadar alâkadar eder mi, etmez 
mi, belli değil. Ouım için mâruzâtım şu muh
telif şekillerde yorumlanabilecek ve ilerde 
gelecek bakanın veya iktidarın gelecek par
tinin temayülüne göre tatbikatına yol açabi
lecek böyle bir kelimeyi hurdan kaldırmak
ta fayda vardır, Turizm .Bakanlığı demek 
kâfidir. Çünkü Turizm Bakanlığı memlekete 
turist celhetmek için ve turistin burada ra
hat etmesi için elinden gelen her şeyi yapa
cak demektir. Tanıtması da, icabında enfor
masyonu da hepsi Turizm 'Bakanlığı içinde 
mündemiçtir. Binaenaleyh ayrıca buraya ta
nıtma demek, havil! ilâve etmek demek olur 
ki, bu da daima kanun tekniğinde zararlıdır. 
Kanun isminin .yalnız Turizm Bakanlığına has
rı hakkında bir takririmiz vardır, buna ilti
fat buyurmanızı rica ediyorum. (Alkışlar) • 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

BASİN YAYİN VE TURİZM BAKANI NU
RETTİN AKI)[ÇO,LU (Elâzığ Milletvekili) — 
Efendim, sistemi izah sadedinde mâruzâtımın 
kâfi derecede kâfi olmadığı kanaatine varı
yorum. ifade eslememiş olduğumu zannediyo
rum. 

Evvelâ enformasyon kelimesinin benden 
evvel konuşan sayın arkadaşımın ifade ettiği 
gibi Hükümet adına bilgi toplamak ve bu 
bilgileri Hükümete ulaştırmak mânasında hiç-
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bir zaman kullanılmamıştır. Information di
yorlar, enformasyon Teşkilâtı bir aralık biz
de haberleşme diye ifade edildi. Tam onun da 
karşılığı değildir. Ama, başka memleketlerde 
bu kelime çok iyi yerlerde kullanılıyor. En
formasyon işi deyince su evvelâ akla şu ge
liyor: Basın ataşeleri, Oünkü her memleketin 
enformasyon bürolarını basın ataşeleri ida
re eder. Meselâ burada Amerikan Haber Mer
kezi vardır. Amerikan information servisi var
dır, 11 tane de basın ataşesi vardır. Ve tü
züklerinde de o yazılıdır. Burada enformas
yon işini Amerikan Basın ataşesi idare eder. 
Büyükelçiliğin emrindedir. Buna benzer teş
kilât, aşağı yukarı, her memleketin yardır. 
Enformasyon teşkilâtı bu, bizim anladığımız 
mânada organizasyon teşkilâtının vermek istedi
ği haber toplama, bilgi toplama falan değildir. 
Bir basın ataşesi ne yapıyor, esas itibariyle 
bu vazifeleri yaparlar. Bunlar gittikleri mem
leketlerde memleketi tanıtmaya çalışırlar, ya
yın yaparlar, temaslarda bulunurlar. Oradaki 
mecmuada her hangi, bir yazı çıkmışsa, onla
ra cevap verirler veyahut o gazetelerde basın 
organlarında, yayın organlarında, temaslar
da, memleketi tanıtmak için lâzımgelen te
masları yaparlar. Bunu burada bulunan sayın 
üyeler arasında yıllarca emek vermiş harici
yede, ve bu enformasyon işlerinin nasıl yürü
düğünü bilen, benden çok daha iyi bilen kim
seler vardır. Durum budur. Enformasyon işini 
o mânada değil her memlekette arz ettiğim 
gibi yerleşmiş manâsı vardır. Bizde de sis
tem böyle kuruluyor. Bu tasarı bunu getiri
yor. Enformasyon işlerini; basın ataşelerini 
beraber.mütalâa ediyor Turizm ve enformas
yon işlerini bir bakanlığın bünyesinde top
luyor. Ama birbirlerini tanıtma işi bir kül 
olacağına göre, kül olarak telâkki ediyor. 

Birbirlerine yardımcı olurlar diyor. Siya
si tanıtma olmıyacak mıdır? Elbette ki bu mem
leketin siyasi tanıtması şu memlekette asayi
şin berkemâl olduğunu demin arkadaşım diyor 
burada, turistler için bir barikat kurulmadı
ğını, demir perde arkası olmadığını elbctteki 
siyasi tanıtma yapmak suretiyle enformasyon 
elemanlarını tanıtacağız. 

Şimdi bıçakla keser gibi, propaganda demi
yorum, siyasi propaganda, Faşist manâsında si
yasi bir propaganda maksut değildir. Enfor- J 

masyon için bıçakla keser gibi, Efendim bu ve
kâlet siyasi sabada tanıtma yapacak, mıdır? 
Yapmıyaeak mıdır? Arkadaşlar; yeri gelin
ce ataşe dö presleri vasıtasiyle yapacaktır; 
bu sistem kabul edilirse. Arkadaşlar derlerse 
k i ; benim izah ettiğini manâda enformasyon 
işlerini ayıralım, ataşe dö presleri ayıralım. 
Başvekâlete bağlıyalım, yahut Hariciye Ve
kâletine bağlıyalım yahut bir umum müdürlük 
yapalım. Bu ayrı bir görüştür. Ama bu siste
min görüşü değildir. Binaenaleyh, biz başlı
ğı demin de arz ettiğim gibi, bakanlığın ismi
ni mütalâa edersek bu sistemi muhafaza et
mek konusunda evvelâ karar verelim. Enfor
masyon işlerini bu arz etmeye çalıştığım ma
nâda bu bakanlığın bünyesinde muhafaza ede
ceksek o zaman Turizm ve Tanıtma Bakanlığıdır 
o. Etmiycceksek tanıtma kelimesini çıkarırız 
Turizm Bakanlığı olur. Yoksa yalnız başına 
Turizm Bakanlığı kelimesini kullanırsak ta
sarının bünyesinde şunları yapmamız, lâzım: 
Enformasyon işlerini çıkaracağız, haberleşme 
işlerini çıkaracağız, yayın işlerini çıkaracağız 
•ataşe dö presleri çıkaracağız tasarıyı o zaman 
bambaşka bir istikamete, bambaşka bir siste
me götüreceğiz. Onun için enformasyon ke
limesine bu mânayı veriyoruz. Her memlekette 
de mânası bu şekildedir. Tasarının getirdiği 
sistem de budur. Bu sistem değişiklik yapmak 
veya yapmamak konusunda evvelâ karar veril
mesi lâzım geleceği kanaatindeyiz. 

Biz enformasyon işlerinin kül olarak tanıt
ma işlerinin turizme yardımcı olması bakı
mından, çok ümit bağladığımız turizm işleri
nin gelişmesi bakımından, bu bakanlığın bün
yesinde mütalâa etmekte fayda görüyoruz. 
Demin ki mâruzâtımda da arz ettiğim gibi, en
formasyon işleri ataşe dö presler v.s. gibi şey
ler, teşkilât bir başka bakanlık bünyesinde olur
sa turizm bundan daha az faydalanır. Tu
rizm Bakanlığı bünyesinde enformasyon işleri 
verilebilirse; turizmin istifadesi daha çok olur. 
Bu görüş tarzı ile, bu espri ile bu sisteme gidil
miş tasarı bu hale getirilmiştir. 

Biz sistemde bir değişiklik yapmadan isim
de bir değişiklik yapmaya imkân olmadığı ka
naatindeyiz. Binaenaleyh, isim üzerinde bir 
değişiklik yapılmaması üzerinde ısrar ediyo
ruz. 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesi verilmiştir. 

(Müdalhaleler) Müsaade buyurun. Ahmet Yıl
dız. 

GEÇlCİ KOMİSYON BAŞKANİ AHMET 
YİLDİZ (Tabiî Üye) — Efendim burada cidden 
etimolojik tartışmalar olmaktadır. Muhterem 
arkadaşlarım, uzun «ene tatlbik edilmiş, ne an
lama geldiğini Bakanlıktaki uzmanlar, tanıtma
da çalışanlar İnliyorlar. Yani; kelime bizim 
dilimizde hattâ uygulama -alanında bugün kul
lanılıyor ve ne manâya geldiğini de bu bakan
lığın teşkilâtı tanı anlıyabiliyor. Onun için 
şimdi Enformasyon pasivite diye tavsif eden
lerden istirham ediyorum, American infarma-
tion Büroya gitsinler, vazifesini öğrensinler, 
ne yapıyorlar baksınlar, nedir oradaki vazife1? 
Dünyada diğer Enformasyon bürolarına git
sinler, baksınlar oradaki Enformasyon 'büroları
nın yaptığından fazla bir cm. istiyor muyuz. 
Demokratik memleketlerin en örneklerini ya
şatanlar Enformasyon bürolarında ne yapıyor
larsa bu tasarı onları istiyor, onun ötesinde 
bir kelime .istemiyor'. 

Sonra bu kürsüde söylenmesini Senatoya ya
kıştıramadığım bir kelimeye de cevap vermek 
isterim. Belki sürçü lisan olarak, samimiyetin 
anlamını bilmemekten ötürü söylemiştir, zina 
[başlka anlam veremem; ama söylerim ben de. 
Eğer samimi ise okuyanlar neden doğru okumu
yor, aynen: Turizm Genel Müdürü, yurdumu
zun turistik imkânlarını değerlendirecektir. 
Tanıtma Genel Müdürü, Türkiye'nin turistik 
varlıklarını tanıtacak. Yo/k öy]e şey. Öbürü 
bunları geliştirecek, bu da tanıtacak. Gayet 
farklıdır. Türkçe kelime; biri tanıtacak, biri 
geliştirecek biri ticaridir, ekonomiktir. Taıına-
miyle varlıkları geliştirmek, yatırım yapmak 
ve turistik imkânları geliştirme. Diğeri bunun 
propagandasını yapacalk, tanıtacak. 

Samimiyet cümleyi sonuna, kadar okur. Bâ-
atarafbüsselâtenin yeri Senato'da olmasa gerek
tir. Şu veya, bu anlama gelmez bu kelimeler-. 
Uzun zaman konuşulmuştur, tartışılıyor, ne ol
duğu biliniyor. Esasen yine bir şey daha burada 
söylendi. Birleşsin bu kanaatler biz de anlıyalım. 
Çünkü birazda Komisyonu hakikaten tereddüt
lere sevkediyor. Turizm G-ehel Müdürlüğü ya
nında bir tanıtma genel müdürlüğü istemiyo
rum, görüşünü Savundu Sayın Turhangil. O 
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zaman 'bizim kanun değişti. Eğer böyle ise sis
tem değişiyor. Onu da öğrenelim ona göre görü
şümüzü söyliyelim. Turizm Genel Müdürlüğü, 
Tanıtma Genel Müdürlüğü ker ikisi de Gene'l-
Mjüdürlük halinde bulunuyorsa Bakanlığın is
minde bunların bulunuşu biribirinden çok farklı 
görevler yapar. Bunlar uzımanlariyle görüştü
ğümüz zaman çok daha iyi meydana çıkar, çok 
geniş hizmetler yapar. Bunların genel müdür 
'İliklerini savunuyorsak isminden çekinmekte 
hiçbir mahzur görmeyiz. Sayın Bakanın bu
yurduğu gibi, kanun bir 'bütün olarak bu siste
me dayanıyor. Bundan sonraki maddelerde 
nereye gidecekse bu sistemi böyle kabul etmiş. 
Ama Yüksek Kurulunuz bu sistemi beğenmiyor
sa söyliyecek bir şey yok. Ben mevcut sistemi 
beğenmiştim. Komisyonun bir üyesi olarak bu 
sistemi 'böyle savunuyorum ve 'tekrar ederim ki, 
hiç de Enformasyonun, tanıtmanın anlamı den
diği gibi değildir. Kimseye bunu öğretmiyelim. 
Bütün Dünya tatlbik ediyor. Tatbik edilen, ar
tık Dünyaya anlamı unalolmuş (kelimeleri biz de 
yeni bir anlam vererek kullanma yerine m atol-
muş anlamiyle alalım. Saygılarımla. 

BAŞKAN -— Sayın Yıldız bir dakika. Sa
yın Birand buyurun sualinizi. 

İZZET BİRANI) (İzmir) — Efendim, En
formasyon tanıtma değildir. Eğer mutlaka 
Turizm Bakanlığının yanında Enformasyonun 
manâsı ifade edilmek isteniyorsa, (bütün dünya
da, kabul edilmiş olan Turizm ve Enformasyon 
B'akanlığr olmasını teklif edeceğim. Çünkü, En
formasyonun izah Ibuyrulduğu gibi güzel bir 
karşılığı konmuştur, danışma 'büroları. Bir-
çdk yerlerde yaşamaktadır, bu isim; ama, En
formasyon kelimesinde propaganda vardır hat
tâ tanıtma daıha çok propaganda maniasına gelen 
bir kelime olması lâzrmgelir. Eğer mutlaka bu 
kelimeyi kullanmak lazımsa, Enformasyon ta
nıtma ananasında ifade edilmiyor. Bu yalnız bi
zim kendimizin kabul ettiğimiz 'bir kelime olu
yor. Madem ki turizmi ikabul ediyoruz, Enfor
masyon ile beraber kalbu'l edelim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Efendim arz edeyim. 
Biz Komisyon olarak hattâ zannedersem Bakan 
da sonra ben de konuşmuştum, önemli bir tek
lifle karşı karşıya kaldığımız için ilk tasarıda 
da daha evvel Enformasyon diye yani benim 
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vazife aldığım Komisyonda öyle anlamıştım. I 
Sonra böyle değişti. Burada bir fark görmedik 
ama; eğer Yüksek Kurulunuz «Enformasyon 
ve Turizm Bakanlığı» derse, ihiçbir mahzuru
nu görmeyiz. Bunda bir şey yok. Maksadımız: Bu 
«Tanıtma Genel Müdürlüğü» nün vazifelerini 
Turizm Genel Müdürlüğüyle birlikte bu Bakan
lığın bünyesinde toplamak istedik. Ben, filvaki, 
Komisyonla şu anda konuşmuş Komisyonun ka
ralını almış değilim. Ama Komisyon kararı ol
madan aramızda konuşulduğu zaman, enformas
yon olsa da olur, fakat turizm yabancı bir dil, 
enformasyon yabancı bir dil. Bakanlığımızın is
mini de yabancı kelimelerden koymıyalım fikri 
vardı. Biz bu ismi tamamiyle benimsiyoruz. Fa
kat «Enformasyon ve Turizm» denmesinde de 
büyük bir mahzur yok. Genel Kurulun kararma 
bağlıdır. 

