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la sunuşları 53 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'

in, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi 
Kanununun Anayasaya aykırı hükmünün 
kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin 
geriverilmesine dair önergesi (2/455, 
4/206) 53 

2. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin dönüşüne 
kadar kendisine, Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısı Hasan Dinçer'in vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/572) t 53 

3. — Başbakan İsmet İnönü'nün, İçtü
züğün 222 nci maddesi ve dipnot 119 a 
göre verilen bir önerge üzerine, Cumhuri
yet Halk Partisi Grup toplantısında yap
tığı ve gazetelere kısmen yanlış akseden 
bevanatını açıkhyan konuşması 53:54 
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5. — Görüşülen işler 54 
1. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'-

in, 7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Geçici Komisyon raporu (2/302) (S, Sa
yısı : 357) 54:55 

2. — İstanbul Milletvekili Suphi Bay-
kam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve 
araştırma hastanelerinde çalışanlara taz
minat verilmesi hakkında kanun teklifine 
dair Cumhuriyet Senatosunca kabul edi
len metin ile Millet Meclisinin değiştirişi 
ve Karma Komisyon raporu (2/52) (S. > 
Sayısı : 221 e 2 nci ek) 55:57 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üye
si Suphi Batur'ün, transfer ücretlerinin ve 
teşvik primlerinin vergi, resim ve harç
lardan muaf tutulması hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/175) (S. Sayısı : 246) 57:69,96:99 

4 — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka
nun tasarısı ve Basın - Yayın ve Turizm 
ve Plân komisyonları raporlan (1/180) 
(S. Sayısı : 157) 69:95 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

İzmir-Milletvekili. Arif Ertunga ve 5 arka
daşının, arazi sınıflandırma ve arazi kullanma 
kabiliyet (haritaları yapılıncaya kadar mevcut 
orman ihtilâflarının duracağına, orman tahdit 
komisyonlarının çalışmalarına ve bünyesine, 

Cumhuriyet Senatosu 'Tunceli Üyesi Mehmet 
Ali Demir'in, 5965 sayılı Kanuna bir madde 
eklenmesine dair kanun teklifleri, teklif sahip
lerinin ve, 

Buma Milletvekili Sa'drettin Çanga'nm, ge
ce öğretimi yapan meslekî ve teknik öğretim 
okullarında, mesai saatleri dışında çalıştırılan 
öğretmen ve memurlara ücret ödeneceği hak
kında bir karar olup olmadığına dair Millî Eği
tim Bakanından -sorusu da, soru sahibinin öner
gesi üzerine, geriverildi. 

Sayın üyelerden 'bâzılarına, Başkanlık tez
keresindeki yazılı sürelerle, izin verilmesi ka
bul olund,u. 

Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 7258 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin birinci maddesi 
üzernde görüşmelere devam olundu. Verilen 
değişiklik önergesini incelemek üzere komis
yon maddeyi geri aldı. , 

Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kılıç-
oğlu'nun, Doğu - Karadeniz 'bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünü
lüp düşünülmediğine, 

Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşü
nülen kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair sorularına, Sanayi Baka
nı Fethi Çelikbaş, 

Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiyaca 
cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe

tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
ve, 

İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dorman'-
m, Türkiye'de her* hangi bir iş kolunda hafta 
tatili yapmaksızın günde 12 saat çalıştırılan 
işçi bulunup bulunmadığına dair ~ sorularına, 
Ulaştırma Bakanı Rifat öçten, 

İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'm, An
kara, İstanbul, İzmir, Adana ve Eskişehir be
lediye hudutları dâhilinde, son üç yılın son dört 
ayında, aydınlatma, ısıstma ve temizlik gibi iş
ler için ne miktar elektrik enerjisi harcandığı
na dair sorusuna, ıSanayi Bakanı Fethi Çelik
baş, 

Tra!bzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'in, 
orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığı
na dair sorusuna da Tarım Bakanı Mehmet Iz-
men cevap verdiler. 

Van Milletvekili Muslih Görentaş'm, Van 
ilinden 1961 yılı zarfında, ne miktar hayvan ça
lındığına dair İçişleri ve Dışişleri Bakanların
dan sözlü sorusu, soru sahibi izinli bulundu
ğundan, 

490 sayılı soru, ilgili Bakan, 
493 ve 500 sayılı sorular da İçişleri Bakanı 

Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından ıgele-
cek Birleşime 'bırakıldı 

17 . 5 .1963 Cuma günü saat 14,00 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ağrı 
Nurettin Ok Rıza Polat 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

BORULAR 

SÖzlü sorular 
1. — Sivas Milletvekili 'Tahsin Türkay'ın, 

İkinci Koalisyon Hükümetinin kurulduğundan 
bugüne kadar idare meclislerine hangi esaslar 
dairesinde tâyin yapıldığına dair sözlü soru 
önergesi, Ulaştırma, Maliye, Sanayi, 'Tarım, 
İmar ve İskân ve Ticaret Bakanlıklarına gön
derilmiştir. (6/602) 

2. — Edirne Milletvekili İlhamı Ertem'in, 
dış memleketlerde tahsilde 'bulunan öğrencile
re ödenen döviz miktarının neye göre tesbit 
olunduğuna dair sözlü soru önergesi, Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanlıklarına 'gönderilmiştir. 
(6/603) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Recai Isken-
deroğlu'nun, krom madeninin istihsal ve ihra-
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çatı hakkında ne düşünüldüğüne dair sözlü 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(.6/604) 

4. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, gecekondu yapan vatandaşlara beledi
yelerce verilen para cezaları hakkında ne dü
şünüldüğüne dair sözlü soru önergesi, tmar ve 
iskân Bakanlığına gönderilmiştir. (6/605) 

5. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytin'oğ-
lu'nun, şehirlerdeki sokak ile köy isimlerinin 
hangi sebeple değiştirildiğine dair sözlü soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/606) 

6. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lm'nun, tren ücretlerinde yapılan indirimlerin 
öğretmen ve öğrencilere neden tatbik edilme
diğine dair sözlü soru önergesi, Ulaştırma Ba
kanlığına gönderilmiştir. ('6/607 )> 

7. •—• Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

Tasarilar 
1. — Aydın, Balıkesir, Bilecik, Edirne, Es

kişehir, Kırklareli,' Konya ve Denizli vilâyet
lerinde 1955 - 1956 yılında tabiî âfetlerden za
rar görenlere yapılacak yardım hakkında 6746 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin kaldırılması
na'dair kanun tasarısı (1/452) (içişleri, Ada
let, Mâliye, imar ve iskân ve Plân komisyon
larına) • 

2. — 4933 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı 
(1/453) (Millî Eğitim, içişleri ve Plân komis
yonlarına) 

3. — Ege Üniversitesinin 1961 bütçe yılı 
Kesinhesap kanun tasarısı (1/454) (Sayıştay 
Komisyonuna) 

4. — «Hususi Kredi» ve «Silâhlanma istik
razı» ndan doğan ingiliz alacakları artıklarının. 
tesviyesi için Hükümetimizle Birleşik Krallık 
Hükümeti arasında yapılan Andlaşmaya ait 
teati edilen 27 Aralık 1962 tarihli mektupların 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı (1/455) (Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonlarına) 

5. — 'ilköğretim ve Eğitim Kanununun 56 
ncı maddesinin (a) bendinin son paragrafının 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı (1/456) 
(Adalet ve Millî Eğitim komisyonlarına) 

lu'nun, Devlet Su işleri tarafından »çiftçilerden 
alınan su ücretlerinin geçici veya devamlı ola
rak alınmaması hakkında ne düşünüldüğüne 
dair sözlü soru önergesi, Bayındırlık Bakanlığı^ 
na gönderilmiştir. (6/608)! 

Yazılı sorular 
1. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-

lu'nun, Meclis bütçesinden masrafını alarak 
harice giden Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinden totomöbil ve sair eşya getirenler 
bulunup bulunmadığına dair yazılı soru öner
gesi, Öümrük ve Tekel Bakanlığına gönderil
miştir. (7/301) 

2. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, 1962 ve 1963 senelerinde fakülte veya 
yüksek okullarda kaç talebeye ne miktar ödünç 
para verildiğine dair yazılı soru önergesi, Millî 
Eğitim Bakanlığına 'gönderilmiştir. (7/302) 

6. — Kocaeli iline bağlı Kaynarca ilçesinin 
Sakarya iline bağlanması 'hakkında kanun ta
sarısı (1/457) (İçişleri ve Plân komisyonla
rına) 

7. — Polis vazife ve salâhiyet Kanununun 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı (1/458) (içişleri Komisyonuna) 

8. — «Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği arasındaki 8 
Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Tediye Andlaşma-
sma ek dördüncü Protokol» ile eklerinin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı (1/459) (Dışişleri ve Ticaret komis
yonlarına) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile is
rail Devleti Hükümeti arasındaki 18 Mart 1960 
tarihli Ticaret Andlaşmasma ek protokol ile 
eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğu 
'hakkında kanun tasarısı (1/460) (Dışişleri ve 
Ticaret komisyonlarına) 

10. — Türkiye Elektrik Kurumu kanunu 
tasarısı (1/461) (Bayındırlık, imar ve iskân, 
içişleri, Maliye, Sanayi ve Plân komisyonla
rına) 

Teklifler 
11. — izmir Milletvekili Arif Entunga ve 5 

arkadaşının, 8.9.1956 tarih ve 6831 sayılı Or-

2. — GELEN KAĞITLAR 

~t~ 51 — 



man Kanununa ek kanun teklifi (2/492) (içiş
leri, Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyon
larına) 

12. — Konya Milletvekili Rüs/tü özal'm, 
(Karayolları Trafik Tüzüğüne göre ağırlık yö
nünden seferden alıkonulması ıgereken araçla
rın Bayındırlık Bakanlığınca satmalmabileceği 
.hakkında kanun teklifi (2/493) (Bayındırlık, 
'Maliye ve Plân komisyonlarına) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcu-
oğlu ve (Kırklareli Milletvekili Alâeddin Eriş'-
in, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 
geçici 16 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi (12/494) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

Tezkere 

14. — Bursa Milletvekili Ekrem Paksoy'ım, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi (3/573) (Anayasa 
ve Adalet (komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

Raporlar 

15. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi 
Nedim Evliya'nm, 6245 ısayılı Harcırah Kanu
nunun 7 nci maddesinin tadili hakkında kanun 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/194) (Gündeme) (,'S. Sayısı : 193) 

16. — İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 

Eğitim ve Plân komisyonları raporları (tyl310) 
(Gündeme) (S. Sayısı ': 194) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Mucip Ataklı'nm, Salihoğlu Nazmi Sözen'e va
tani hizmet tertibinden aylık ballanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (2/272) (Gündeme) (S. Sayısı :. 
195) 

18. — Tunceli Milletvekili Fethi Ülkücün, 
Alioğlu Hüseyin Yeşiltepe'ye vatani hizımet ter
tibinden aylık 'bağlanması hakkında kantin 
teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (2/332) (Gündeme) (IS. Sayım : 196) 

19. — İstanbul Teknik Üniversitesince arsa 
satmalmması için ıgelecek yıllara geçici yüklen^ 
melere girişilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/218) (Gündeme) (S. Sayısı : 197) 

20. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bir teknik okulu açılmasına dair 6374 sayılı 
(Kanuna bir madde eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/404) (Gündeme) (S. Sayısı : 198) 

21. — 1961 malî yılı içinde sürekli görevle 
ya'bancı nıemlekeftlerde "bulunan memurlara 
emsalli olarak ödenmiş bulunan aylıklar (hak
kında kanun (tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/213) (Günde
me) (S. Sayısı : 199) 



BİRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — BaşkanvekUi Nurettin Ok 
KATİPLER : Vefa Tanır (Konya), Rıza Polat (Ağn) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. Yoklama yapılacak. 

3. — YOKLAMALAR 

(Yoklama, yapıldı.) 
BAŞKAN — Kati çoğunluğumuz vardır. Gö

rüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 1. — İstanbul Milletvekili < Reşit Ülker'in, 
tktisadi ve Ticaret İlimler Akademisi Kanunu
nun Anyasaya ayktn hükmünün kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifinim, geri) verilmesine 
dair önegesi (2/455,4/206) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kanu

nunun Anayasaya aykırı hükmünün kaldırıl
masına dair kanun teklifimi geri alıyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Geriverilraiştir. 

2. — Vazife üe yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakam Muhlis Ete'nin[ dönüşüne kadar 
kendirine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar-
dımcm Hasan Dinçer'in vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/572) 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Ticaret 

Bakanı Muhlis Ete'nin dönüşüne kadar kendisine, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan 
Dinçer'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, muvafık görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

3. — Başbakan İsmet İnönü, İçtüzüğün 22% 
nci maddesi ve dip not 119 a göre verilen bir 
önerge üzerine, Cumhuriyet Halk Partisi Grup 
toplantısında yaptığı ve gazetelere kısmen yöne
liş akseden beyanatını açiklıyan konuşması 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Riyasete 
gelmiş olan bir takriri, İçtüzüğün 22 nci madde* 
sinin 119 dip notuna istinaden okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Sayın Başbakanın iç politikayla ilgili son be

yanları, bâzı basın organlarında bu beyanların 
hakiki muhtevasını aşar görünen tefsirlere yol 
açmış bulunmaktadır. 

Sayın Başbakanın, İçtüzüğe ek 119 sayılı 
•notun 1 nci paragrafı dairesinde, bu konuda ay* 
dınlatıcı malûmat vermelerini teminen, bu tak* 
ririmin Genel Kurula arzını derin saygılarımla 
rica ederim. 

Balıkesir 
Fennî Islimyeli 

BAŞKAN — Takriri okutmuş bulunuyorum. 
Hükümet dilerse cevap verir, dilerse vermez. 

Söz mü istiyorsunuz Sayın Başbakan? Bu
yurun. 

BAŞBAKAN İSMET İNÖNÜ (Malatya) ~-
Muhterem arkadaşlar; gruptaki konuşmam kıs
men yanlış aksetmiştir. Benim ifademle ilgisi 
olmıyan değişik ve hatalı yorumlara yol açıl
dığı bir vakıadır. İstanbul'dan dönüşümde ver-
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M. Meclisi B:82 
diğim demeçte Türkiye'nin demokratik rejim 
İçinde iktisadi kalkınmasının başarı yolunda 
emin adımlarla ilerlediğini söyledim, ihtilâl ih
timallerinin ortadan kalktığını ve demokratik 
rejimin bugün daha ziyade sağlamlık kazandı
ğını belirttim. Bunlarla beraber demokratik re
jim için büyük vazifenin siyasi partilerimizin 
tutumlarında ve davranışlarında toplaştığma 
açık bir surette işaret ettim. 

Salı günü gruptaki konuşmam bu beyanatı
mın devamı telâkki edilmelidir. Siyasi hayatı
mızda sorumluluk duygusunun hâkim olması 
benim öteden beri üzerinde durduğum bir tez
dir. Bu duygunun kaybolmasını daima vahim 
telâkki etmişimdir. Gruptaki sözlerimin rejime 
yönelmiş bir tehlike ile hiçbir ilgisi yoktur. Be
nim üzerinde durduğum mesele Hükümet için
de bulunan partilerin sorumluluk duygusiyle 
ahenk içinde çalışmaları, muhalefet partilerinin 
muhalefet vazifesini yaparken siyasi hayatımız
da birinci derecede sorumlu olduklarını gözden 
uzak tutmamalarıdır. Hususiyle sorumluluk 
duygusu istiyen hallerde, ilgisiz ve aksi davra
nışlar gösterilirse, memleket huzuru bundan 
zarar görür ve bu haller Hükümet kanatlan 
içinde vukubulursa elbette zarar katmerli olur. 
Bu sözlerimde, sorumlu bir insanın tabiî mülâ-
hazasmdan başka bir mâna aramaya, imkân 
yoktur. 

Seçimden grupta bahsettim. Bir seneden beri 

1. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 7258 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/302) (S. Sayısı: 357) (1) 

BAŞKAN — Rapor üzerindeki görüşmelere 
devam ediyoruz. Komisyonun isteği üzerine, 
madde komisyona tevdi edilmişti. Komisyon 
raporu gelmiş bulunuyor. Raporu okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bursa Miletvekili Sadrettin Çanga'nm tadil 

teklifi komisyonumuzca incelendi : 
Yeni bir vergi ihdası mahiyetinde ve hâsıla-

(1) 357 S. Sayılı basmayazı 29 . 4 . 1963 ta
rihli 19 ncu Birleşim tutanağının sonundadır. 