BAŞKAN — Bir dakika Danışoğlu sual so
racaktın iz 1 

NECÎP DANIŞOÖIiU (Rize) — Sayın Söz
cüden şu açıklamayı istiyorum. Turizm dediği
miz zaman bu, kelime mânası dışında, büyük mil
letlerce kabul edilmiş bir mefhum. Bunun ser
mayesi ve malzemesi tanıtmadır. Hal böyle iken 
tanıtmanın ve sermaye ile malzemesiz turizmin 
mevcudiyetini kabul etmemek iktiza edeceğine 
göre bu hususun takdirini Yüksek Heyete bıra
kıyorum . 

BAŞKAN — Sual. 
NECÎP DANÎŞOĞLU (Rize) — Efendim, 

demek istiyorum ki, turizm dendiği zaman bunu, 
malzeme ve tanıtma teşkil eder. Tanıtma, ile 
turizm akla gelebilir. Mademki tanıtma malze
mesi, sermaye turizmin lâzımı gayrimüfarikidir. 
Bu lâzımı gayrimüfarikin Bakanlığın ismine in
tikal ettirilmesinde nasıl bir fayda mütalâa edil
mektedir?. Çünkü öyle zannediyorum ki turizm 
denildiği zaman aslında tanıtma da bunun için
de vardır. Zaten bu yapılmadan turizm yapıla
maz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Efendim; sualin içinde 
cevabın büyük bir kısmı bulunabilir. Evvelâ bir 
şeyi arz edeyim; dediler ki, malzemesini yapar. 
Turizm ancak bununla olur. O halde ondan far
kı yoktur. Turizm dediğimiz zaman o anlamla ge
lir. Sanayi Bakanlığı da silâhları yapar. Millî 
Savunma bunları kullanır; fakat Millî Savun- | 
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ma, Sanayi Bakanlığı değildir. (A. P. sıraların
dan, olmadı sesleri) 

Şimdi turizmde söylediğimiz başkadır. Tu
rizmde ; tanıtma ile turizmi ayırışımız, yani biri 
malzemesini yapıyor, parası ile yapıyor diye be
raber olmaz. Turizm Bakanlığı, turizm faaliyeti 
ekonomik, ticari, hüviyeti ağır basan tanıtma ise 
memleketin folklöründen, edebiyatından, tarihî 
değerlerinden tabiî güzelliklerinden bütünüyle 
ihtiva eder. Ama turizme bu yardım eder. Bu ga
yet tabiîdir. Bu ayrı bir şey, öbürü ayrı bir şey. 

BAŞKAN — Efendim sual bitmiştir. Son söz 
Sayın Koçaş'mdır. Koçaş konuştuktan sonra ye
terlik önergesini oylarınıza sunacağım. 

SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Muhterem arkadaşlarım; vaktin bu kadar gecik
tiği sırada tekrar tekrar söz alarak sizleri fazla 
işgal etmek istemezdim. Fakat, mevzuun haya
ti önemini müdrik olarak arkadaşlarımızın ço
ğunluğunun burada olduğunu görünce müsterih 
oluyorum. Böyle bir kanunun fikirlerimi söyle
meden, kanunun çıkmasını arzu etmediğim için 
birkaç dakikanızı daha alacağım. Evvelâ gerek 
Sayın Komisyon Başkanı gerek Sayın Bakan ve 
gerek Sayın Sahir Kurutluoğlu bu kürsüde bah
se mevzu olan tanıtmadan turizmin dışında bir 
propaganda mânası anlaşılmıyacağı hususunu 
kesin olarak belirttiler. Kendilerine çok teşek
kür ederim ve müsterih oldum. Hakikaten bu 
tanıtma kelimesinde turizmin dışında bir propa
ganda mânası ve tatbikat olmıyaeağmdan emin 
ve müsterihim. 

O halde birçok arkadaşlarımızın temas ettiği 
gibi, turizm kelimesinde turistik propagandanın 
mevcudiyetini kabul ederek bu tanıtma kelime
sini atmak hakikaten farz olmuştur. 

2 nci mâruzâtım; Sayın Bakan lütfettiler, bir 
sualime cevap verdiler. Tanıtma kelimesini ya
bancı dillere enformasyon veya informeyşin ola
rak çevireceğiz buyurdular. Teşekkür ederim. 
Ben dil uzmanı değilim. Yalnız benim dil anla
yışım birçok arkadaşlarımın da belirttiği gibi 
böyle değildir. Dünyanın hiçbir yerinde tanıt
ma kelimesini enformasyon olarak tercüme et
meyi kimse kabul etmez ve korkarım bu tercü
me bir alay mevzuu bile olur. Hem Fransızca, 
hem Türkçe veya hem İngilizce, hem Türkçe bi
len birisi bu iki kelimeyi de tercümeye aldığı 
zaman şayet bu mevzuda bir yazı yazmak ister
se pek ciddî şeyler yazmaz. 
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3 neü ve son maruzatım; benim daha sonra 

temas etmek istediğim bir konu idi. Fakat Sayın 
Bakan temas ettiler, ben de cevap vermeden ge-
çemiyeceğim. Buyurdular ki, birçok Batı mem
leketlerinde de esasen bu vazifeleri basın ataşe
leri yapmaktadırlar. Ben bu fikirde değilim. Ba
kanlık efkârını teşkil eden ve senelerce dıgarda 
beraberce çalıştığımız arkadaşlar pek iyi bilirler 
ki turizm konusunda ileri gitmiş memleketler 
bu vazifeleri ayırmışlardır. Meselâ basın ataşesi 
büyükelçilikte oturur, fonksiyonu başkadır, 
turizm mümessili, meselâ Londra'yı misal alır
sak, Rizin street'de reklâmlarla, elektriklerle 
aydınlatılmış, tâbir caizse, bir dükkânda oturur 
ve bunu yakinen biliyorum, sayın arkadaş] arım
dan birisi de bunu yakinen bilir, italyan Basın 
Ataşesi, kordiplomatik içinde dostumuzdu, ital
yan Millî Turizm Teşkilâtının Rizin street'deki 
bir dükkânda oturan temsilcisi de benim aynı 
binada oturan komşum ve yakın ahbabmıdır. 
Bu bakımdan gayet emin olarak biliyorum. Bu 
iki mevzuu birbirine asla karıştırmamak Jâzım. 
Verdiğim misal turizm mevzuunda dünyanın en 
ileri gitmiş bir millete aittir. Ama; buna derler
se ki Tunus'un Basın Ataşesi aynı zamanda tu
rizme de bakıyor, bir şey söyliyemem. Birçok ör
nekler vardır. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
1 nci madde açıklanmıştır. Müzakeresinin 

yeterliğinin oylanmasını arz ve teklif ederiz. 
Antalya izmir 

Mustafa Özer Ö. Lûtfi Bozealı 

BAŞKAN — Sayın Ulusmanin önergesi de 
aynı mahiyettedir. Yalnız tanıtma kelimesinin çı
karılmasını da istemektedir. Bu sebeple önergesi
nin ikinci kısmı zamanında oya sunacağım. Şimdi 
okunmuş olan önergenin aleyhinde konuşmak isti-
yen yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci madde üzerinde görüşmeler bitmiştir. 4 
önerge vardır okutuyorum. 

Başkanlığa 
Madde 1 in aşağıdaki şekilde tadilini arz ve 

teklif ederim. 
Aydın 

Fikret Turhan »il 
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Madde 1. — Turizm Bakanlığı kurulmuştur. 

Yüksek Başkanlığa 
Kanunun başlığından «ve tanıtma» sözlerinin 

çıkarılmasını arz ve teklif eyleriz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Ankara 

Esat Çağa Niyazi Ağırnaslı 
Kırşehir Cumhurbaşkanınca S, Ü. 

A. Rıza Ulusman Hidayet Aydnıer 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bakanlığın adının Turizm Bakanlığı olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 

Sadi Koçaş Mehmet Özgüneş 
Tabiî Üye 

Muzaffer Yurdakuler 

Yüksek Başkanlığa 
Birinci maddenin başlığı yoktur. Bu başlığın 

«Bakanlığın kurulması» şeklinde maddede yer al
ması hususunun oya arzını teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

NURETTİN ARDICOĞLU (Elâzığ Muietve-
j kili) — Saym Başkan söz istiyorum. 
\ BAŞKAN — Sayın Bakan, mazurum usul 
[ hakkında söz vermeye, yeterlik önergesi verilmiş-
f tir. 
i MEHMET ÜNALDI (Adana) — Sadık Ar-

tuıkmaçîn bir takriri daha vardır. 
BAŞKAN — Birinci madde ile değil, üçüncü 

madde ile ilgilidir. Sayın Ünaldı. Yalnız matlap 
hakkında vardır. Sayın Danişoğlu'nun birinci 
maddenin Komisyona verilmesini istiyen bir öner
gesi gelmiş bulunmaktadır. En aykırı olanı Danış-
oğlu'nundur. 

Sonra aykırılık derecesine göre.... 
NECtP DANIŞOĞLU (Rize) — Önergemi 

geri alıyorum. 

BAŞKAN — Saym Danışoğlu önergesini geri 
almıştır. 

FİKRET TURHANGlL (Aydın) — Mehmet 
özgüııeş'in önergesine katılıyorum, aynıdır. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil önergeler fark
lı. Siz Turizm Bakanlığı kurulmuştur cümlesini 
kullanıyorsunuz. Eğer Sayın özgüneş ve Sayın 
Çağaııin önergesi kabul edilecek olursa madde 
şöyle olacaktır : Turizm Bakanlığı adlı bir bakan
lık kurulmuştur. Sizin teklifiniz Turizm Bakan
lığı kurulmuştur. 
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FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Onlara ! 

iltihak ediyorum. 

BAŞKAN — Fikret Turhangil'iıı önergesi 
muameleye konmıyaeaktır. Sayın Esat Çağa ve üç 
arkadaşı ile Mehmet Özgüneş ve iki arkadaşları
nın önergeleri aynıdır. Gerçi farklıdır birbirin- , 
den ve tanıtma kelimesinin çıkarılması (istenmek
tedir, Saym Çağa'nm Sayın Özgüneş'in önergesi 
ise Bakanlığın adının Turizm Bakanlığı olması
dır. 

Binaenaleyh, Sayın Mehmet Özgüneş, Sadi Ko-
çaş ve Muzaffer Yurdakuler'in önergesini okutup 
oylarınıza sunacağım. 

(Mehmet özgüneş, Muzaffer Yıtrdakuler ve 
Sadi Koçaş'ın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Ağırnaslı, Msat 
Çağa'nm da kanunun başlığının «ve Tanıtma» 
kelimesi çıkarılınca aynı olacak. Bu sebeple, dik- ı 
kate alınması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 
Dikkate alındığı takdirde tedvin edilmek üzere 
Komisyona gidecek.Dikkate alınması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etini-
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yenler... Kabul edilmiştir. Komisyon filhal işti
rak etmediği için birinci madde Komisyona gide
cektir. Birinci maddenin başlığı üzerinde Sadık 
Artukmaç'm bir önergesi vardır. Okutuyoıum. 

(Sadık Artukmaç'm önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet. 
BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 

NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ Milletvekili) 
— Katılmıyoruz. ? 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmı
yor. Önergenin dikkate alınıp alınmamasını oyla
rınıza arz ediyorum. 

MEHMET ÜNALDI (Adana).— Reis Bey, 
güzel ama isim uygun olmıyabilir. 

BAŞKAN — Bir başlık bulunması hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 ııci madde 3 önerge ile birlikte Komisyona 
havale edilmiş bulunmaktadır. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptıracağım efendim. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — 26 Haziran 1963 Çarşamba gü

nü saat 14 de toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 19,45 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B) YAZILI SORULAR 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligü'in, Plânlama Müsteşarının 
makam arabasının şoförüne dair yazılı sorusu 
ve İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata'nm cevabı 
(7/701) 

5 . 7 . 1%G 
C. Senatosu Yüce Başkanlığına 

Önce hâdise hakkında aydınlanmak bakımın
dan sorularımın Saym İçişleri Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına tavassut
larımızı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikecliigil 

1. Altındağ - Hıdırtepe İlkokulu öğretme
ni Emirhan Ilrpmar'a, Ankara Millî Eğitim 
Müdürlüğünde tesadüfen ırasladım ve perişan 
'bir vaziyette, bir tarafına hafif felç ıgelmiş va
ziyette gördüm ve durumunu sordum. 

a) Plânlama Müsteşarı Ziya Müezzinoğlu'-
ıımı makam arabası şoförü Hüseyin Avni Al
tındasın kayınbiraderi Cemil Keser, 15 yaşla
rındaki kızı Uğur Iînpınar'ı hem de makam 
arabasiyle evinden zorla kaçırdıklarını söyledi. 
Hâdise doğru mudur? 

h) Altı yedi gündür gerekli makamlara 
kızının bulunması için müracaat etmiş olduğu 
halde ilgilenmediklerini, tehdidedildiğini be-
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yan etti. Ankara gibi bir yerele kızının 'bu
luna maniasının sebebi nedir? 

c) Yine öğretmen arkadaş, daha önce Plân
lama Müsteşarına telefon ederek resmî ara
basının evlerinin önünde geceleri durduğunu, 
yer bulmasının ıgerektiğini telefonla; rica etti
ğini ileri sürdü. Plânlama Müsteşarının ma
kamı araibaısının evinin semtinde 'bulunduğu doğ
ru mudur? Bu otomobilin acaba garajı yok mu
dur da şoförün evi ününde bulunduruluyor? 