11 . 5 .1963 O : 1 
de bahsediyorum. Demokratik rejimde husu
siyle koalisyon içinde Hükümetin yürütülmesi 
daimî olarak anlaşmaya bağlıdır. Yalnız lider
lerin anlaşmasına değil, grupların da kendi li
derlerine daimî surette yardımcı olmalarına 
bağlıdır. Koalisyon içinde veya Hükümetle 
Meclis arasında ihtilâf olduğu zaman Sayın 
Devlet Başkanının düşüneceği tedbirlerden baş
ka, demokratik rejimin son tedbiri olarak seçi
mi yenilemek ihtimali de daima mevcuttur. Bu 
sözlerimde demokratik rejimin bir tehlikeye 
mâruz olduğu endişesi değil, aksine demokra
tik rejimin bünyesinde güçlükleri halletmek 
için her tedbirin mevcudolduğunu göstermek 
maksadı vardır. 

Bir mülâhaza daha arz edeyim : Piyasanın 
endişeye düşmesi için hiçbir sebep yoktur. De
mokratik rejimin tabiî münakaşaları içinde, iş 
ve iktisat hayatımızın tereddüt havası yarat
mak istiyenlerin tesirlerine kapılmadan güven 
içinde çalışması lâzımdır. 

Siyasi istikrar meselesi, istanbul dönüşün
de yaptığım ilk beyanatta da söylediğim gibi 
halli çok kolay ve çok güç bir noktada düğüm
lenmiştir. iktidarda ve muhalefette bulunan bü
tün partileri kasdederek söylüyorum, bu düğüm 
noktası, siyasi hayatımızda sorumluluk duygu
suna dayanan verimli bir çalışma tarzının hâ
kim olmasıdır. Çabalarımızın ve uyarmalarımı
zın hedefi budur. (Alkışlar) 

tının da pek az olması bakımından gayeye vo 
kanun yapma tekniğine uygun görülmediğinden 
reddine karar verildiğini saygı ile arz ederim. 

Geçici Komisyon adına 
Sözcü 

I. Sarıgöz 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Değişik
lik önregemi geri alıyorum efendim. 

BAŞKAN — Başka. değişiklik önergesi ol
madığına göre, maddeyi tekrar okutup oyunuza 
sunacağım. 

Tasarının 1 nci madesini tekrar okutuyorum. 

7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Futbol müsabakalarında müş-

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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terek bahisler tertibi tıakkmrV'H 7258 savıb I 
Kanunun 3 ncü maddesi aşağıda gösterildiği 
•şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Müşterek bahisten elde edile
cek hasılattan, zaruri masraflar çıktıktan sonra 
bakiyenin ne miktarının kazanan bilet sahip
lerine, ne miktarının vazife malûllerine (Harb 
malûlleri hariç) dağıtılmak üzere Maliye Ba
kanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Genel Müdürlüğüne ve ne miktarının Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğüne aidolaeağı 
nizamname ile tesbit olunur. 

Toplanan paralar maluliyet derecelerine 
göre vazife malûlleri ile vazifede ölenlerin dul 
ve yetimlerine dağıtılır. 

Bunlardan dul ve yetim kalan kadınlara 
evleninceye, erkeklere 20 yaşını, tahsilde ise
ler 25 yaşını ikmal edinceye kadar verilir. 

Vazife malûllerinden ölenlerin son senede 
hisselerine isabet eden miktarın beş misli mü-
taakıp senedeki vazife mâlûlerine isabet eden 
kısmından mahsubedilmek ve bir defaya mah
sus olmak üzere 5434 sayılı Kanunun 67 nci 
maddesindeki dul ve yetimlerine ikramiye ola
rak verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde reddedilmiştir. 

2 nci ve 3 ncü maddeler yürürlük maddesi- j 
dır. Birinci madde reddedildiğine göre 2 ve 3 
ncü maddeler de otomatikman reddedilmiş ad
dedilecektir. 

Bu şekliyle tasarının tümünü oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Tasarının tümü reddolunmuştur. 

2. — İstanbul Milletvekili Suphi Bankam, ve I 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen metin île Millet Meclisinin değişti-
rişi ve Karma Komisyon raporu (2/52) (S. Sa
yısı : 221 e 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — öncelik önergesi var, okutu
yorum. 

\ 
(1) 221 e 2 nci ek S. Sayılı basmayazt tuta

nağın sonundadır. 

İ7.6V1963 Ö : İ 
Yüksek Başkanlığa 

Tüzük gereğince bir defa görüşülecek işler 
meyanmda gündemin ikinci sırasında bulunan 
•kanun tasarısının, (221 e 2 nci ek) öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Komisyon Sözcüsü 
Sabri Keskin 

tBAŞİKAN — öncelikle görüşülmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Evvelâ Karma Komisyonun raporunu oku
yoruz. 

8.4.1963 
Karma Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üye

lerinden kurulan, Karma Komisyon istanbul 
Milletvekili Suphi Baykam ve 9 arkadaşının, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğ
retim ve araştırma hastanelerinde çalışanla
ra tazminat verilmesi "hakkındaki kanun tek
lifi Millet Meclisi Genel Kurulunun 10. 9 .1962 
tarihli oturumunda reddedilerek Cumhuriyet 
Senatosuna sevk edilmiş ve Cumhuriyet Senato
su Genel Kurulunca yapılan toplantıda Millet 
Meclisince reddedilmiş olan kanun teklifi Cum
huriyet ıSenatosu Sosyal İşler Komisyonunca 
yapılan değişiklikle kabul edilmiş bilâhara 
Millet Meclisi Genel Kurulunun 4.2.1963 ta
rihli toplantısında Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikle benimsenmemiş ve Cum
huriyet Senatosunca hazırlanan metinlerin Mil
let Meclisi Genel Kurulunca tadilen kabulü 
üzerine Anayasanın 92 nci maddesi gereğince 
kurulan komisyonumuza havale edilmekle Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı da hazır olduğu 
halde tasan tetkik ve müzakere olundu : 

Sağlık Bakanlığı ihtisas hastanelerinde ça
lışan asistanların hizmete alınma şartları, hiz
metleri, çalıştırılmaları bakımından Fakülte ve 
Tıp Akademisinde çalışanlardan hiçbir farkı 
olmadığı göz önünde tutularak, esasen asistan
lık talimatnamesine göre muayenehane açmı-
yan Sağlık Bakanlığı asistanları terfihleri ve 
eğitimlerini daha iyi şartlar içinde yapabilme
leri düşünülerek maaşlarına ilâveten 200 lira 
verilmesi hususu Karma Komisyonda ancak; 
Başkanın reyinin inzimamı suretiyle ekseriyetle 
kabul olunmuştur. Aynı hastanelerde çalışan 

I 
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'başasistanların muayenehane açmadıkları tak
dirde aynı -haklardan istifade etmeleri uygun 
görülmüş ve binnetice Karma Komisyonumuz
ca Millet Meclisi Genel Kurulunun 4.2.1963 
tarihli toplantısında tadilen kabul eylediği 
metni ekseriyetle benimsemiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Karma Komisyon Başkanı Sözcü 

Elâzığ Senatörü Kastamonu Milletvekili 
Celâl Ertuğ (Mecburi hizmet karşı

lığında tazminatın veril
mesine taraftarım.) 

Sabri Keskin 
Kâtip 

Maraş Senatörü Ankara (Senatörü 
Enver Kaplan Söz hakkım mahfuzdur 

Niyazi Ağırnash 

Balıkesir Senatörü 
Kadri öztaş 

Rize Senatörü 
Necip Danişoğluı 

Giresun Milletvekili 
(Muhalifim.) 

ibrahim Eteni Kılıçoğlu 

Çorum Senatörü 
Zeki Arsan 

Yozgat Senatörü 
Neşet Çetintaş 

İzmir Milletvekili 
(Muhalifim.) 

Necip Mirkelâınoğlu 

Konya Milletvekili Tabiî Üye 
(Muhalifim.) (Kanım teklifi bu haliy-
Rüştü özal le umumi olmayıp mev

cut adaletsizliği de ar
tırmaktadır. Kaldı ki, 
bu gibi palyatif tedbir
lerle sağlık hizmetimi
zin düzene konulacağı
na da kaani değilim.) 

Muhalifim. 
Haydar Tunçkanat 

BAŞKAN — Raporu okutmuş bulunmakta
yız. Şimdi Millet Meclisince değiştirilerek ka
bul edilen metin madde - 1 ve Karma Komis
yonun kabul ettiği metin ve madde - 1 i oku
tacağım. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efendim; Rapor--
da muhalefet şerhleri vardır. Kaç kişinin müs
pet ve kaç kişinin aleyhinde oy verdiğinin ve 
aleyhteki mütalâaların nelerden ibaret bulun
duğunun da, mümkün ise ıttılâa arz edilmesini 
istirham etmekteyim. 