20 Temmuz 1963 
T. C. 

içişleri Bakanlığı 
Emniyet Genel 

Müdürlüğü 
Şube : (i. A - (v?l41/56-90489 

Konu : Hüsnü Dikeeligıil'in sora 
önergesi Tik. 

Cumhuriyet 'Senatosu Başkanlığına 
İ ligi : 6 . 7 . 19'6;> tarihli ve (Kanunlar Mü

dürlüğü) .2487/3038 - 7/101 sayılı yazlınıza, 
Cumhuriyet Senatosunun Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçliıgil tarafından verilen ve Plânla
ma, 'Müsteşarı Ziya Müezzinoğlu'nun şjoförü 
Hüseyin Altıntaş'ın makam araıbasiyle Altın
dağ - Hıdırtep" İlkokul Öğretmeni Emirihaıı 
Ilıpanar'm kızını zorun 'bir yakma kayırdığı,, kı
smın .bulunması için yaptığı ınüracaate iilgi gös
terilmediği ve tehdidedildiğine 'dair olan yazdı 
som önergesi tetkik edildi ; 

10 . 0 . 1963 günü Altındağ Emniyet Âmdr -
ligine müracaat eden, Altındağ Hıdırtepe ilk
okul öğretmeni Enıirhan Ilıpınar'm, aynı ma
hallede oturan Muşta fa oğlu Cemil Keser ta
rafından kızı Uğur Ilıpınar'm zorla kaçırıl
dığı iddia ve şikâyeti üzerine, derhal araştır
maya, başlıyan polisin Cemil Keserle mağdu-
reyi 24 • 6 . 196;] günü Aydmlıkevlerde akra
baları Talât Keser'in evinde yakaladığı, ya
pılan sorgulanrında ; kızının kendi rıza ve mu-
vakafati ile kaçtığı ve 22 . 6 . 1945 doğumlu 
ohuı Uğur Ilıpınar'm. bikrinin izale edilmiş 
olduğu anlaşılmıştır. 

25 . 6 . 196;! günü haklarında tanzim edilen 
evrakla 'birlikte aynı tarih ve 5676 sayılı yazı 
ile adlı makamlara teslim edilen Uğur'un re-
şidolması dolay isiyle adliyecim kendilerine ev
lenme akdinin ikmali için mehil verilmiş ol
duğu ve 6 . 7 . 1963 günü tarafların Altındağ 
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Evlenme Memurluğunda evlenme akitlerinin 
yapıldığı anlaşılmıştır. Evlenme cüzdanının bir 
sureti eklice sunulmuştur. 

Plânlama Dairesi Müsteşarı Ziya Müezzin
oğlu'nun makam şoförü Hüseyin Avni Altın
taş, Cemil Keser'in kız kardeşinin kocasıdır. 
Hâdisede zorla kaçırma olmadığıı Cemil Keser 
ve Uğur Ilıpınar'm Plânlama Müsteşarına ait 
resmî makam otomobiliyle götürülmesinin va
rit bulunmadığı, ilgili makanmlarca müraca
atının dinlenmediği yolundaki iddiasının da 
hilafı hakikat olduğu ve Plânlama Dairesi Müs
teşarı Ziya Müezzinoğlu'nun makam arabası
nı, şoförün geceleri vazifesinden geç vakit 
evine döndüğü zamanlarda evi önünde park 
ettiği, Ankara, Valiliğinin iş'arında anlaşıl
mıştır. 

Keyfiyeti «aygı ile aırz ederim. 

Hıfzı Oğuz Bekata 
İçişleri Bakanı 

Cumhuriyet (Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 2487/3038 -7/101 

6 . 7 . 1963 

İçişleri Bakanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi Hüsnü 

Dikoçlilgil'in, Plânlama Müsteşarının makam 
arabasının şoförüne dair, içişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını istiyen 
önerge suretinin ilişik olarak sunulduğunu arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Suad Hayri Ürgütplü 

Oumhuriyet Senatosu 
Başkanı 

Ekler : 
1 soru ömengesi 
Dağıtım : 
Gereği (Bilgi 
içişleri Bakanlığına Başjbakanlığa 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel 'Sekreterliği 
Kanunlar Müdürlüğü 

5 . 7 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
önce hâdise hakkında aydınlanmak 'bakı

mından sorularımın Sayın içişleri Bakanı ta-
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rafından yazılı olarak cevaplandrrılm'asına ta
vassutlarınızı saygılarımla arz ve rica ederim. 

Cumhuriyet iSetiıatosu 
Kayseri Üyesi 

Hüsnü Dikeçligil 

J. Altındağ - Hıdırtepe İlkokulu Öğret
meni Bmirhan llıpınar'a, Ankara Millî Eği
tim Müdürlüğünde tesadüfen rtısladım ve pe
rişan bir vaziyette bir tarafına hafif felç gel
miş vaziyette gördüm ve durumunu sordum. 

a) Plânlama Müsteşarı Ziya Müezzinoğ-
lu'nun makam arabası şoförü Avni Altındağ'ın 
kayınbiraderi Cemil Keser, 15 yaşlarındaki kı
zı Uğur llıpmar'ı hem de makam arabası 
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ile evinden zorla kayırdıklarını söyledi. Hâ
dise doğru mudur? 

'b) Altı - yedi gündür gerekli •makamlara 
kızının bulunması için müraeat etmiş olduğu 
halde ilgilenmediklerini, tehdidedildiğini be
yan etti. Ankara gibi bir yerde kızının bulun
mamasının sebebi nedir? 

e) Yine öğretmen arkadaşı daha önce 
Plânlama Müsteşarına telefon ederek resmî ara
basının evlerinin önünde geceleri durduğu
nu, yer bulmasının gerektiğini telefonla rica 
ettiğini ileri sürdü. Plânlama Müsteşarının ma
kam arabasının evinin semtinde bulunduğu 
doğru mudur? Bu otomobilin acaba garajı yok 
mudur da şoförün evi emlinde bulunduruluyor? 

EVLENME CÜZDANİ 
Kadının Erkeğin 

Adı ve soyadı 
İşi 
Babasının adı 
Anasının adı 
Doğum .yeri 
Doğum tarihi 
Nüfıısda yazılı olduğu 
yer 

Şimdi oturduğu yer 

Evlenme beyanını 'kabul 
eden 

Uğur Keser Adı ve soyadı 
Ev kadını İşi 
Emirhan Babasının .adı 
Z ey e an Anasının adı 
Yukarı Kise Doğum yeri 
'212 . 6 . 1945 Doğum tarihi 

Nüfıısda yazılı olduğu 
Ankara Kızılcahamam yer 
Güven Yukarı Kise 
köyü Hane 46 Cilt 3/22 

Ankara Altındağ En-Şimdi oturduğu yer 
gürü 'mahallesi No, i 

Ankara Altındağ Ev
lenme Dairesi. Akti icra eden 

Cemil Keser 
Motor ustası 
Mustafa 
Keziban 
Ankara 
1034 

Ankara Hacımusa ma
hallesi Hane 149 Cilt 
4/1:20 

Ankara Altındağ En-
gürii mahallesi No. 

244 
Haıkkı Dine 

Bin dokuz yüz altmışüç senesi Temmuz aymm 6 neı Cumartesi günü hüviyetleri bu defterde 
yazılı Cemil Keser ile Uğur Keser evlenmiş oldukları Altındağ Evlenme İşleri Memurluğundan 
mahsus sicil defterinin 66 numaralı sayfasında yazılı olduğu tasdik olunur. o" . 7 . 1963 

Pul ve Mühür 
İmza okunamadı 

Asimin aynıdır 
11 . 7 . 1%3 

İmza ve Mühür 
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O. Senatosu B : 79 25 . 6 . 1963 O : 1 
Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçlar'! için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 

4898 sayılı Kanunun doğrtirilmesine dair kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun 'kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fahri Özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkaııat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuier 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet ünaldı 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer ' 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan | 

Uye sayısı : 185 
Oy verenler : 120 

Kabul edenler 117 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 2 

Oya katümıyaniar 61 
Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
1 AYDIN 

Pikret Turhangil 
BALIKESİR 

Enver Aka 
ilamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öz taş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy i 
Halit Sankaya 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 1 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin P.nngruoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuff 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa | 

1 Nihat Pasinli 
Rahmi Sanal an 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztiirkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

IZMlR 
îzzet Birand 
Rnis Kansu 
("ahit Oku re r . 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdomli 

KARS 
Turgut Göle | 

i KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Kefik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Alnlülkeriırı Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 
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NİĞDE 
îzzet Gener 

RİZE 
Necip Danış oğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapan]i 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevptoğlu 
Cahit T ok göz 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Venbi Krsii 
S a m i KİM-ük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüııeş 

GENEL OYLA SEÇl 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Calip Avşar (1.) 
Sakıp önal (I.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (1.) 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Koeabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 

C. Senatosu B : 79 
SİİRT 

Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ahmet Çekeni oğlu 
Hulusi Söylo-mezoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
S u rı Uzu nhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan (1.) 

DİYARBAKIR 
thsan Ham it Tigrel 
(Balkan V.) 

ELÂZIĞ 
Haşini Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Mehmet izmen (B.) 

25 . 6 .1963 O : 1 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
URFA 

Vastfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurı 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 

KARS 
Sırrı At al ay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sn a d Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MALATYA 
Mehmet ^eki Tulunay 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Arkal ın 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Ulu<; 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bay han 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (İ.) 
Zeka Kumnıiıı 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ril'at Öçten (t,) 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selârai Üren 

TRABZON 
Şevket Bulacfoğlu 
Reşat Zaloğlu 

VAN 
Faruk Işık 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Çekinserler] 
TABU ÜYELER 

Rmannllah Çelebi 
Selâhattin özgür 

[Oya katılmıyanlar] 
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C. Senatosu B : 79 25 . 6 . 1963 O : 1 
ZONOULDAK 

Akif Eyidûğan 
Tevfik tmi 

C. BAŞKANINCA SE-
ÇtLEN ÜYELER 

Âmil Arstus 

Haşan Kangal 
Enver Kök 
Sahir Kuratluoğlu 

Ragıp Üner 
Âddl Ünlü 

(Açık üyelikler] 
Eskişûhir 1 
Hakkâri 1 
tfgtanbui 1 
bunsun 

Yekûn 

>>»s< 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

^EOTİŞDÛKUZUNCU BİRLEŞİM 

25 .6 .1963 Salı 

Saat: 14,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B . İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLEK 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — Cumhuriyet Senatosu Şalikesir Üyesi 

Hasan Ali Türler'in, Ege y$ Atatürk üni
versitelerine bağ^ bir Veteriner Fakültesi açıl
masına dair Tarım Bakanından sözlü sorusu 
(6/166) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Lâ
tif Akyurt'un^ Tonra£ gergisi şajoibinin üniver
site gençliği ta^afındaft yapılan sorgusuna dair 

içişleri ve Adalet Bakanlarından sözlü sorusu 
(İ/İ71) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Ziraat Bankası tarafından 
yaptırılan çiftçi evlerine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/173' 

4. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mehmet özgüneş'in, Çankırı Kız Sanat Ensti

tüsünde cereyan eden hâdiseye dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu (6/182) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Kayseri Üyesi 
Hüsnü Dikeçligil'in, Polatlı Ortaokulunda yurt
taşlık bilgisi okutan öğretmenin, öğrencilerine 
sorduğu sorulara dair, Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/183) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Nusret Tuna'nın, 27 Mayıs İnkılâbından 
sonra toplanan silâhlara dair İçişleri Bakanın
dan sözlü sorusu (6/188) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Trabzon Üyesi 
Yusuf Demirdağ'm, memleketimizdeki posta 
dağıtıcılarına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/189) 

8. — Punüıuriyet Senatosu ISffuğia Üyesi 
Muaiiâ Akarca'nm, Bakanlık Teftiş Heyeti Re 
işi Nâ ci Gürol ile Sümerbank eski Genel Mü
dürü Salâhattin Akyol hakkındaki bir emrin 
yerine, getirilmemesi sebebine, $gr Sanayi Şşr 
kaıpndajı s$gjü şoiruşu (6/19İ) 

9. — Cumhuriyet Senatosu JstanbuJ Üyesi 
Rifat öztürkçine'nin, Plân için sarf edilen para 
ile gazete ve mecmualara tahsis edilen ilânlara 
dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/192) 

10 — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Sabahattin Adalı'nın, Hatay'ın Reyhanlı, Kı
rıkhan Amik Ovasından fazla miktarda yağan 
yağmur sebebiyle buğday mahsulünün tama
men yok olduğuna dair Tanm ve Ticaret Ça
kanlarından sözlü sorusu (Ç/193) 

11. —• Cumhuriyet Senatosu Âydtn Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, tren bileti ücretlerinde 
öğretmenler için uygulanan tenzilli tarife ile 
dergi ve kitaplarından alınan posta ücretleri
ne dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu 
(6/194) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İs
kender Cenap Ege'nin, Söke ovasının nehir taş
kınlarından korunması hususunda ne gibi ted
birler düşünüldüğüne dair Bayındırlık ve Tanm 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/195) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — Cumhuriyet Senatosu İçtüzük teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu İçtüzük Komisyonu 
raporu (2/15) (S. Sayısı : 65 e ek) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 10 . 1962] 

(Devamı arkada) 