17.6,1963 0 : 1 
BAŞKAN — Hay hay efendim. Raporda 

mündemiçtir. Madem ki, zatıâliniz istiyorsunuz, 
bir kere daha tekrarında fayda mevcuttur. 

Talep üzerine okutmak mecburiyetindeyiz. 
(Rapor tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Ittılaınıza arz etmiş bulunmak

tayız. 
Şimdi 1 nci maddeyi okutuyorum. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğ
retim ve araştırma hastanelerinde çalışan asis
tan ve başasistan doktorlara, tazminat verilmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 
öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan asis
tanlara her ay maaşlarından ayrı olarak 200 lira 
tazminat ödenir. 

BAŞKAN — Karma Komisyon, şimdi oku
nan maddeyi aynen kabul etmiştir. 

.1 nci maddeyi bu şekliyle oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... 1 nci madde 
kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince değiştirilerek kabul olu
nan metinde 1 nci madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Yine Millet Meclisince değiştirilerek kabul 
olunan metinde 2 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına ve Vakıflar Genci Müdürlüğüne bağ
lı öğretim ve araştırma hastanelerinde çalışan 
başasistanlar, muayenehane açmadıkları takdir
de, 1 nci madde hükmünden faydalanırlar. 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi bu şekli ile oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
2 nci madde kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince değiştirilerek kabul edilen 
metinde 2 nci madde esas alınacaktır. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi bu şekliyle oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
3 ncü madde bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince değiştirilerek kabul edilen 
metinde 4 ncü maddeyi okutuyorum. 

MADDE 4, — Bu kanunu Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı yürütür. 
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BAŞKAN — 4 ncü maddeyi bu şekliyle oyu

nuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
4 ncü madde bu şekliyle aynen kabul edilmiştir. 
Ve Millet Meclisince değiştirilerek kabul edilen 
metindeki 4 ncü madde esas alınmıştır. Ve bu 
şekilde, istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerin
de çalışanlara tazminat verilmesi hakkında ka
nun teklifine dair Cumhuriyet Senatosunca ka
bul edilen metin ile Millet Meclisinin değiştirişi 
ve Karma Komisyon raporu hakkındaki müza
kere bitmiş ve tasarının kanunluğu kabul edilmiş
tir. 

ZEKl ZEREN (istanbul) — Kanun hakkın
da son olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim; lehinde ve aleyhinde 
konuşmanız mümkün değildir. Teşekkür mahi
yetinde mi konuşacaksınız? 

ZEKl ZEREN (istanbul) — Kanunun kabu
lü münasebetiyle birkaç söz söylemek istiyorum. 

BAŞKAN'— Sayın Hocam, bu kanunun tü
mü oylamaya tabi bulunmadığından dolayı ay
rıca kanunun tümü üzerinde söz vermek, içtüzük 
maddeleri gereğince, mümkün değildir. Özür dile
rim. 

ZEKl ZEREN (istanbul) — Son söz millet-
vekilinindir. 

BAŞKAN — Bu yönden mümkün değildir, 
efendim. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Sup-' 
hi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporları (2/175) (S. Sayısı: 
246) (1) 

BAŞKAN — öncelik ve ivedilik önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölü

münde iki sıra numarasında kayıtlı transfer üc
retlerinin ve teşvik primlerinin vergi, resim ve 
harçlardan muaf tutulması hakkındaki kanun 

(1) 246 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

17 . 5 . 190a O : 1 
teklifinin öncelik ve ivedilikle müzakeresi husu
sunun oya arz olunmasını rica ederim. 

Bütçe Komisyonu Raportörü 
Arif Hikmet Onat 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi teklifini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy en
ler... öncelik teklifi kabul edilmiştir. 

Sayın Maliye Bakanı, burada. Komisyon, bu
rada. 

Rapor daha evvel dağıtılmıştır. Raporun 
okunmasını istiyen arkadaşımız var mı? (Yok 
sesleri.) 

O halde tümü üzerinde söz istiyen var mı? 

Buyurun, Sayın Kut. 
TURHAN KUT (Tekirdağ) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 
Sağlamı düşüncenin ancak sağlam vücutta 

bulunabileceği inancı, oldukça yaygındır. 
Bu bakımdan, aramızda, yetişmekte olan 

Türk gençlerinin, sağlam vücuda sahibolmalan-
nı arzulamıyan, tek arkadaşımın bulunacağım 
sanmıyorum. 

Uluslararası spor temaslarında, Türk bayra
ğının, şeref direğine her çekilişinde, bütün yurt
taşlarım giıbi ben de millî heyecanların en bü
yüğünü duyar, gururlanırım. 

Bu sebepledir ki, Türk sporunun gelişme
sine yararlı olacak her davranışın karşısında de
ğil yanındayım. 

Ancak, esefle işaret etmek zorundayım M, 
ımemleketimizde spor anlayışı, 'hele son yıllarda, 
hakiki mânasının ötesinde mütalâa edilmeye 
başlanmıştır. 

Filhakika, gençlerimizin vücut yapılarının 
gelişmesine yardım edecek olan atletizm, a le t i 
jimnastik, voleybol, basketbol, yelkencilik, yüz
me, ata yadigârı olan güreş ve okçuluk gibi dal
lar ihmal edilmekte ve spor anlamı yalnız ve an
cak (futbol) a inhisar ettirilmektedir. 

Nitekim, teklif sahibi arkadaşımız da ıbu 
yanlış inançtan kendisini kurtaramamış ve ka
nun teklifinim gerekçesinde : 

(Memleket, sporunun gereği gibi inkişaf etme
sine engel olan sebeplerden birisi de transfer 
ücreti ile teşvik primlerinin vergiye tabi tutul-
maşıdır) demek suretiyle, 

Sanki .memleket sporu yalnız futboldan iba
ret, hem de yalnız profesyonel kulüplerin varlığı 
ile kaim imiş gibi yanlış bir sonuca ulaşmıştır. 
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özellikle, futbolda profesyonellik usulünün 

ikaibulünden sonra, iş tamamen çığırından çıka
rılmış ve sporun temel unsuru, amatörlük ruhu 
lolduğu halde, büyük şehirlerimizdeki .sayılı bir-
ikaç profesyonel kulüp, âdeta Tür'k sporunu tem
sil etmek gibi bir iddianın sahibi olmuşlardır. 

ıGörüşülen kanun teklifi ile, vergi muafiyeti 
tanınmak istenen bu klüpler ve onların profes
yonel futbolcuları, her türlü maddî imkâna sa
hip 'bulunmaktadırlar. 

Bunun en açık delili, her yıl transfer ayın
da, gazete sütunlarında, adeta tefrika halinde 
yayınlanan astronomik rakam diyebileceğimiz 
transfer ücretlerini ödiyebilmeleridir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Yüksek Heyetinizce kiabul ıbuyurulan plânlı 

ibir kalkınmanın içine girmiş bulunuyoruz. 
Milletçe, kısa zamanda kalkınabilmemizin tek 

çıkar yolu olan plânın uygulanabilmesi için ge
rekli parayı sağlıyabilmek amaeiyle, yeni yeni 
vergiler ihdas 'ediyor, mevcut vergi ve resim
leri ise artırmak yollarına gidiyoruz. 

öteyandan, yeni Anayasamızın kabul ettiği 
sosyal adalet ilkesinin sağlanabilmesi için, her 
Türk vatandaşının kazancı oranında Devlet mas
raflarına katılmasını temin rnıaksadiyle tedbir
ler almalk 'mecburiyetinde ve yolundayız. 

Ve 'nihayet, 1962 bütçe yılı cari masrafları 
bölümünde bile, % 12 gibi oldukça büyük ölçü
de bir tahsisatın tasarrufu için Hükümet, ted
birler düşünmüş ve uygulamıştır. 

Büyük Meclisin, sosyal adaleti sağlama ça
relerini aradığı ve kalkınma plânımızın uygula
nabilmesi için yeni yeni -gelir kaymakları temi
nine çalıştığı sırada, 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu 
maddesinin 3 ve 4 ncü fıkralarındaki istisnala
ra, hiçbir mâkul sebep ve zaruret bulunmadığı 
halde, yeni bir grup vergi mükellefimi dahil et-
imek, akıl ve idrakin kabul edilebileceği bir dav
ranış olamaz. 