2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı'nm, Salihoğlu Nazmi Sözer'e vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince redolunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi iş
ler ve Bütçe komisyonları raporlar! (M. Mec
lisi 2/272; C. Senatosu 2/58) (S. Sayısı : 167) 
[Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1963] 

3. — Tunceli Milletvekili Fethi Ülkü'nün, Ali 
oğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkındaki kanun tek
lifinin Millet Meclisince reddolunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonları raporları (M. Meclisi: 
2/332; C. Senatosu 2/57) (S. Sayısı : 166) 
[Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

â ÎKlNCl GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

f, BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1.'— Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasansısnın Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve İkti

sadi işler ve Bütçe komisyonları raporları. (M. 
Meclisi 1/226; C. Senatosu 1/221) (S. Sayısı : 
163) [Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1963] 

X 2. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satınalınması husu
sunda Hükümete yetki verilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Mal, ve İktisadi 
işler ve Bütçe komisyonları raporları. (M. Mec
lisi 1/356; C. Senatosu 1/237) (S. Sayısı : 164) 
[Dağıtma tarihi : 21 . 6 . 1963] 

X 3. — Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları 
için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değişti
rilmesine dair kanun tasarısmün Millet Mecli
since kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena
tosu Malî ve iktisadi işler ve Bütçe komisyon
ları raporları. (M. Meclisi 1/437; C. Senatosu 
1/243) (S. Sayısı : 165) [Dağıtma tarihi : 
21 . 6 . 1963] 

X 4. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon ra
poru. (M. Meclisi 1/ 180; C. Senatonu 1/240) 
(S. Sayısı : 168) [Dağıtma tarihi: 22. 6.1963] 



Dönem : 1 | A r 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I O D 

Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve İktisadi ve Bütçe komisyonları raporları 

(M. Meclisi 1 437; C. Senatosu 1/243) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 7 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5146 - 28476 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 5 . 6 . 1963 tarihli 90 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4898 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Fuad Sinn&n 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 12.4.1963 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kurukm 
3.6.1963 ve 5.6.1963 tarihli 89 ve 90 ncı Birleşim1 erimle öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 209) 

Malî ve İktisadi tşler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Malî ve İktisadi İşler Komisyonu 11 . 6 . 1963 

Esas No, : 1/243 
Karar No : 54 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 5.6.1963 tarihli 90 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 4898 sayılı Kanunun değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

Komisyonumuzun 11.6.İ963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcisinin de iştirakleriyle 
tetkik ve müzakere edildi. 

Tasan, gerekçesinde tafsilen belirtilen hususıar ve Bakanlık temsilcisinin verdiği izahat Ko
misyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. 



2 
Havalesi "gereğince O. Senatosu Bütçe Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

sunulur. 

Bu Raporda Başkan ve 
Sözcü 

Gaziantep 
Z. İslâm 
istanbul 

S. T anman 

Ankara 
R. Etker 
Kayseri 

İL Kalpaklıoğlu 

Giresun Balıkesir 
S. Orhan İL Â. Tiirker 

Sivas 
/ / . tföylemezoğlu 

Bütçe Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu 

Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/243 
Karar No. : 104 

W . 6 . 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisinin «8 . 6 . 1963 ve 5 . 6 . 1963 tarihli 89 ve 90 ncı birleşimlerinde öncelik ve ive

dilikle görüşülerek kabul edilen «Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi hukkındaki 4898 sayılı Kanunun değişik 1 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı» komisyonumuzun 18 . 6 . 1963 fairibli toplantısında ilgili Hükü
met temsilcilerinin huzurlariyle tetkik ve müzakere edildi : 

Tekel Genel Müdürlüğü yatırımlarının yurt çapındaki genişliği, ve plânın derpiş ettiği yatırım 
1 arının tahakkuk ettirilebilmesi için 4898 numaralı Kanunun değişik 1 nci maddesince gelecek 
yıllara geçici yüklenme yetkisi olarak tanınan 150 milyon 'liralık yetkinin. 375 milyon liraya 
çıkarılması hakkındaki tasarının 1 nci maddesi aynen, kalbul edilmiştir. 

Devlet yatırımlarının gününde tamamlanması, plânın tam uygulanabilmesi için idarelere 
gereken seyyaliyet ve imkânların tanınmasının şart olmasını dikkate alan komisyonumuz ma
liye temsilcisinin 2490 sayılı Kanunun Meclise intikal ettiğini buna. rağmen Ibu kanuna aykırı 
huluımn 2 nci maddeye o zaman nasıl olsa kalkacağını düşünerek muhalefette bulunmadığını ve 
Tekel temsilcisinin Yozgat Bira Fabrikası için bu maddeye lüzum olduğunu belirtmesi üzerine 
komisyonumuz şimdilik lüzumlu olan bu maddenin aynen kabulüne ve 3. ve 4 neü maddelerin de 
aynen kabulüne karar vermiştir. 

Genel Kumlun tasviplerime öncelik ve ivedilikle arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Bü tçe Komisyonu 
Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Konya 
#. Kurutluoğlu M. Dinekli 

Tabiî Üye 
/ / . Tunçkanat 

Balııkesir 
K. öztaş 

Konya 
A. Onar 

Tabiî Üye 
S. (rürsoytrak 

G. Senatosu ( S. Sayısı : 165 ) 
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MİLLET MECLİSİNİN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Tekel Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4898 saydı Kanu
nun değiştirilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel 
Müdürlüğü ihtiyaçları için ge
lecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmesi hakkındaki 
4898 sayılı Kanunun 7200 sayı
lı Kanunla değişik 1 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«Madde 1. — Hükümetçe 
onaylanacak programa göre 
fabrika, atelye, imal ve doldur
ma evleri yaptırmak, mevcut
ları genişletmek ve bunlara ge
rekli her çeşit makina, alât, 
donatım ve araçlarla tuzlalar 
için donatım satınalmak ve kur
mak maksadiyle yıllık ödeme 
tutarı 75 000 000 lirayı geçme
mek üzere 375 000 000 liraya 
kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye Güm
rük ve Tekel Bakanı ve faizle
riyle birlikte tutarları geçme
mek üzere bono çıkarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir.» 

MADDE 2. — 4898 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesine aşağı
daki fıkra eklenmiştir. 

«Bu kanuna göre makina ve 
teçhizat ile birilikte ve işletil
meye hazır bir vaziyette ihale 
mevzuu olan yüklenmelerin in
şaata mütaallik işlemleri de 
mütedavil sermaye giderleri 
hakkındaki hüküm ve usullere 
tâbidir.» 

MALİ VE İKTİSADİ İŞLER 
KO MİSYONU NUN KABU L 

ETTİĞİ METİN 

Tekel Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi 
hak kındaki 4898 sayılı Kanu
nun değiştirilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Tekel Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4898 sayılı Kanu
nun değiştirilmesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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Millet Meclisi Metni 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hü
kümlerini Maliye, Gümrük ve 
Tekel bakanları yürütür. 

— 4 — 
Malî İktisadi Ko. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si Geneli Kurulunca kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si Genefl Kurulunca kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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B. Ko. 

MADDE 3. — Millet Mecli
si Geneli Kurulunca kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
si Genel Kurulunca kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 165) 



Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanun tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 

(M. Meclisi 1/180; C. Senatosu 1/240) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 157) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 6 . 6 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1774 - 8016 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 3 .6 .1963 tarihli 89 ucu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad S irmen 

Not : Bu tasarı 11 . 4 .1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kurulun 
17, 20, 24, 31 . 5 . 1963 ve 3.6.1963 tarihli 82, 83, 85, 88 ve 89 ncu birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 157) 

Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonlarından kurulu Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe 20 . 6 . 1963 

komisyonlarından kurulu Geçici Komisyon 
Esas No: 21 
Karar No: 2 

Yüksek Başkanlığa 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı ve Basın - Yayın ve Turizm ve Plân komisyonları
nın raporları ve Millet Meclisince kabul edilen metin; Dışişleri, Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe 
komisyonlarından kurulu Geçici Komisyonumuza havale edilmiş olmakla.ilgili Bakanlıklar temsil
cileri huzuru ile tetkik edildi : 

Tasarı esası ve muhtevası bakımından yeterli ve uygun mütalâ edilmiş bulunmakla beraber, bâzı 
maddelerdeki kuruluşların işleyişlerini daha rasyonel bir şekilde düzenlemek ve yurdumuza gelen 
turistlerin çoğunluğunun Orta - Avrupalı bulunmaları ve burada yaygın dilin Almanca olması ve 
Almanya ile olan ticari, sınai ve kültürel münasebetlerimizden ötürü turizmin geleceğinin sağlanıl
ması düşünülerek yurt dışı teşkilâtına atanacaklardan Almanca bilmelerinin de istenilmesi ve bu 
temsilcilerin yurt içinde de yeterli hizmet görebilmeleri müddetinin düzenlenmesi ve ihtisas mev-
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kilerinin uzmanlıkları mesleklerinin icabından olan personele tevdii bakımlarından aşağıda yazılı 
maddelerdeki değişiklikler yapılmıştır. 

1. Görevleri genel mahiyeti yazılmış olan bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri ve turizm büro
ları ile yurt dışı temsilciliklerin ve il ve ilçelerde kurulacak komitelerin çalışmalarına ait hüküm
ler bunların işleyişleri bakımından yeterli görülmemiştir. Turizm, tanıtma ve enformas
yon bakımlarından girift .bir çalışma istiyen bu teşekküllerin verimli ve genel turizm 
politikası çerçevesi içinde başarılı ve devamlı hizmet görebilmeleri için çalışmalarının Bakanlık ta
rafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenmesi gerektiği kanısına varılmış ve bu amaçla 14, 
15 ve 28 nci maddelerde zikri geçen temsilcilik, büro ve komitelerin çalışmalarını düzenliyeeek yö
netmelikler hazırlanması hükmü adı gecen maddelere konulmuştur. 

2. Yurt dışı teşkilâtı için aday olarak atanacakların yalnız fransızea ve ingilizce dillerinden 
birini bilmesi kaydı yerine Almancanm da bilinmesi halinin yukarda, da zikredilen sebepler mu
vacehesinde yeter olacağı kanısına varılmıştır. Gerçekten uluslararası alanda en çok kullanılan İn
gilizce, Fransızca, İspanyolca ve Almanca dilleridir. Fakat dış temsilcilik bakımından İspanyolca 
konuşulan bölgelerde henüz teşkilât bulunmaması ve bu yönden de turizm bakımından pek çekici gö
rülmediği buna karşılık Orta - Avrupa ve özellikle Almanya'daki temsilciliklerimizin buralardan bü
yük ölçüde turist gelmesi bakımından önemi karşısında Almanca dilinin de İngilizce ve Fransızca dil
leri gibi adayların yeterlik niteliklerinden biri olması uygun görülerek tasarının 17 nci maddesinin (ç) 
fıkrasına Almanca kaydı ilâve olunmuştur. 

3. Yurt dışındaki görevlerden dönenlerin yeter bir sürece Bakanlığın iç. teşkilâtında çalışabilmeleri 
ve gelişlerinden sonraki intibak ve giriş arzusunun etkiliyeceği çalışma verimini artırmak amacı ile 
dış teşkilâttan dönenlerin en az üç yıllık bir süre yurt içi teşkilâtında çalışmaları ve ancak bundan 
sonra yeniden yurt dışı görevlere atanmaları daha uygun olacağı kanısına varılmıştır. 

Gerçekten bu personelin yurt içi teşkilâtında çalışma sürelerinin iki yıl olması halinde bu sürenin 
ilk yılının büyük bir kısmının ihtibak, ikinci yılının büyük bir kısmı ise yeni bir yurt dışı göreve atan
ma arzu ve meşguliyet iyle geçeceği cihetle ve yurt içinde bir terfi süresini ancak üç senede doldura
bilmesi kanuni hükmü karşısında bakanlığın iç teşkilâtında yeterli bir hizmetin görülebilmesi için 
yurt içinde kalma süresinin üç yıla çıkarılması uygun görülerek tasarının 19 ucu maddesinin son 
cümlesindeki müddet üç yıl olarak tesbit olunmuştur. 

4. Muhtelif maddelerde Basın - Yayın ve Turizm Genci Müdürlüğünün kaldırılan 5392 sayılı Ka
nununa dair (Mülga ve kaldırılan) kelimeleri mnlıtelif maddelerde birbirini takiben geçtiklerinden bu 
kelimeler birleştirilerek tek kelime (Kaldırılan) olarak maddelere işleııilmiştlr. 

5. 2 sayılı cetvelde fivyoterapı ve folklor uzmanları için ihtisas yeri kaydı konulmadığı görül
müştür. Halbuki bu iki ödev gerçekten uzmanlık ist iyen ve bu nitelikte uzmanların bulunması da pek 
kolay olmıyan görevler bulunmakla, uzman bulma ve çalıştırılabilmc imkânının sağlanması bakımın
dan her iki göreve de ihtisas yeri kaydı ilâve edilmiştir. 

„ * öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Tabiî Üye 
A. Yıldız 

Urfa 
E. M. Karakurt 

imzada bulunamadı 

Sözcü 
Konya 

M. Dinekli 

Tabiî Üye 
//. Tımçhcmat 

Kâtip 
Siirt 

L. Aykut 
İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Öztaş 

Balıkesir 
Söz hakkım mahfuzdur 

E. Aka 

0. Senatosu ( S. Sayısı • 168) 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL UTTÎÛt METİN 

MADDE 1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı adı ile bir Bakanlık kurulmuştur. 

Görev 

MADDE 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Turizmi millî ekonominin verimli sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün 

imkânlarını değerlendirir. Turizmle ilgili işleri yapar, yaptırır, düzenler, teşvik ve koordine eder, 
denetler. 

Yurdu ve ulusu tanıtmaya yarıyacak hizmetleri görür. 
Haber ve yayın organları hizmetlerinin görülmesini kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 
Bütün bu hizmetlerin ifası için idarenin çeşitli kuruluşları, mahallî idareler, kamu kurumu ni

teliğindeki meslek kuruluşları ve kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yarısından çoğu bu ku 
ruluş ve teşekküllere ait müessese ve şirketler Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile iş birliği yaparlar. 

Kundus 

MADDE 3. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kuruluşu şöyledir : 
A) Merkezde : 

1. Müsteşarlık, 
2. Özel Kalem Müdürlüğü, 
3. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
4. Hukuk Müşavirliği, 
5. Turizm Genel Müdürlüğü, 
6. Tanıtma Genel Müdürlüğü, 
7. Haber ve Yayın Organları Müdürlüğü, 
8. Personel Müdürlüğü, 
9. Levazım ve Evrak Müdürlüğü, 

10. Arşiv Müdürlüğü, 
B) Yurt içinde : 
Turizm ve Tanıtma Bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri, turizm büroları 
C) Yurt dışında : 
Turizm ve Tanıtma büroları, basın müşavirlikleri, basın ataşelikleri, 

Müsteşarlık 

MADDE. 4. — Müsteşar, Bakanın müşavir ve yardımcısıdır. Bakan adına ve onun direktifi al
tında Bakanlığa ait işlerin düzenlenip yürütülmesini ve devamlılığını sağlar. 

Müsteşar Yardımcısı, Bakanlık işlerinin yürütülmesinde Müsteşara yardım eder. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 5. — Özel Kalem Müdürü, Bakanlık makamının resmî ve Bakanın ösel yazışmalariyle, 
şifre ve protokol işlerini yönetir. 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

MADDE 6. — Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettiş sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başkanın yöne
timi altında; Bakanlık makamının direktiflerine göre, Bakanlık teşkilâtı ile ona bağlı teşekkül ve 
müesseselerin bütün işlerini teftiş eder; soruşturma yapar. 

Müfettişlerin görev ve yetkileri tüzükle düzenlenir. 

0. Senatosu ( S. Sayısı: 168) 
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DIŞİŞLERİ, BASIN - YAYIN VE TURtZM VE BÜTÇE KOMİSYONLARINDAN KURÜLI 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ METÎN 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDS 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir 

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 108) 
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Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 7. — Hukuk Müşaviri, Bakanlık makamından verilecek işlerle, Bakanlık dairelerinin 
hazırladıkları kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını inceler, bunlar ve sorulacak başka işler hak
kında hukukî görüşlerini bildirir. 4353 sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adlî kaza mercile
rinde açılan dâvalara ait gerekli bilgileri hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmiyen idari dâvalarda Ba
kanlığı temsil eder. 

Turizm Genel Müdürlüğü 

MADDE 8. — Turizm Genel Müdürlüğü, 
Yurdumuzun turistik imkânlarını değerlendirecek ve turizmi geliştirecek her türlü etüt ve plân

ların hazırlanması ve bunların uygulanması ile ilgili bütün işleri yapar, gerekli tedbirleri alır. 
Turizm endüstrisi ve teşebbüslerinin tesis ve işletme esaslarını tesbit, bu müesseselerin teşvik 

ve himayesine ve fiyat tarifelerinin tanzim ve tasdikine ait işlemleri ifa eder ve murakabelerini sağ
lar. 

Bütün bu hizmetlerin görülebilmesi için ikinci maddenin son fıkrasında sayılan kuruluşlarla 
koordinasyonu sağlar. 

Yurt içinde ve dışında turizm personeli yetiştirir ve bu maksatla kurs ve uzman okulları açar. 
Milletlerarası turizm çalışmalarına katılır, gerekli iş birliği kurar ve yürütür. 

Tanıtma Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Tanıtma Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin turistik varlıklarını ve Ulusal değerini 
tüm olarak her alanda tanıtıcı dokümantasyonu hazırlar, hazırlatır ve her türlü imkân ve araçlar
dan faydalanarak tanıtma hizmetini içerde ve dışarda yürütür. 

Haber ve Yayın Organları Müdürlüğü 

MADDE 10. — Haber ve Yayın Organları Müdürlüğü, yurt içinde ve dışında her çeşit yayınları 
takip ile bu yayınlar hakkında Hükümet makamlarına bilgi verecek çalışmaları yapar. 

Yerli ve yabancı yayın organları mensuplarının çalışmalarını kolaylaştıracak tedbirleri alır. 
Türk ve yabancı yayın organları mensuplarına Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetmeliğine 

göre basın kartı verir. 

Personel Müdürlüğü 

MADDE 11, — Personel Müdürlüğü Bakanlığın memur ve hizmetlilerinin sicil, tahakkuk ve 
personel işlerini yürütür. Müdürler Komisyonu ile Disiplin Kurulunun raportörlüğünü yapar. 

îıevazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü 

MADDE İâ. — Levazım Ve Evrak İşleri Müdürlüğü, Bakanlığın her türlü levazım ve ayni
yat işleri ile Bakanlığın umumi evrak işlerini yapar. 

Arşiv Müdürlüğü 

MADDE 13. — Arşiv Müdürlüğü, Bakanlığın çalışma konusuna giren her türlü dokümanı sı
nıflandırır; kanuna göre Bakanlığa gönderilmesi gereken kitapları izler ve saklar. 

Bakanlık kitaplığı ile belge arşivinin kuruluş ve yönetimini sağlar. Bu hususlar bir yönetme
likte belirtilir. 

C Senatosu ( S. Sayısı : 168) 



Geçici Ko. kabul ettiği metin 

MADDE 7. — Millet Meclisi metninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisi metninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Millet Meclisi metninin 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisi metninin 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisi metninin 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi metninin 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Millet Meclisi metninin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 168 ) 
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Millet Meclisinin feamıl ettiği metan 

Turizm ve tanıtma bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri, turizm büroları 

MADDE 14. — Bakanlık, gereken yerlerde bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri ve turizm büro 
lan kurabilir. Bunlar, Bakanlığın vereceği işleri görür. 

Yurt dm turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelikleri 

MADDE 15. — Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelikleri, 
yurt dışında Bakanlığın vereceği işleri görür. 

Atama ve personel işleri 

MADDE 16. — Müsteşar, müsteşar yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı; müfettişler, hukuk müşa
virleri, genel müdürler, yurt dışı turizm ve tanıtma büro müdürleri, basın müşavirleri ve basın ata
şeleri ve yurt içi turizm ve tanıtma bölge müdürleri müşterek kararla, diğer memur ve hizmetliler 
Bakanlıkça atanır. 

Müsteşar, müsteşar yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, genel müdürler ile müdür
lerin yüksek öğrenim yapmış olmaları ve müsteşar yardımcısı, müfettiş ve müdürler hariç, 17 nci 
maddenin (ç) fıkrasındaki hükümlere uygun şekilde yabancı dil bilmeleri şarttır. 

Bakan, Genel Müdürlük ve Müstakil Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği müdürlük ve şube 
müdürlüklerini kurar ve kadroları ihtiyaca göre dağıtır. 

Turizm ve tanıtma bölge müdürleri, kadrolarmdaki hizmetlilerden 400 (dâhil) liraya kadar 
olan ücretlerin atanmalarını ve memurlarla hizmetlilerin izin işlemlerini yaparlar. 

Yurt dışına, atama 

MADDE 17. — Yurt dışı teşkilâtına aday olarak atanacakların Memurin Kanununun 4 ncü 
maddesindeki şartlarla birlikte : 

a) 30 yaşını geçmemiş bulunmaları, 
b) Ekonomik veya sosyal ilimler veya habercilik veya turizmle ilgili olduğu Bakanlıkça kabul 

edilip öğretim derecesinin yüksek olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan fakülte veya 
yüksek okullardan mezun olmaları, 

c) Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelik gereğince genel kültür seviyelerini belirtecek sınavda 
başarı sağlamaları, 

ç) Fransızca veya îngilizceyi okuyup yazmaya ve konuşmaya muktedir olduklarının, 20 nci 
madde uyarınca hazırlanacak yönetmelik gereğince, ilgili üniversite öğretim üyelerinin de katıla
cakları bir kurulda verecekleri sınavla tevsik edilmiş bulunması şarttır. Hizmetin görüleceği mem
leketin dilini veya o memlekette en çok konuşulduğu Bakanlıkça tesbit edilen dillerden birini bil
diğini aynı şekilde tevsik edenler bu memleketlerdeki görevlere tercihan atanırlar. 

Bu suretle Bakanlık yurt dışı teşkilâtına aday olarak almanlar, bir yıl Bakanlığın merkez teş
kilâtında ve bir yıl da Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinde staj gördükten sonra başarı 
gösterdikleri takdirde Turizm ve Tanıtma büroları Müdür yardımcılıkları veya Basın Ataşeliği 
yardımcılıklarına atanırlar. Bundan sonra Memurin Kanunu hükümleri gereğince üçüncü sınıf, 
ikinci sınıf, birinci sınıf turizm ve tanıtma büroları müdürlüklerine veya basın ataşeliklerine ve 
nihayet basın müşavirliklerine tâyin olunurlar. 
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Turizm ve tanıtma bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri, turizm büroları 

MADDE 14. — Bakanlık, gereken yerlerde bölge müdürlükleri, il temsilcilikleri ve turizm 
büroları kurabilir. Bunlar, Bakanlığın vereceği işleri görür ve görevleri bir yönetmelikle düzen
lenir. 

Yurt d/ışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelikleri 

MADDE 15. — Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelik
leri, yurt dışında Bakanlığın vereceği işleri görür ve görevleri bir yönetmelikle düzenlenir. 

Atama ve personel işleri 

MADDE 16. — Müsteşar, müsteşar yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı; müfettişler, hukuk 
müşavirleri, genel müdürler, yurt dışı turizm ve tanıtma büro müdürleri, basın müşavirleri ve 
basın ataşeleri ve yurt içi turizm ve tanıtma bölge müdürleri müşterek kararla, diğer memur ve 
hizmetliler Bakanlıkça atanır. 

Müsteşar, müsteşar yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, genel müdürler ile müdür
lerin yüksek öğrenim yapmış olmaları ve müsteşar yardımcısı, müfettiş ve müdürler hariç, 17 nci 
maddenin (ç) fıkrasındaki hükümlere uygun şekilde yabancı dil bilmeleri şarttır. 

Bakan, Genel Müdürlük ve Müstakil Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği müdürlük ve şube 
müdürlüklerini kurar ve kadroları ihtiyaca göre dağıtır. 

Turizm ve tanıtma bölge müdürleri, kadrolarmdaki hizmetlilerden 400 (dâhil) liraya kadar 
olan ücretlilerin atanmalarını ve memurlarla hizmetlilerin izin işlemlerini yaparlar. 

.Yurt dışına atama 

MADDE 17. — Yurt dışı teşkilâtına aday olarak atanacakların Memurin Kanununun 4 noü 
maddesindeki şartlarla birlikte : 

a) 30 yaşını geçmemiş bulunmaları, 
b) Ekonomik veya sosyal ilimler veya habercilik veya turizmle ilgili olduğu Bakanlıkça kabul 

edilip öğretim derecesinin yüksek olduğu Millî Eğitim Bakanlığınca tasdik olunan fakülte veya 
yüksek okullardan mezun olmaları, 

c) Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelik gereğince genel kültür seviyelerini belirtecek sınavda 
başarı sağlamaları, 

ç) İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisini okuyup yazmaya ve konuşmaya muk
tedir olduklarının, 20 nci madde uyarınca hasırlanacak yönetmelik gereğince, ilgili üniversite öğre
tim üyelerinin de katılacakları bir kurulda verecekleri sınavla tevsik edilmiş bulunması şarttır. 
Hizmetin görüleceği memleketin dilini veya o memlekette en çok konuşulduğu Bakanlıkça tesbit 
edilen dillerden birini bildiğini aynı şekilde tevsik edenler bu memleketlerdeki görevlere tercihan 
atanırlar. 

Bu suretle Bakanlık yurt dışı teşkilâtına aday olarak almanlar, bir yıl Bakanlığın merkez teşki
lâtında ve bir yıl da Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinde staj gördükten sonra başarı gös
terdikleri takdirde Turizm ve Tanıtma büroları Müdür yardımcılıkları veya Basın Ataşeliği yar
dımcılıklarına atanırlar. Bundan sonra Memurin Kanunu hükümleri gereğince üçüncü sınıf, ikinci 
sınıf, birinci sınıf turizm ve tanıtma büroları müdürlüklerine veya basın ataşeliklerine ve nihayet 
basın müşavirliklerine tâyin olunurlar. 
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Bu memuriyetlerin sınıf ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir : 

Derece U n v a n 

4 Basın Müşaviri 
5 I nei sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi. 
7 II nci sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi. 
9 III ncü sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basm Ataşesi. 

10 Turizm ve Tanıtma Büro Müdür Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı. 
11 Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı adayı. 
Bu teşkilâta intisabedenlerin aynı zamanda . diplomasi mesleki bakımından en verimli olacak 

şekilde yetiştirilmeleri hususunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile daimî iş 
birliği halinde bulunur. Bu hususta çıkarılacak yönetmelik Dışişleri Bakanlığının iştirakiyle hazırla
nır. 

MADDE 18. — 17 nci madde gereğince yurt dışına atanan Bakanlık memurları, bulundukları 
memleketlerdeki Büyükelçilik veya Elçilik emrinde olarak vazife görürler. Sicil âmirleri Büyükelçi 
veya elçilerdir. 

Büyükelçilik veya elçilik emrindeki Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürlüğü ile Basın Müşavir
liği veya Ataşeliği, diplomatik misyon şefinin bilgisi altında teknik ve idari hususlarda Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı ile doğrudan doğruya yazışma yetkisine sahiptir. 