Kaldı (ki, 
Böyle bir istisnanın kabulünü vergi adaleti 

ve vergide eşitldlik ilkeleri ile de ıhağdaştırabil-
ımek mümkün değildir. 

Nitekim, Bütçe Komisyonumuz raporunda: 
(Oerçek kişiler olarak sporcuların, ne nam 

altında olursa olsun sağlamış oldukları kazanç 
ve iratlarla, spor klüplerine ödenen transfer üc-
retleninin vergiye tabi tutulmaları, umumi vergi 

17 . 6 . Î963 0 : 1 
adaleti ve mükellefiyet ahengi bakımından zaru
ridir.) 
demek suretiyle bu gerçeğe işaret etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Arz eylediğimiz.bu durum karşısında, hiç ibir 

zaruretin ifadesi olmayıp aksine vergi adaleti 
ve eşitlik prensibini zedeliyeceğine asla şüphe 
bulunmıyan ve plânlı kalkınmada kalkınma dev
resinin icap ve zaruretlerine aykırı bulunan ka
nun teklifinin reddine karar vermenizi ve oyla
rınızı bu istikamette kullanmak lûtfunda bulun-
manızA istirham ederim, derin saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; görüşmek
te bulunduğumuz (kanun teklifi aç-ık oylamaya 
tabidir. Ona göre arkadaşlarımızın, hareket 
etmelerini rica ederim. 

Buyurun, sayın Mahmut Alicanoğlu. 
MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Muh

terem arkadaşlarım; müzakere mevzuu olan ka
nun tasarısı transfer ücretlerinden vergi kesil-
memesine dairdir. Sporun.ne olduğu, sporun 
gelişmesinin ne derece fayda sağlıyacağı hepi
nizce malûmdur. Bugün muhtelif sebeplerle 
çok çeşitli sporun gittikçe, gittikçe haliyle ken
diliğinden teşvik edilmekte ve ehemmiyet göm
mekte olduğu yine malûmunuzdur. 

Kanun tasarısı sahibi arkadaşımız mazur 
görsünler, bugün hepinizce malûmdur ki, trans
fer meselesi âdeta ve âdeta ticari bir mahiyet 
almıştır. Hangi kulüp, gerek dahilî 'kulüpleri 
miz, gerekse haricî, ecnebi kulüpler olsun han
gisi daha fazla para verirse o sporcu derhal o 
tarafa kaymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; hepinizce malûm
dur ki ve maalesef çok acıdır ki, bunu (ifade 
etmek mecburiyetindeyim, köylülerimiz ve bil
hassa arazisi kıt olan köylülerimiz kepek ye
mekte, somak yemektedirler. Bu köylü vatan
daşlarımın bir kilo tuz almaya dahi muhtaç iken, 
devlete vergi vermektedir. Ve devlet de gelip 
onlardan vergi isteme'ktedir. Ve gene devlet 
dairelerinde odacı kadrosuyla, çok az bir maaş
la çalışıp çoluğunu çocuğunu besliyen İbir kim
se her ay muntazaman vergisini vermekte ve 
devlet de bunu almaktadır. Şu halde fakir 
köylümüzden, ekmeğini zor temin eden ve bir 
kilo tuz almaya muhtaç köylümüzden nasıl ki 
vergi alıyoruz, buna mukabil, 60-80-1O0-20O bin 
lira transfer ücreti alan sporcudan transfer 
vergisi almamayı kabul edeceğiz. Muhterem 

— 58 — 



M. Meclisi B : 82 
•arkadaşlarım, benim vicdanım bunu kabul et
mez ve ben buna rey veremem, sizlerin de bil
hassa müspet rey 'vermemenizi arzu ederim. Ta
san sahibi olan arkadaşımız herşeyden evvel 
böyle bir mevzuu 'getirseydi 'kendilerini şükran
la karşılardım. Fakat, memlekette aç olan köy
lüler dururken, bunlar vergi verirken, 80-100 
er bin liralarını ticari hayata, ticari sahalara 
intikal ettirmiş olanların vergi vermemelerini 
muvafık göremiyorum. Benim kanaatim bu
dur, hepinizi, hürmetle salamlarım. 

BAŞKAN — Buyurunuz sayın Ülker. 
REŞİT ÜLKER (istanbul) — Çok mulhte-

nem arkadaşlarım; zannediyorum iki, mesele ar
kadaşlarım tarafından yanlış vaz'edildi. Ev
velâ getirilen teklif; devamlı olarak bu tranis-
fer ücretlerinin vergiden muaf tutulması şek
linde idi. Fakat Bütçe Komisyonunda yapılan 
tartışma ve müzakereler1 neticesinde, benden 
evvel 'konuşan çok kıymetli hatip arkadaşla
rın da ifade ettiği prensipler dâhilinde, böyle 
b\v istisna tanınmanın doğru olmadığı kabul 
edilerek, bir defaya ımahsuıs olmak üzere Ibu ver
giden muafiyet temini şe'kline madde sokuldu. 

Bir defaya mahsus muafiyetin de sebebi, 
gerekçede de ifade edildiği gibi, 1950 de çı'kan 
Gelir Vergisi Kanunu 1960 senesine kadar (tat
bik edilmiş ve bu arada profesyonellik çıkmış, 
seneler geçmiş, Maliye Gelir Vergisi Kanunu
nun tatbikatı içerisinde bu profesyonel oyuncu
ların alacağı paralardan vergi almamış; ne za
mana kadar? 1960 senesine kadar. 1960 sene
sinde Maliye bu ücretlerden de vergi alınması 
lazımgeldiği kanaatine varmış ve tâ 1950 den 
1960 a kadarki devrenin bütün vergilerini ta
hakkuk ettirmiş. Binaenaleyh, bunun netice
sinde üormal bir vergi taıhakku'ku yaptırılmış 
olsa idi, bu vergiler ödenebilirdi. Ama 8 -10 
sene zarfında tamamı alınmamış olan bu ver
giler şimdi alınmak isteniyor. Onların da 
kendilerine göre hesapları vardır, bütçeleri var
dır, onlar da buna göre vergi vereceklerini hesap
layacaklar bütçelerini >ona göre yapacaklardır. 
Fakat şimdi kulüpler böyle bir rakamla, böy
le bir ceza ile karşıkarşıya kalmışlardır. 

Binaenaleyh, çok muhterem arkadaşlarımızın 
ifade ettikleri prensipler tamamen yerinde
dir. Ama, öte taraftan da millî bir hizmet ya
pan, Türk sporuna hizmet eden ve bütün j 
memleketin hayatında önemli bir yer işgal et- ı 
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tiğinden şüphe edilmiyen yani, memleketimiz
de tuzu olmıyan köylü de vardır, fakat, bu
nun yanında güzel sanatları ve sporu da bir 
zaruret olarak görmekteyiz, eğer böyle düşü
nülmüş olsaydı, Beden Terbiyesi bütçesinden 
80 - 100 milyon liralık spor sahaları ve saire-
leri, tuzu olmıyan, tuz alamıyan vatandaşlar 
varken bunların yapılmaması icabederdi, eğer 
bu mantık üzerine bu işi dayatmış olsaydık. 
Binaenaleyh, zaten umumi bir sarsıntı içerisin
de olan sporumuza, böyle yığılması dolayısiyle 
ağır bir darbe vuracak olan bu kanun tek
lifini reddetmenizi rica ediyorum. Hizmet et
miş olacaksınız ve hiçbir zaman da Gelir Ver
gisi Kanununun prensiplerini çiğnemiş olmıya-
caksınız ve bir defaya mahsus olmak üzere 
affetmiş olacaksınız. Atıfetinizi rica ediyo
rum, hürmetlerimle. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Sadık Tekin Müftüoğhı.' 
Buyurun. 