Yurt dışında kalma süresi 

MADDE 19. — Dış teşkilâta atananlar, yurt dışında her defasında 4 yıl kalabilirler. Yurt dışın
daki görevin yerine getirilebilmesi için bir zaruret bulunması halinde basın müşavirleri, turizm 
ve tanıtma bürosu müdürleri ve basın ataşeleri için bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Yeniden yurt 
dışına atanabilmek için yurt içi teşkilâtında en az 2 yıl çalışmış olmak şarttır. 

Yabancı dil bilgisi 

MADDE 20. — Bakanlığın yabancı dil bilgisini gerektiren maaşlı ve ücretli kadrolarına atana
cakların bu bilgilerinin ne suretle tesbit edileceği yönetmelikte belirtilir. 

Müdürler Komisyonu 

MADDE 21. — Müdürler Komisyonu, Müsteşar veya yardımcısının başkanlığında Teftiş Ku
rulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Genel Müdürler, Haber ve Yayın Organları Müdürü ile Personel 
Müdüründen kurulur. 

Müdürler Komisyonu, müdürlükler arasındaki koordinasyonu sağlar; Bakanlığın çalışma prog
ramı tasarısını hazırlayıp, Bakanın onayına sunar. Müşterek karar dışında kalan memurlarla 
800 (dâhil) liradan yüksek ücret alan hizmetlilerin göreve alınmaları, terfileri ve nakilleri, başka 
göreve atanmaları hakkında karar verir. Müdürler Komisyonunun bu kararlarını onaylamak ma
kamın yetkisi dahilindedir. 

Çalışma gün ve saatleri 

MADDE 22. — Memur ve hizmetlilerin çalışma günleri ve saatleri, hizmetlerin ve servislerin 
icaplarına göre Bakanlıkça düzenlenir. 
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Bu memuriyetlerin sınıf ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir : 

İD'ereee lT n v a ıı 

4 Basın Müşaviri 
5 I nci sınıf Tarizin ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi. 
7 İT. nci sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi. 
9 III ncü sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü veya Basın Ataşesi. 

10 Turizm ve Tanıtma Büro Müdür Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı. 
11 Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı adayı. 
Bu teşkilâta intisabcdenlerin aynı zamanda diplomasi mesleki bakımından en verimli olacak şe

kilde yetiştirilmeleri hususunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile daimi iş bir
liği halinde bulunur. Bu hususta çıkarılacak yönetmelik Dışişleri Bakanlığının iştirakiyle hazırla
nır. 

MADDE 18. — Millet Meclisi metninin 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yıift dışında kalma süresi 

MADDE 19. — Dış teşkilâta atananlar, yurt dışında her defasında 4 yıl kalabilirler. Yurt dışın
daki görevin yerine getirilebilmesi için bir zaruret bulunması halinde basın müşavirleri, turizm 
ve tanıtma bürosu müdürleri ve basın ataşeleri için bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Yeniden yurt 
dışına atanabilmek için yurt içi teşkilâtında en az üç yıl çalışmış olmak şarttır. 

MADDE 20. — Millet Meclisi metninin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Millet Meclisi metninin 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi metninin 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Disiplin Kurulu 

MADDE 23. — Disiplin Kurulu, Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Hukuk Müşaviri, Genel 
Müdürler, Haber ve Yayın Organları Müdürü ile Personel Müdüründen kurulur. Bakanlık me
murlarının disiplin işlerine bakar. 

Turizm Danışma Kurula 

MADDE 24. — Turizm Danışma Kurulu, turizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve alınacak 
tedbirler hakkında düşüncelerini bildirmek üzere, 

a) İlgili Bakanlıklardan, 
b) Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığından, 
c) İlgili Özel idarelerden, 
c) İlgili belediyelerden, 
d) Üniversitelerden, 
e) İlgili İktisadi Devlet Teşekküllerinden, 
f) Turizm ile ilgili dernek ve sendikalardan, 
h) İlgili basın dernekleri ve basın sendikalarından, 
i) İlgili bankalardan, 
j) İlgili ticaret ve sanayi odalarından, 
k) Gençlik ve öğrenci teşekküllerinden, 
1) İlgili mühendis odaları ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinden, 
m) Türkiye Şoförler Federasyonundan, 
Gönderilecek birer temsilci ile turizm konusunda uzmanlığı bulunup da yukardaki daire ve te

şekküllerde görevli olmıyanlar arasından ve ayrıca özel sektörden çağrılacak kimselerden kurulur. 
Üye sayısı 50 yi geçemez. 

Her toplantı için bu sayılanlardan hangilerinin kaç temsilci gönderecekleri Bakanlıkça kararlaş
tırılır. Müsteşar ve Turizm Genel Müdürü, Kurulun tabiî üyeleridir. Kurul, Bakanlıkça gerekli gö
rüldüğünde toplantıya çağrılır. Bakanlık her toplantının amacını belirtir ve gündemini hazırlar. 
Kurul en az iki yılda bir toplanır. 

Kurul üyelerine, kanuni yol masraflarından başka beher toplantı günü için Bakanlar Kurulunca 
tâyin edilecek miktar üzerinden ayrıca tazminat ödenir. 

Anadolu Ajan.u ile sözleşme 

MADDE 25. — Bakanlık, Anadolu Ajansının bütçesini, kadrosunu ve bunların uygulanmasını 
denetlemeye ve ödenecek miktar, her yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki ödeneği aş
mamak üzere, Anadolu Ajansı ile en çok beş yıllık sözleşme yapmaya yetkilidir. 

Bu sözleşmede, Anadolu Ajansı yöneticilerinin atanma yolları da belirtilir. 
Bakanlık, Anadolu Ajansında bir denetçi bulundurur. 

Bakanlığa gönderilecek nüshalar 

MADDE 26. — 2527 sayılı Basmayazı ve resimleri derleme Kanunu hükümlerine giren her türlü 
basmayazı ve resimlerden ikişer nüshayı basımevciler, adı geçen kanun hükümlerine göre Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına gönderirler. Bu hükme uymıyanlar hakkında, Bakanlık, adı geçen kanun 
hükümleri gereğince kovuşturma yapılmasını Cumhuriyet Savcılığından ister. 
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MADDE 23. — Millet Meclisi metninin 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi metninin 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Millet Meclisi metninin 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Millet Meclisi metninin 26 noı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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l'erso)\el emlimi 

MADDE 27. — Bakanlık, çalışma alanına giren konularda personel yetiştirmek için kurslar ve 
uzman okulları açabilir. 

Bıı okulların ders programları ve burada okuyanlara tanınacak haklar, Milli Eğitim Bakanlığı 
ile birlikte hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

Bakanlık yurt dışında öğrenci okutabilir. İhtisas için yurt dışına stajyer ve bilgi ve görgüsünü 
artırmak maksadiyle memur gönderebilir. Bu hususta 4489 sayılı Kanunun birinci maddesinin (b) 
fıkrasında yazılı raeslcke ait tahsili bitirmiş olmak şartı turizm ve tanıtma alanında aranmaz. 

// ve ilçe tvrüm komiteleri 

MADDE 28. — Bakanlıkça gösterilecek illerde vali, kendi başkanlığı altında belediye başkanı, 
iİ idare şube müdürleri ile varsa Bayındırlık: Bakanlığı ve genel müdürlükleri taşra teşkilâtı bölge 
müdürleri, mahalli orman teşkilâtı işletme müdürleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri işletme müdürleri, 
Devlet Demiryolları,, Denizcilik Bankası ve Türk Havayolları müdürleri veya acentaları, banka 
müdürleri, ticaret ve sanayi odası başkanları, müze ve kitaplık müdür ve memurları, turizm, basın 
ve esaaf dernekleri temsilcileri, turizm acentaları, taşıtçılar, otelciler, lokantacılar, okul müdürleri 
ve öğretmenleri gibi ilgili daire ve meslek temsilcileri arasından seçeceği kimselerden en az 10 ki
şilik turizm komitesi kurar. 

Bakanlığın o bölgedeki temsilcisi komitenin tabiî üyesidir. 
Bu yoldan Bakanlıkça gösterilecek ilçelerde de, bu esaslara uygun olarak en az 5 kişilik turizm 

komiteleri kurulur. 
Bu komiteler, o yerin güzelleştirilmesi, turistik imkânlarının geliştirilmesi, halkda turizme yakın

lık uyandınlması, iyi nitelikte otel, motel, pansiyon, lokanta ve eğlence yerlerinin kurulması, böl-
go giyim, müzik ve oyunlarının canlandırılma-:!, yılın belirli günlerinde festivaller düzenlenmesi, 
turistik hâtıra sayılabilecek el ve ev sanatlarının teşviki gibi çalışmaları yapar, 

Bilgi gönderme 
MADDE 29. --- Bu kanunun 2 nci maddesinde gösterilen hizmetlerin yapılabilmesi için genel, 

katma ve özel bütçeli dairelerle, İktisadi Devlet Teşekkülleri, sermayesinin yarısından çoğu bu daire 
ve teşekküllere ait resmî ve özel müessese ve şirketler çalışmalarına ait bilgiyi istek üzerine Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler. 

Hainudma ve yaptırmada özel yetkiler 

MADDE 30. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Türkiye'ye turist celbi ve memlekette turizm 
endüstrisinin geliştirilmesi amaciyle, dış yatırım sağlanması bakımından, milletlerarası alanda ta
nınmış ve tecrübeli yabancı firmalarla propaganda ve dış memleketlerde turist eğilimleri araştır
masını yaptırmak üzere, kalkınma planındaki esaslara uygun olarak bütçe imkânları dairesinde ge
lecek yıllara geçici yüklemleri kapsıyan sözleşmeler akdedebilir. Bu sözleşmelerin akdinde Artır
ma ve Eksiltme ve İhale Kanunu hükümleriyle Genel Muhasebe Kanunundaki avans ve kredi hü
kümleri tatbik olunmaz. 

Filimlerle ilgili çekme, banyo, baskı, seslendir ne işleriyle propaganda niteliğindeki her türlü 
yayın için gerekli malzemenin alımı ve basımı, yurt içinde ve dışında açılacak sergi yerlerinin yapı
mı, süslenmesi, kiralanması, sergi malzemesi satınalınması, propaganda niteliğindeki her türlü ağır
lama ve bunların ilgili taşıma, taşıtma gibi iş ve hizmetleri, Bakanlıkça kurulacak özel komisyon
lar, pazarlıkla ihale edebilirler. 
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MADDE 27. — Millet Meclisi metninin 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

//• ve ilçe turizm komiteleri 

MADDE 28. — Bakanlıkça gösterilecek illerde vali, kendi başkanlığı altında belediye başkanı, 
il idare şube müdürleri ile varsa Bayındırlık Bakanlığı ve genel müdürlükleri taşra teşkilâtı bölge 
müdürleri, mahallî orman teşkilâtı işletme müdürleri, İktisadi Devlet Teşekkülleri işletme müdür
leri, Devlet Demiryolları, Denizcilik Bankası ve Türk Havayolları müdürleri veya acentaları, 
banka müdürleri, ticaret ve sanayi odası başkanları, müze ve kitaplık müdür ve memurları, tu
rizm, basın ve esnaf dernekleri temsilcileri, turizm acentaları, taşıtlar, otelciler, lokantacılar, 
okul müdürleri ve öğretmenleri gibi ilgili daire ve meslek temsilcileri arasından seçeceği kim
selerden en az 10 kişilik turizm komitesi kurar. 

Bakanlığın o bölgedeki temsilcisi komitenin tabiî üyesidir. 
Bu yoldan Bakanlıkça gösterilecek ilçelerde de, bu esaslara uygun olarak en az 5 kişilik tu

rizm komiteleri kurulur. 
Bu komiteler, o yerin güzelleştirilmesi, turistik imkânlarının geliştirilmesi, halkta turizme 

yakınlık uyandırılması, iyi nitelikte otel, motel, pansiyon, lokanta ve eğlence yerlerinin kurulma
sı, bölge giyim, müzik ve oyunlarının canlandırılması, yılın belirli günlerinde festivaller dü
zenlenmesi, turistik hâtıra sayılabilecek el ve ev sanatlarının teşviki gibi çalışmaları yapar, 

îl ve ilçe turizm komitelerinin çalışmaları bir yönetmelikle düzenlenir. 

MADDE 29. — Millet Meclisi metninin 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisi metninin 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Bu ihalelerde avans teminatına mütaallik hükümleri saklı kalmak üzere 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin (h) fıkrası, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale Kanu
nu ile ek ve tadilleri ve 6400 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

Ödüller 

MADDE 31. — Bakanlık, hizmetlerine giren konularla ilgili özel teşebbüsler için ödüller koya
bilir, Bu ödüllerin miktarı şekil ve şartları Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak bir yönetme
likle belirtilir. 

Döner sermaye 

MADDE 32. — Her türlü baskı, dağıtım ve reklâm işleriyle afişler, turistik ve tanıtıcı yayınlar 
yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, filim, fotoğraf, plâk ve hâtıra eşyası hazırlamak, satış 
yerleri ve sergiler açmak, özel radyo ve televizyon programları, folklor gösterileri, festivaller dü
zenlemek ve turizm konularında yerli ve yabancı müesseselerle ortaklıklar kurmak üzere Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına 5 milyon lira döner sermaye verilir. 

Yurt dışında yapılacak ortaklıklar için Maliye Bakanlığı ile önceden uyuşulur. 
Bu sermayenin işletilmesinden elde edilecek kârlar, sermaye 20 milyon lirayı buluncaya kadar 

döner sermayeye eklenir. Sermaye bu miktarı bulduktan sonra artanı mal sandığına yatırılır ve büt
çe gelirlerine geçirilir. 

Döner sermaye ile hazırlanan eserlerin ve yapılan eşyanın, düzenlenen konser, festival ve benzeri 
gösterilerin fiyat ve ücretleri ile indirim sınırları Bakanlıkça belirtilir. Döner sermayenin hesap 
usulleri, Maliye Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca müştereken hazırlanacak bir yönet
melikte düzenlenir. 

Döner sermayenin her türlü harcama, satmalına gibi işlemleri 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale kanunları ile ek ve tadilleri hükümleri dışındadır. 

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan gelir ve giderler için her bütçe yılı sonunda düzenle
necek bilançolar, Sayıştay Başkanlığı ve Maliye Bakanlığınca seçilecek birer uzman denetçi eliyle 
kayıtlara ve diğer belgelere uygulanarak incelenir. 

Sonuca göre, düzenlenecek raporlardan bir nüshası bilanço ve gider belgeleriyle birlikte Sayıştay 
Başkanlığına, bir nüshası da bilanço ve buna bağlanması gereken belgelerin onaylı suretleri ile bir
likte Maliye Bakanlığına verilir. 

Bu işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin kadroları Maliye Bakanlığı ile birlikte müşte
reken tesbit edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldır. 

Sözleşmeli < lem<uı. kullan il mas > 

MADDE 33. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yurt içinde ve dışında sözleşme ile geçici hizmet
ler için yerli, yabancı uzman ve sanatçı çalıştırmaya yetkilidir; ancak, yerli ve yabancı uzman ve 
sanatçılardan sözleşmeli olarak çalıştırılacakların çalıştırılacakları süre ve alanları, yeterlikleri ve 
nitelikleri esas alınmak üzere Millî Eğitim, İçişleri, Maliye ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafın
dan hazırlanacak bir yönetmelikle tâyin ve tesbit olunur. 

Bu konuda 2007 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Dış leşhilâi (jiderleri 

MADDE 34. — Yurt diki teşkilâtının giderleri için Turizm ve Tanıtma Büroları müdürlerine, 
Basın müşavirlerine ve Basın ataşelerine avans gönderilir. Bu avansların sınırlarını Bakanlar Kurulu 
kararlaştırır. 

C. Senatosu ( S. Saywı: 168) 
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MADDE 31. — Millet Meclisi metninin 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Millet Meclisi- metninin 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Millet Meclisi metninin 33 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Millet Meclisi metninin 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Turiiiii re Tanılauı Hürolurı, /tasni >nüs<ırir/ikleri, lînsnı «I'u.şclikh ri kurulanışı 

MADDE 35. — Yurt dışı Turizm ve Tanıtma Büroları, Basın müşavirlikleri, Basın ataşelikleri, 
gerekli görülen yerlerde Bakanlar Kurulu kararı il o kurulur, yurt dışı teşkilâtta çalışan memurlar 
hakkında 4991 sayılı Kanun hükümleri uygulanır. 

Aı/lıklı i';<ı<lrol<ır 

MADDE 36, — 5392 ve 6886 sayılı Basın - Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
na bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar kaldırılmış ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele; 
bu kanuna bağlı (Turizm ve Tanıtma Bakanlığı) başlığı altındaki (2) sayılı cetvelde gösterilen 
kadrolar ilâve edilmiş ve (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolarda mezkûr cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmına eklenmiştir. 

lldkııaİHja </(<;<n ı/< İkiler 

MADDE 37. — 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ile Turizm Danışma Kuruluna, 
Başbakanlığa ve kanunun 2 ve 8 nci maddeleri hükmü hariç Bakanlar Kuruluna tanınan yetkiler 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına geçmiştir. 

6086 sayılı Kanıma göre kurulmuş olan Merkez Turizm Komitesinin aldığı kararlar, Bakanlı
ğın onayı ile tamamlanır. Komitenin kararları danışım niteliğindedir. 

7470 sayılı Kanunun 18 nci maddesindeki talih oyunları ile ilgili yetki, bu kanunla Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığına geçmiştir, 

Kulıhnhıa hüi:l':..\'. .-' 

MADDE 38. — 5392 sayılı Basın - Yayın ve Timzm Genel Müdürlüğü Kanunundaki radyoların 
işletilmesi ile ilgili hükümler müstesna, diğer hükümler ile bunların ek ve değiştirgeleri ve bu ka
nuna aykırı olan öbür hükümler kaldırılmıştır. 

(leeiei hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü me
mur ve hizmetlilerinden, bu kanunun yürürlüğe girdiği günde, geçici görev, hastalık, izin gibi ka
nuni sebeplerle görevleri başında bulunmayanların, Bakanlık kuruluşunda aylıklı veya ücretli bir 
göreve atandıklarında, işe başlama kaydı aranmaksızın, aylık ve ücretlerinin ödenmesine devam 
olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga Basın - Yaym ve Turizm 
Genel Müdürlüğü memurlarından Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye atanacakların, 16 nci madde
deki tahsil kaydı bakımından 3656 sayılı Kanunun, 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle değişti
rilen 7 nci maddesindeki hakları mahfuzdur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinden Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye tâyin olunacak
larda 21 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü tatbik olunmaz. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yayınlandığı tarihten itibaren beş yıl içinde, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının iç ve dış teşkilatındaki ihtisas yeri memuriyetlere, mülga Basın - Yaym ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünde de görevli olanlarla veya gazetecilik meslekinde en az beş yıl basın 
kartı sahibi ve aralıksız çalışmış olanlar atanabilirler. Bu şekilde atananlara 3656 sayılı Kanunun 
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MADDE 35. — Millet Meclisi metninin 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Millet Meclisi metninin 36 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisi metninin 37 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Millet Meclisi metninin 38 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

derici hükümlfir 

GEÇİCİ MADDE 1, — Millet Meclisi metninin geçici 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kaldırılan Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü memurlarından Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye atanacakların, 16 ncı 
maddedeki tahsil kaydı bakımından 3656 sayılı Kanunun, 4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle 
değiştirilen 7 nci maddesindeki hakları mahfuzdur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun vürürlüğe girdiği tarihte kaldırılan Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinden Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye tâyin 
olunacaklarda 21 nci maddenin 2 nci fıkrası hükmü tatbik olunmaz. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yayınlandığı tarihten itibaren beş yıl içinde, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının iç ve dış teşkilatındaki ihtisas yeri memuriyetlere, kaldırılan Basını - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğünde de görevli olanlarla veya gazetecilik meslekinde en az beş yıl basın 
kartı sahibi ve aralıksız çalışmış olanlar atanabilirler. Bu şekilde atananlara 3656 sayılı Kanunun 
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hükümlerine göre alabilecekleri maaş ile kadro maaşı arasındaki fark müktesep hak sayılmamak 
üzere ve ihtisas yeri görevlerde bulundukları sürece verilir. 

Bu şekilde atanacakların Memurin Kanunundaki şartlardan başka fakülte veya yüksek okullar
dan veya muadeletleri Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunacak yabancı memleketlerdeki yüksek 
öğrenim müesseselerinden mezun olmaları ve işbu kanunun 17 nci maddesindeki yabancı dillerden 
birini bildiklerini o maddedeki esaslara göre tevsik etmeleri şarttır. 

Turizm ve Tanıtma alanındaki ihtisasları müsbit evrakla sabit olanlar ve 17 nci maddede belir
tilen dillerden birini bildikleri aynı bent hükmünce tesbit edilenler, Bakanlığın Turizm ve Tanıtma 
ile ilgili ihtisas yeri kadrolarına atanabilirler. Ancak yüksek öğrenim yapmış bulunanlar tercih edi
lir. 

Dış görevlere atananlardan yüksek öğrenim yapmamış olanlar Basın Müşaviri, Basın ataşesi ve 
I nci sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü olamazlar. Dış teşkilâtta lise veya muadili okullar
dan mezun olmıyanlar atanamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle kaldırılan Basın - Yaym ve Turizm 
Genel Müdürlüğü memurlarının dış teşkilâta atanabilmeleri veya dış teşkilâtta göreve devam ede
bilmeleri için, bu kanunun yürürlüğe girmesinden başlıyarak bir yıl içinde 17 nci maddenin (ç) 
bendinde yazılı sınavı geçirmeleri şarttır. Daha önce Devlet lisan imtihanını geçirmiş olanlar veya 
yabancı dille öğretim yapan bir kurumdan lise diploması yahut daha üst derecede bir diplomaya sa
hip bulunanlar için bu hüküm uygulanmaz. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 5392 sayılı Kanunla döner sermaye olarak verilen 30 bin lira, sermaye
sine mahsubedilmek üzere 32 nci maddede yazılı döner sermayeye devrolunmuştur. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Başbakanlığa ve Basın - Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğüne 5392 sa
yılı Kanunla verilmiş bulunan radyolara ait yetki ve görevler, Türkiye Radyoları, Anayasa gereğin
ce özerk kamu tüzel kişiliği halinde çalışmaya ba layıncaya kadar Turizm ve Tanıtma Bakanlığın
ca yürütülür. Mülga Basın - Yaym ve Turizm Ge lel Müdürlüğü Radyo Dairesi Müdürlüğünde, 
Teknik işler Amirliğinde, sürekli veya deneme mahiyetinde yaym yapmakta olan radyolardaki her 
çeşit personel hizmetlerine devam ederler. 

Bu göreve ait maaş, ücret, yevmiye, yolluk, ödenek ve her türlü giderler, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı bütçesine bu hizmetlerle ilgili olarak aktarılacak ödenekten verilir. Bu süre içinde bu ka
nuna ekli 4 sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla 5392 sayılı Kanuna ekli Ankara, İstanbul radyo
ları ve 1963 yılı Bütçe Kanununa ek radyolarla ilgili (D) cetveli kadrolarının kullanılmasına de
vam olunur. 

MADDE 39. — Bu kanun yayımı tarihinden 13 gün sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 40. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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hükümilerine göre alabilecekleri maaş ile kadro maaşı arasındaki fark müktesep hak sayılmamak 
üzere ve ihtisas yeri görevlerde bulundukları sürece verilir. 

Bu şekilde atanacakların Memurin Kanunundaki şartlardan başka fakülte veya yüksek okullar
dan veya muadeletleri Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit olunacak yabancı memleketlerdeki yüksek 
öğrenim müesseselerinden mezun olmaları ve işbu kanunun 17 nci maddesindeki yabancı dillerden 
birini bildirdiklerini o maddedeki esaslara göre tevsik etmeleri şarttır. 

Turizm ve Tanıtma alanındaki ihtisasları müsbit evrakla sabit olanlar ve 17 nci maddede belir
tilen dillerden birini bildikleri aynı bent hükmünce tesbit edilenler, Bakanlığın Turizm ve Tanıtma 
ile ilgili ihtisas yeri kadrolarına atanabilirler. Ancak yüksek öğrenim yapmış bulunanlar tercih edi
lir. 

Dış görevlere atananlardan yüksek öğrenim yapmamış olanlar Basm müşaviri, Basm ataşesi ve 
I nci sınıf Turizm ve Tanıtma Bürosu Müdürü olamazlar. Dış tekilâtta lise veya muadili okullar
dan mezun ölmıyanlar atanamazlar. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millet Meclisi metninin geçici 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millet Meclisi metninin Geçici 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 7. — Başbakanlığa ve Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne 5392 sa
yılı Kanunla verilmiş bullunan radyolara ait yetki ve görevler, Türkiye Radyoları, Anayasa gereğin
ce özerk kamu tüzel kişiliği halinde çalışmaya başlayıncaya kadar Turizm ve Tanıtma Bakanlığın
ca yürütülür. Kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Radyo Dairesi Müdürlüğünde, 
Teknik İşler Amirliğinde, sürekli veya deneme mahiyetinde yayın yapmakta olan radyolardaki her 
çeşit personeli hizmetlerine devam ederler. 

Bu göreve ait maaş, ücret, yevmiye, yolluk, ödenek ve her türlü giderler, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı bütçesine bu hizmetlerle ilgili olarak aktarılacak ödenekten verilir. Bu süre içinde bu ka
nuna ekli 4 sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla 5392 sayılı Kanuna ekli Ankara, İstanbul radyo
ları ve 1963 yılı Bütçe Kanununa ek radyolarla ilgili (D) cetveli kadrolarının kullanılmasına de
vam olunur. 

MADDE 39. — Millet Meclisi metninin 39 ncu maddesi yaynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Millet Meclisi metninin 40 nci maddesi yaynen kabul edilmiştir. 
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Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

2 
4 
4 
4 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

10 

11 
12 

n 

Genel Müdür 
» » Yardımcısı 

Daire Müdürü (ihtisas yeri) 
Daire Müdürü (idari işlere 
babar) 
Başmüşavir (Radyo veya 
Elektrik Yüksek Mühendisi 
«ihtisas yeri») 

Müşavir (Radyo veya Elek
trik Yüksek 'Mühendisi «ihti
sas yeri») 

» » » 
Şube Müdürü veya Müstakil 
Müdür 
Sulbe Müdürü (ihtisas yeri) 
Raportör 
Raportör (ingilizce veya 
Fransızca bilir) 
Filim Kontrolörü («ihtisas 
yeri» İngilizce veya Fran
sızca ibilfir, İstanbul'da çalı
şır) 

Müdür Yardımcısı 
Raportör veya Büro Şefi 
Raportör (ingilizce veya 
Fransızca bilir) 
Raportör, Memur veya Bü
ro Şefi (Birisi Ayniyat Mu
hasibidir) 
Memur (Birisi ayniyat, para 
ve döner sermıaye işlerin* 
bakar) 
Memur 

» 
» 

Mütercim (ingilizci v«ya 
Fransızca bilir) 
Mütercim (Birisi İstanbul'
da yabancı muhabir işlerin» 
bakar) 

1 1 750 
1 1 250 
4 1 250 

1 1 250 

1 500 

1 1 250 
1 1 100 

4 950 
9 950 
6 800 

1 800 

800 

800 
700 

700 

600 

500 
450 
400 
360 

1 100 

8 1 100 

I). Görevin ejeşidi 

6 Mütercim 
7 » 
8 » 
7 Doktor 

Aded 

8 
9 
9 
1 

Aylık 
tutarı 

950 
800 
700 
800 

// Temsilcilikleri 

5 Basın Temsilcisi 
6 » » 
9 Memui' 

1 1 100 
1 950 
1 600 

Türk Haberler Büroları ve Basın Ataşelikleri 

Müdürü 5 Haberler Bürosu 
(İhtisas yeri) 

(> Haberler Bürosu Müdürü 
(İhtisas yeni) 

7 Haberler Bürosu Müdürü 
(ihtisas yeri) 

7 Haberler Bürosu Müdür 
Muavini (İhtisas yeri) 

8 Haberler Bürosu Müdür 
Muavini (İhtisas yeri) 

5 Basın Ataşesi (İhtisar yeri) 
(i Basın Ataşesi (ihtisas yeri) 
7 Basın Ataşesi (İhtisas yeri) 
8 Basın Ataşesi Muavini (Ih-

tıısas yeri) 
9 Memur 

.10 Memur 
5 Mütercim 
8 Mütercim 
7 Mütercim 

C. Senatosu 

A nkara Radyos it. M adil rlüğil 

5 Müdür (İhtisas yeri) 1 
4 Başmühendis (Radyo veya 

[Elektrik Yüksek Mühendisi 
«İhtisas yeri») 

5 Yüksek Mühendis veya, 
Mühendis (İhtisar yeri) 
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950 
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• ) 

1 
1 
1 
4 

ı; 
4 
• > 
2 
2 
9 

800 

800 

700 
I 100 
95« 
800 

700 
000 
500 

1 100 
950 
800 

! 100 

1 I 250 

1 100 
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D. 