SADIK TEKİN MÜFTÜOĞLU (Zongul
dak) — Çok muhterem arkadaşlarım, huzuru
nuzda halen müzakeresi yapılan kanunu, eğer 
bir siyasi mevzu olarak mütalâa edersek, ha
kikaten bunun altından çıkamayız. Ama bu 
kanunu siyasi düşüncelerimizin dışında, his
lerimizin dışında, memlekete hizmet gayesiyle 
ve bizatihi sporun bu memlekete kazandıracağı 
faydaları da düşünürsek, bu takdirde, düşünce 
istikametimizin, kanunu aleyhinde bulunan ar
kadaşların istikametinde olmıyacağı da kendi
liğinden ortaya çıkar 

Şöyle ki, «sağlam dimağın, sağlam vücutta 
bulunabileceği bir hakikattir]» Eğer biz bu ka
nunla sadece futbol loynıyan profesyonel şa
hısları istihdaf etseydik, o takdirde arkadaşla
rımıza hak vermemeye imkân yoktu. Fakat bu 
profesyonel kişilerin Türk sporuna yaptıkları 
hizmet, birçok gençlerimizi kahve köşelerinden 
spor sahalarına cezbetmesi, memleket çapın
daki faydasının aşikâr tezahürüdür. Bina
enaleyh, Reşit Ülker arkadaşımızın gayet ve
ciz ve teferruatlı bir şekilde izah buyurdukları 
gibi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1950 
ve 1960 yılma kadar olan tatbikatı çerçevesi 
içerisinde, bizzat maliye uzmanları tarafından 
dahi ifade edildiği gibi transfer ücretlerinin 
Gelir Vergisine tabi olup olmıyacağı hususun
da, aşikâr bir tatbikatın bulunmadığı devre 
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içerisinde, spor kulüpleri ve sporcular bu tat
bikata güvenerek transfer yapmışlar, aldıkları 
ücretleri şu veya bu şekilde spor tesislerine ve
ya sporla ilgili hususlara sarf etmişler 
ve ondan sonra bu tatbikat gelmiş 
»çatmış. Diyor M; sen, 50 den 60 şa kadar ıal-
dığıaı şu meblâğların vergisini vereceksin. Eğer 
o vatandaş veya o ikulüp bu vergiyi vereceği
ni evvelden (buseydi, muhakkak İki tutumu, 
davranışı ve vereceği ücretler ona (göre deği
şecekti. Burada kulübplerin veya sporcuların 
şahıslarına izafesi. ıkabil bir kusur olsaydı Iben 
de sureti .mutlaka da Ibuı vergilerini ve cezala
rın affedilmesi aleyhinde bulunacaktım. Ama, 
ne (kulübün, ,ne de sporcunun, bu verginin bu
güne feadaT tahsil ediltnemesi, hattâ laldığı üc
retin o zamana kadar vergiye talbi ıtntulmama
sı hususundaki imıevzuata 'güvenerek yaprtığı 

• îtransfer ve bundan aldığı Ib edelim ıbilâlhara ver
giye tabi tutulması karşısında düşeceği malî 
müzafcaıya ve bu malî müz&yalka sebebiyle ku
lüplerin ayrılacağı mağduriyetler ve binnetice 
Türk sporunun kaybedeceği birçok şeyler kar
şısında vicdanımızın sesini duyaratk eHerinizi 
Türk sporuna uzatmanızı, Ibir defaya mahsus 
olmak üzere getirilen bu kanun teMilfiniın ver
gilendirme ile, vergi eşitliği ile ıbir alâkası 
Ibulunmaması bakımından,. lehinde oy 'kullan
manızı bilhassa istirham edeceğim, hürmetle
rimle. 

(BAŞKAN — Sayın Koöamemi. 
ZEYYAT KOÖAMBMÎ (Tokat) — Aziz 

Başjkanım; sevigili »arkadaşlarım, mevzua gi
rerken vergilendirmede istisnaların ne içim ya
pıldığını göz önünde tutmak lâzımgelir. İstis
nalar elbette iki bu memlekette yararlı olacak 
tesisleri, [teşekkülleri himaye için 'konulmuş 

eşeylerdir. Meselâ gümrüklerde birtakım mua-
tfiiyetleri kabul ettik. Bu da, memleket hayrı
na çalışacak müesseselerin ihraç mallarında bir-
tallom indirmeler sağlanması ve kendüerine 
kazanç getirmesi mealinde ddi. Bu mevzunda 
söylenen lâfların; 10 lira alan vergi veriyor, 
şu veya bu vermiyor, 'gibi lâfların istenileni te
min edamiyeceği aşikârdır. İBunun üzerinde 
durulmaması 'gerekir. (Kulüplerimiz yardıma 
muhtaçtır, Devlet bütçeleri daihi b,u kulüplere 
yardim ederler. Nerede (kaldı İd, 1950 sene
sinden bu «amana kadar birikmiş olan borçla-
fim; değil 'Türkiye'de, dünyanın hiçbir yerin-
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de ödiyebilecek Ibir spor kulübünün bulundu
ğunu ben zannetmiyorum. Böyle bir yola gi
decek olursalk, Türkiye'de spor Ikulüplerinin 
"kapısına ikilit vurmaktan başıka çaremiz kal
maz. 

Arkadaşlarım, benim tgonlüm bu verginin 
tamamen kaldırılması istikametindedir. Çün
kü bir Ifullbolcu alacağı transfer ücretinden ve
receği vergiyi (kendisi 'vermiyecektir. O yine 
istediği parayı, ben net şu kadar isterim, di
yecek <ve alacak, İkulüp d!e onun vergisini ödi-
yöcektir . (Bu (her zaman ve her yerde böyle ol
muştur. O, yüz bin değil beşyüz bin dahi al
sa vergi vermiyecektir. Onun lîçjin, 10 lira alian 
veriyor, 100 bin ffira alan da versin denilmesi 
bu mevzua uygun düşmüyor. Fakat ısrar edil
diği takdirde elbetteki, bunun önünde fazda 
durulamaz. Vergisini versin denir, bu vergi
yi de kulüp verir ve kulüpler zarar görür.' 
Ama 1950 den 1960 ikadar olan vergileri ister
sek Türkiye'de futbol denilen bir şeydn kal-
mıyacağına da emini olmamız iâzıımgelir. Bu 
takdirde, armatör 'kulüpler 'kalır Sarıkamış'ın 
bir yerinde amatör kulüp kalabilir; fakat di
ğer yerlerde hiçbir şekilde kalmaz, . Çünkü, 
'kulüpler iflâs eder. (Maliye yarın bunların ka
pısına gidip tesislerine el koyduğunda, haciz 
koyduğunda Vaziyet ne olur? Kimlerden bu
lur bu parayı, nasıl tahsil eder? Zannediyor 
musunuz ki, bir sene içerisinde kulüplerin 
ödediği para az - bulz şeydir. 10 senede bu 
para ne kadar tutar?. Bir kulüp senede 500 
bin liradan aşağı olmamak üzere transfer pa
rası öder. On senede ödenen paralara hangi 
rakam erişir? Bütün bu paraların vergisini 
ödemek, bugün ızaıten borç içinde olan kulüp
lerin haddi değildir. Onun için bu kanunun ka
bul edilmesini ve geçmiş borçların affedilmesi
ni, bundan sonrakiler ise kendi1 ıbileoeklerî iş, 
onların vergilendirilmesini taldbetm«!kt«yinı, 
Ihürmetlerimle. 

BAŞKAN— Sayın Kut. Buyurun. 
TUEHAtN KUT (Tekirdağ) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, Türkiye'de sayıları yalnız 
bir elin iki parmağı ile sayılacak kaklar az olan 
profesyonel kulüplerin oyuncularına vereceği 
transfer ücretlerinin vergi, resim ve harçlar
dan muaf tutulması hakkındaki teklifin 'görü
şülmesinde, mevzuu, S - 10 profesyonel kulü-
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bün ilgisinin dışına çıkarılmak suretiyle, 'böyle 
bir nıuaiffiyet tanınmazsa Türkiye'de spor ku
lüpleri iflâs eder; kapılarına kilit vurulur gibi 
bir havanın içine girmiş ibulunuyoruz. Değer
li -arkadaşlanm, Ibu bir görüştür,, hürmet ede
rim. Ancak sporun amatör rulhla yapılanının 
maklbul bir (keyfiyet olduğu -aşikârdır. TürM* 
ye"nin dört köşesinde, 'hepimiz kendi bölge
mizdeki .kulüplerimizi biliriz, oyuncularına for
ma almtafe iktidarında değildirler, ayakkabı 
almak İktidarında değildirler ama, taraftarla-
rınjın candan gayretleriyle ve bülhassa oyuneu-
larmdaki amatör ruh sebebi ile, yoıkluk paha-
sıma daüüi 'olsa, spordan maksudolan amatör 
ruhla, yine kulüplerini yaşatırlar ve yer yer 
'büyük (başarılar da sağlarlar. 