7 
8 
8 

10 
11. 
13 

11 

10 

12 

11 
12 

Görevin çeşidi 

Yüksek Mühendis veya 
Mühendis (İhtisas yeri) 
Program Müdürü (İhtisas 
yeri) 
Müzik Vayıulan Şefi (İh
tisas yeri) 

Aded 

•> 

1 

1 

Aylık 
tutarı 

950' 

950 

1 100 

D. 

5 
4 

5 

Söz ve Temsil Yayınları 
Şefi (İhtisas yeri) 
Müzik Yayınları Şef Yar
dımcısı (İhtisas yeri) 
Kısa. Dalga Yayınları Şel'i 
(İhtisas yeri) 

Raportör (İhtisas yeri) 
Radyo Ses Uzmanı 
İdari İşler Şefi 
Tahakkuk Şefi 
Memur 

» 

Kütüphane ve Musiki Alet
leri Memuru 

Mutemet (Ayniyat ve para 
işlerine bakar) 

(Jeee ve Uündüz Müracaat ve 
Nöbetçi Memuru 
Teknik Memur 

» » 

950 

800 

950 

800 
700 
700 
500 
450 
:J50 

450 

500 

400 
450 
400 

8 
7 
8 

10 
11 

11 
12 
11 

12 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

istanbul Radyosu Müdürlüğü 
Müdür (ihtisas yeri) 
Başmühendis (Radyo veya 
Elektrik Yüksek Mühendisi 
(İhtisas yeri) 

Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (İhtisas yeri) 
Yüksek Mühendis veya Mü
hendis (İhtisas yeri) 
Program Müdürü (İhtisas 
yeri) 
Söz ve Temsil Yayınları Şel'i 
(İhtisas yeri) 
Müzik Yayınları Şefi (İhti
sas yeri) 
Müzik Yayınları Şef Yar
dımcısı (İhtisas yeri) 
Radyo Ses Uzmanı 
Raportör (İhtisas yeri) 
İdari İşler Şefi 
Tahakkuk Şefi 
Musiki Aletleri ve Kütüpha
ne Memuru 
Memur 

» 
Mutemet (Ayniyat ve para 
işleıiine bakar) 
Gece ve Gündüz Nöbetçi ve 
Müracaat Memuru 

1 1 100 

1 1 250 

1 1 100 

1 950 

1 950 

1 950 

L 950 

1 800 
1 700 
2 800 
1 700 
1 500 

1 450 
1 450 
1 400 

1 450 

2 400 

2 
o o 
6 
ı3 
5 
6 
7 
8 

10 
• o 

4 
o 

4 
4 

Müsteşar 
Müsteşar Yardımcısı 
Özel Kalem Müdürü 
Teftiş Kurulu Başkanı 
1 nci Sınıf Müfettiş 
2 nci » » 
3 ncü >•} » 
4 u eü » » 
Müfettiş YÜ rdımcısı 
1 nci Hukuk Müşaviri 
2 nci » » 
Genel Müdür (İh. yeri) 
Müşavir (İh. yeri) 
Müşavir 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
1 

1 750 
1 500 

950 
1 500 
1 100 

950 
800 
700 
500 

1 500 
1 250 
1 500 
1 250 
1 250 

0. Senatosu 

4 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
5 
4 

4 

( S . 

[2] SAYILI CETVEL 

Turizm Uzmanı (İh. yeri) 
Otelcilik uzmanı (İh. yeri) 
Propaganda Uzmanı (Ilı. yeri) 
Müşavir (Yük. Müh. veya 
Yük. Mimar) (îh. yeri) 

4 Enformasyon Uzmanı (İh. yeri) 
Uoito - Film Uzmanı (İh. yeri) 
Müdür (İh. yeri) 
Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Turistik Tesisler Uzman De
netçisi (îh. yeri) 
Tıbbi Turizm Uzmanı Fiziyo-
terapi Mütekas'sısı (Taforp) 

( S. Sayısı: 168) 

4 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
4 

4 

1 

1 250 
1 250 
1 250 

1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
1 250 

950 

1 250 

1 250 
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D. 

4 
4 
6 
7 
6 
7 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
5 
6 
7 
6 
4 

6 

Görevin çeşidi 
Aylık 

Aded tutarı 

11 

Sosyal Turizm Uzmanı 
Folklor Uzmanı 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü Yardımcısı 
Başraportör 
Raportör 
Döner Sermaye Saymanı 
Ayniyat Saymanı 
îdare Âmiri 
Mutemet 
Teknik Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Şef 
Memur 

Mütercim 

Bakanlık Doktoru 
Merkezde Basın Müşaviri 
(İh. yeri) 
Merkezde Turizm ve Tanıt
ma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (îh. yeri) 
Merkezde Turizm ve Tanıt
ma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (İh. yeri) 
Merkezde Turizm ve Tanıt
ma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (İh. yeri) 
Merkezde Turizfm ve Tanıt
ma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi Yardımcısı 
adayı 

1 
1 
15 
7 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
12 
13 
8 
8 
9 
10 
1 

1 250 
1 250 
950 
800 
950 
800 
950 
950 
950 
800 
800 
800 
700 
600 
500 
450 

1 100 
950 
800 
950 

1 250 

8 950 

12 700 

10 600 

10 450 

D. Görevin çeşidi 

tiler Teşkilâtı 

4 Bölge Müdürü (İhtisas yeÂ) 
5 » » » 
fi » » » 
(i Bölge Müdür Yardımcısı 
5 ti Temsilcisi veya Turizmi 

Bürosu Müdürü 
6 » » » 
7 Mütercim 
(5 Turizm Bürosu Şefi (Ya

bancı dil İtilir) 
7 » » » 
7 Kontrolör 
S Şef 

10 Momur 
11 » 

Yurt dışı teşkilâtı 

.4 Basın Müşaviri (İhtisas yeri) 
5 1 nei sınıf Turzdm ve Ta

nıtına Bürosu Müdürü veya 
Bas m Ataşesi (İhtisas yeri) 

7 2 nci sınıf Turizm ve Ta
nıtma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (İhtisas yeri) 

!)" 3 ncü sınıf Turizmi ve Ta
nıtma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (İhtisas yeri) 

10 Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdür Yardımcısı veya Bal
sın Ataşesi Yardımcısı (İh
tisas yeri) 

Aylık 
Aded tutarı 

o '» 
3 
4 
o o 

1 
2 
5 

4 
4 
2 
5 
2 
2 

1 250 
1 100 
950 
950 

1 100 
950 
800 

950 
800 
800 
700 
500 
450 

4 1 250 

G 1 100 

10 800 

12 600 

12 500 

4 Muhasebe Müdürü 
6 Muhasebe Müdür Yardımcısı 
7 Raportör 

[3] SAYILI CETVEL 

1 1 250 I 8 Şef 
1 950 i 10 Birinci Mümeyyiz 
1 800 I 11 İkinci Mümeyyiz 

2 700 
2 500 
2 450 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 168) 



D. Görevin çeşidi 

4 Daire Müdürü (Ih. yeri) 
3 Başmüşavir (Radyo veya 

Elek. Yüksek Mühendisi) 
(İhtisas yeri) 

6 Şube Müdürü (th. yeri) 
7 Raportör 

- 25 — 
[4] SAYILI CETVEL 

Aylık 
Aded tutarı 

1 1 250 

1 1 500 
2 950 
3 800 

D. Görevin çeşidi 

10 Memur 

12 Memur 
5 Mütercim 
6 Mütercim 

8 Mütercim 

Aylık 
Aded tutarı 

2 500 

2 400 
3 1 100 
1 950 
1 700 

[Millet Meclisinin 3.6. 1963 tarihli 89 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir.] 

D. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği cetveller 

(Millet Meclisi metninin 1 sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir.) 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

2 Müsteşar 
2 Müsteşar Yardımcısı 
6 Özel Kalem Müdürü 
3 Teftiş Kurulu Başkanı 
5 1 nci Sınıf Müfettiş 
6 2 nci » » 
7 3 ncü » » 
8 4 ncü » » 

10 Müfettiş Yardımcısı 
3 1 nci Hukuk Müşaviri 
4 2 nci » » 
3 Genel Müdür (İh. yeri) 
4 Müşavir (îh. yeri) 
4 Müşavir 
4 Sosyal Turizm Uzmanı 
4 Folklor Uzmanı (İh. yeri) 
6 Şube Müdürü 
7 Şube Müdürü Yardımcısı 
6 Başraportör 

O. 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
4 

1 
1 
1 

15 
7 

10 

Aylık 
tutarı 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Senatosu 

750 
500 
950 
500 
100 
950 
800 
700 
500 
500 
250 
500 
250 

250 
250 
250 
950 
800 
950 

D. 

7 
ü 
6 
6 
7 
7 
7 
8 
9 

10 
11 
5 
6 
7 
6 
4 

fi 

( S . i 

Görevin çeşidi 

Raportör 
Döner Sermaye Saymanı 
Ayniyat Saymanı 
İdare Âmiri 
Mutemet 
Teknik Ambar Memuru 
Ambar Memuru 
Şef 
Memur 

» 
» 

Mütercim 
» 
» 

Bakanlık Doktoru 
Merkezde Basın Müşaviri 
(İh. yeri) 
Merkezde Turizm ve Tanıt
ma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (İh. yeri) 

Sayısı : 168 ) 

Aded 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
12 
13 

8 
8 
9 

10 
1 

O 

8 

Aylık 
tutarı 

800 
950 
950 
950 
800 
800 
800 
700 
600 
500 
450 

1 100 
950 
800 
950 

1 250 

950 
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D. Görevin çeşidi Aded 

Merkezde Turizm ve Tanıt
ma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (îh. yeri) 
Merkezde Turizm ve Tanıt
ma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (Ih. yeri) 
Merkezde Turizm ve Tanıt
ma Bürosu Müdürü veya 
Basm Ataşesi Yardımcısı 
adayı 
Turizm uzmanı (Ih. yen) 
Otelcilik Uzmanı (Ih. yeri) 
Propaganda Uzmanı (th. yeri) 
Müşavir (Yük. Müh. veya 
Yük. Mimar) (th. yeri) 
Enformasyon Uzmanı (Ih. yeri) 
Foto - Film Uzmanı (Ih. yeri) 
Müdür (Ih. yeri) 
Müdür 
Müdür Yardımcısı 
Turistik Tesisler Uzmanı De
netçisi (Ih. yeri) 
Tıbbi Turizm Uzmanı Fiziyo-
terapi Mütehassısı (Tabip) 
(ihtisas yeri) 

tiler Teşkilâtı 

4 Bölge Müdürü (ihtisas yeri) 

11 

12 

10 

10 
4 
1 

Aylık 
tutarı 

700 

600 

450 
1 250 
1 250 
1 250 

1). 

6 
5 

6 

7 
6 

7 

7 
8 

10 
1.1 

Görevin çeşMi 

Bölge Müdür Yardımcısı 
İl Temsilcisi veya Turizm 
Bürosu Müdürü 
İl Temsilcisi veya Turizm 
Bürosu Müdürü 
Mütercim 
Turizm Bürosu Şefi (Ya
bancı dil bilir) 
Turizm Bürosu Şefi (Ya
bancı dil bilir) 
Kontrolör 
Şef 
Memur 

» 

Aded 

3 

1 

2 
5 

4 

4 
2 
5 
2 
2 

Aylık 
tutarı 

950 

1 100 

950 
800 

950 

800 
800 
700 
500 
450 

1 250 
I 250 
1 250 
1 250 
1 250 
950 

1 250 

1 250 

5 

o o 
3 
4 

1 250 
1 100 

950 

Yurt dışı teşkilâtı 

4 Basın Müşaviri (İhtisas yeri) 4 1 250 
5 1 nci Sınıf Turizm ve Ta

nıtma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (ihtisas yeri) 6 J 100 

7 2 nci Sınıf Turizm ve Ta
nıtma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (ihtisas yeri) 10 800 

9 3 neü Sınıf Turizm ve Ta
nıtma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (ihtisas yeri) 12 600 

10 Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdür Yardımcısı veya Ba
sın Ataşesi Yardımcısı (ih
tisas yeri) 12 500 

[3] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metninin 3 sayılı cetveli aynen kabul edilirniştir. 

[4] SAYILI CETVEL 

Millet Meclisi metninin 4 sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir. 

-<»<< 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 168 ) 