Arkadaşlarını; deniyor ki, -kulüpler, oyun
cular alacakları transfer ücretini net olarak! 
istedikleri içtin, birtakım 'külfetler altında ezi
lecektir. ıÇJok değerli arkadaşlarıım, çok yakm 
bar mamanda, daıha iıki gün evvel burada Spor -
Toto .geUrindeın vazife luMüHerine bir yardımı 
yapılması ıhafekında Saıyın Ferda Güley arka-
daşımüzın teklifi görüşülürken ortaya bâzı ha
kikatler konmuştu. 'Esacümlc, (Beden Terbiye
si "Genel 'Müdürlüğü 'İstişare Kurulunca kanun
suz, tuzüıksüz olaralk -Genel Müdürlük hisse
sinden değil, umuımi Spor - Toto hasılatından 
5 küsur milyon liranın totoda hafta içinde maç 
yapan 13 kulübe dağıtıldığı, kanunsuz olarak 
dağıtıldığı söylendi. 

Profesyonel kulüpler, (her (hafta oynanan 
mallar içinde ıbüyük hisseyi, büyük payı olan 
kulüplerdir. ,Şu nalde transfer ücretllerinün ver
gi ve resimden (muaf tutulmaması halinde ku-
lüpleriın iflâs edeceği yolundaki iddianın hiçv 
yoksa (hakikatle ımuvazfi olmadığını kabul et
mek l&zımgelir. (Bu kulüpler, 5 milyon Jira 
gibi muazzam 'bir meblâğı ne yapıyorlar arka
daşlar? Profesyonel kulüplerin dafhl amatör 
kulüpler 'gilbi binlerce taraftarları vardır. Hem 
öyle '(taraftarları vardır ki, bir futbolcuyu 
transfer »etmek İlcin iane listesi açarlar, 10 bin
lerce yardım yapan taraftarları vardır. Ar
kadaşlar, bilhassa listiriham ediyorum, spor an
layışını Türküye 'de yalnız 10 tane profesyo
nel kulübün varlığı ile mutvazi tutmayın. Eğer, 
sporculuğun gelişmesini, kulüplerin inkişafını 
istiyorsak, Beden Terbiyesinin 4 - 6 tane âde
ta * tâbirimi mazur görün - kulüp ağaları diyc-
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bileceğim profesyonel kulüpleiıin yerine, Tür
kiye'de yokluk içinde .kıvranan 'amatör kulüp
lere el uzatmasını ve bu yolda bizini de yar
dımcı olmamızı ıhassaten istirttıam ediyorum. 
Bu (kanun aleyhinde oy kullanmanızı da tekra-
ren ve teyiden arz ve istirham ederim arkadaş
larım. 

BAŞKAN — Sayın Çanga. 
BADBBTTÎN ÇANGA (Bursa) — Sayıp 

arkadaşlarıfm; ıbizde spor mevzuu her nedense 
gayriciddî telâkki edilmektedir. Nitekim, ko
misyonlara veyahutta Meelisimiiize spor mev
zuunda bir mesele geldi mi-, çoğu arkadaşları
mız bunu »gayricMdî telâkki ederler. 

Portekiz 'Diktatörü Salazar'a s'ormuşlar,* 
diktatörlüğünüzün fbu kadar uzun sürmesinin 
sebebi nedir, diye. 

Bunun sebebi '('3 F) dir demiş; birincisi; 
Fadime onların Ibir azizesi imiş, ikincisi, festi
val, üçüncüsü de futbol, demiş. Ben halkı bu1 

«•3 F» ye saldım, onların îheyecaniyle meşgul
ler. Ben de burada rahatça idare sürüyorum; 
Şimdi muhterem arkadaşlarım hi&sî hür noktaT 
dan, gelen kanun teklifinin aleyhimde olmamı* 
zı istiyorlar. Turhan Kut arkadaşımız profes
yonel kulüplerden bahsettiler. Bi'zde profeŝ f 
yonel kulüp yoktur. Kulüplerin hepsi Beden 
Terbiyesi Teşkilâtına bağlı, Cemiyetler Kanu
nuna (bağlı, gençlik teşekkülleridir. Yalnız bun^ 
lann profesyonel takımları vardır. 11960 sene* 
sine kadar bunlar vergiye tabi tutulmamış, ku
lüpler bünyelerini ona ıgöre hazırlamışlar, fut
bolcular, sporcular ona ıgöre düzenlerini 'hazır
lamışlar. Fakat, kanun bir anda çıkınca bun
lar îbir intikal devrinin icabı, sarsıntı 'geçir
mişlerdir. 

Türkiye'de ne kadar 'gençlik teşekkülü var
sa, - arkadaşlanmm fikrine iştirak ederimi -
sporumuzun kalkınması (bakımındanbunların 
ıbu kabîl! hümayeye mufhtac, tarafları vardır. 
Kaldı M, Af Kanununu çıkarırken vergi ceza
larının, para cezalarının affını *da düşünmüş-; 
'tfiük. O itibarla, müzakerelerin fazla luizaıması-
na -mahal bırakmadan 'bu kanunun lebinde ar-
kadaşlnmın oy kullanmalarını hassatan rica 
edeceğim. Hürmetlerimle. 

'BALKAN - r Sayın Ataöv. 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş- j 

kan, muhterem arkadaşlarını; aslında kanunun; 
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gerekmesini okuduğumuz zaman, Sadrettin Çan-
ga arkadaşımızın ifade ettiği gibi, klüplerin 
1960 senesine kadar birikmiş olan, veremiye-
cekleri bâzı borçların affedilmesi mevzuu öne 
geliyor. Bâzı arkadaşlarımız, eğer bu vergiler 
affedilmezse Türkiye'de sporun gelişemiyeceği, 
futbolun tamamen Öleceği, amatör takımların 
Anadolu'daki vilâyetlere inhisar edeceği gerek
çesini ileri sürdüler. Ben şahsan şu kanaatte
yim muhterem arkadaşlarım, bizde spor profes
yonel takımlar kurulduktan sonra gerilemiştir. 
Profesyonel takımlar işi, birbiriyle yarışa dö
kerek bir oyuncuya değeri olmıyan parayı ver
mek,] 00 bin lira gibi parayı vermek suretiyle, 
gayet büyük bir mirasyedi gibi hareket etmiş
ler ve bu usul de amatör takımların arasına gir
miştir. Bugün amatör klüplerimizdeki gizli ola
rak oyuncularına para vermek suretiyle; gizli 
profesyonellik yapmaktadırlar. Bu bir gerçek
tir. Hiçbir sporcuyu para vermeden antren
mana götüren bir klüp veya idarecisini göstere
meyiz, muhterem arkadaşlar. 

Amatör futbol, amatör spor memleketimizde 
mütemadiyen geriler ve ölürken ve imkânları 
tamamiyle kısır, Beden Terbiyesinin yardımla
rından uzak, sporun esas Türk'e has olan kı
sımları mütemadiyen felce uğrarken, yalnız bir 
meşin topun arkasında koşan ve memleketimi
zin yalnız iki üç vilâyetine inhisar eden takım
ların milyonlara baliğ olan vergi borçlarının 
affedilmesine şahsan taraftar değilim. 

Bugün memleketimizde, en küçük meselede 
dahi plân ve program lâflarını ederiz, bunun 
tahakkuku için kaynaklar ararız. Hattâ, dik
kat ederseniz vergi reform kanunları çıkarken, 
öyle kanunlar geçti ki, buradan, senede tahmil 
ettiği yük bütün milletimize. 10 - 12 milyon 
lira idi. Bunun psikolojik yıkıntısını dahi ka
bul eden Hükümetimiz bu kanunların çıkma
sında, yani bu 10 - 12 milyonun, plânın plas
manı bakımından zaruri olduğunda İsrar edip 
bu kürsüde müdafaasını yapmıştı. Şimdiden 
Sayın Hükümetimiz bu tasarı hakkında ne dü
şünüyor acaba, bu vergilerin affına taraftar 
mıdır? Kanun teklifi bir milletvekili arkadaşı
mız tarafından getirildiğine göre, zayi olacak 
bu kadar vergilerin, almmıyacak olan vergile
rin, Maliyeye bir külfet tahmil "edeceği veya
hut da bunlar alındığı zaman plânın finansma
nı bakımından bâzı imkânlara kavuşacağı husu-
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sunda Hükümetin kesin bir görüşü var mıdır? 
önce bunu öğrenmek isterim, ondan sonra şahsi 
kanaatim olarak da artık klüplerimize bir fren 
yapmak mecburiyetinde olduğumuzu ifade ede
rim sevgili arkadaşlarım. Klüpler bu kadar 
lâyüsel olarak iş görmemelidirler. Dikkat eder
seniz dış seyahata çıkarlar, 15 kişilik kadroya 
8 tane de idareci koyarlar. Bu idareciler kendi 
ikballeri, kendi imtiyazları, kendi forsları uğ
runa klüpleri mirasyedi gibi harcarlar. Şu stad
yumda evvelsi gün bir gece maçında, 20 bin 
Ankaralının ayağa kalkıp takımlarını heyecanla 
alkışladıklarını seyrettik. Eğer klüplerin Cemi
yetler Kanununa göre hakikaten faaliyetleri 
varsa, bu kadar geniş taraftarı bulunan bir 
klüp bu şekilde vergilerinin affedilmesi sure
tiyle ayakta kalmak değil, kendi mensupların
dan toplıyacağı aidatla yaşamak iktidannda 
olduğu halde, bu zahmete katlanmıyorsa, o za
man bizim burada yapacağımız şey, diğer bütün 
cemiyetler gibi Cemiyetler Kanununa göre ku
rulmuş teşekküller gibi memleketimizde kıtka-
naat idamei hayat etmeye çalışan ve Spor - To
to'dan alacağı 2 500 liraya ağzını açmış,yavru 
kuş gibi bekliyen Anadolu'daki hakiki amatör 
ruhlu spor klüpleri gibi bir parça kendilerini 
ölçülü olarak harekete davet etmek de Büyük 
Meclisin vazifesidir. 

Sevgili arkadaşlarım. Bu bakımdan diyorum 
ki, bundan sonrakilere de örnek olmaması için; 
biz hata yapmıştık, bizim hatalarımızı affedin, 
aksi takdirde memleket sporu ölür. Amatör 
spor ölür. Yalnız profesyonel takımların bir 
parça zarar etmesi pahasına ayağa kalkacağını 
düşünmediğimiz diğer spor kollarının da hesa-, 
ba katılmasının zaruri olduğuna kanaat getire
rek Hükümetçe de bu vergilerin affında bir 
mahzur yok, eğer Meclis de bir şefaat göste
rirse, biz de buna iştirak ediyoruz, demedikçe, 
böyle bir meblâğa ihtiyaçları var ise kalkıp fi
kirlerini beyan etsinler, elbirliği ile biz bu ka
nunu reddedelim. Plânın iç finansmanı yönün
den Devlet bütçesine, karınca kararınca 5 - 10 
kuruş daha atmış olalım. Bu bakımdan kanu
nun reddini istirham ederim, sevgili arkadaşla
rım. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, şimdiye 
şimdiye kadar 9 arkadaşımız kanunun tümü 
üzerinde görüşmüş bulunmaktadırlar. Şu anda 
bir yeterlik önergesi gelmiştir, ancak, komis-
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yon yeterlik önergesi gelmeden önce söz iste
miş bulunmaktadır. Müsaade buyurursanız ye
terlik önergesini oya koymadan evvel komis
yona söz veriyorum. Buyurun, Komisyon. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARÎF 
HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem arka
daşlar; bu teklif devamlı bir vergi muafiyetini 
getirmiyor. Bunu arz etmekten maksadım, ben
den evvel konuşan arkadaşlarımdan bâzılarının 
bu şekilde ifadede bulunmuş olmasıdır. 

Bu teklif sadece, geçmiş yıllarda yanlışlıkla 
1960 yılma kadar primlerden ve sporculara ve
rilen tazminatlardan kesilmiyen vergilerin, bir 
defaya mahsus olmak üzere affını tazammun 
ediyor. 

Diyeceksiniz ki, niçin tahsil edilmemiş vak
tiyle? Bunu da arz edeyim; bu arızi kazançlar
dan vergi alınıp alınmaması hususunda Maliye 
mütereddit idi. Ve bu itibarla da yıllarca klüp
lerden, bu gibi kazançlardan vergi kesmemiş-
tir. 

Şimdi Bütçe Komisyonunun tashih ederek 
Yüksek Heyetinizin huzuruna getirdiği teklif, 
klüplere, bundan sonra bu vergi alınacaktır de
diği tarihe kadar tahâssül eden vergiler ve bun- j 
ların cezalarının affı mahiyetindedir. Bu da 
iki milyon lira civarındadır. Maliyenin de had
dizatında buna bir itirazı yoktur. Bütçe Komis
yonunuz bu hususu Maliye temsilcileriyle Büt
çe Komisyonunda uzunboylu da görüşmüştür. 
Şimdi, klüpler şudur, budur, köylünün tuzu, bi
beri.. Bunlarla mukayese yapmıyalım arkadaş
lar. Size şunu arz edeyim; bakınız bu büyük 
klüpler, bilirsiniz ki, yalnız futbolla iştigal et
mezler, bunların birçok amatör kolları vardır, j 
Türkiye'de'atletizm, denizcilik sporu, voleybol i 
ve buna benzer birçok spor kolları onların ter [ 
sislerinde inkişaf eder, bu klüpler onların des- | 
tekçisidir. Kaldı ki, bu vergiyi tahsil edeceği- j 
miz şahıslar da ortada yoktur. Vergiler şahıs- ! 
lardan tahsil edilecektir, bu şahısların birçoğu | 
bugün spora bırakmıştır, hattâ bir kısmı belki j 
de Tanrının rahmetine kavuşmuştur. j 

Şimdi, geçmiş yıllara aidolan bu vergileri ; 
kulüplerden tahsil etme yoluna gidersek, on- i 
lan çok müşkül durumda bırakırız. Ama şunu 1 
tasrih^ edeyim, bu tebligat yapıldıktan bugüne ! 
kadar kulüpler bu gibi transfer ücretlerine ve 
tazminattaki vergilerini ödemektedirler. Bu iti- I 
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barla, bu teklife iltifat buyurmanızı hassaten 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN —• Son söz milletvekilinindir. Sı
rada Sayın Yahya Dermancı. 

KEMAL GÜVEN (Kars) — Efendim, bir so
ru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Onat, Sayın Güven soru 
sormak istiyorlar. 

KEMAL GÜVEN (Kars) — Efendim, bu ver
gi borçlan ne kadardır? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ABİF 
HİKMET ONAT (Ordu) — 2 milyon lira civa-
nnda efendim. 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir. Bu
yurun Sayın Dermancı. 

Zatıâliniz sıradasınız. 
Arkadaşlar; tasan açık oylamaya tabidir, 

lütfen ayrılmayınız. 
YAHYA DERMANCI (İçel) — Muhterem 

arkadaşlarım, çok senelere ait transfer ücretleri 
vergilerinin.ve cezalarının bir defaya mahsus ol
mak üzere kaldmlması hususundaki kanun tek
lifi üzerinde birçok arkadaşlanmız konuştu, fi
kirler muhteliftir. Müdafaasını yapanlar dahi, 
gerekçenin kuvvetli bir gerekçe olmadığı, bu ka
nunun kabul edilmiyecek mahiyette olduğu ko
nusunu bize verdiler. Gerekçeye göre, sporun kal
kınması, şu transfer vergilerinin, teşvik primle
rinin almmasiyle geriliyormuş, peki bugüne ka
dar bu vergiler alınmadığı halde sporumuzda 
ahım şahım bir şey mi olmuştur? Hangi olimpi
yatlara gittik de yüz akı ile geldik?... 
Düşünün arkadaşlarım. Demek ki, bu ver
ginin alınması veya alınmaması^ sporumu
zun kalkınması yönünden bir faktör değildir. Bu 
vergi alınmalıdır ki, sporculanmızm şu trans
fer meselesinde açık artırmaya konulmuş bir me
zat malı olmadığı bir defa şuradan kalksın. 
Sporu baltalıyor, sporculanri şahsiyetini ve ka
rakterini zaıfa düşüren bu transfer meselesidir. 
Binaenaleyh, getirilmiş olan bu tasan, gerekçesi 
itibariyle de, katiyen bizim sporumuzun terakki
si yönünden bir yenilik veya fayda temin ede
cek mahiyetten çok uzaktır. Bu itibarla, biz bu 
tasanyı doğrudan doğruya reddedeceğiz ve aley
hinde rey vereceğiz. 

Memleket sporunun gelişmesi, spor ahlâkının 
ve karakterinin düzelmesi, kıymetli sporcuları
mızın bir mezat malı gibi müzayededen, traüs-
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ferden kurtarılması, ancak bu tasarının reddi
ne bağlıdır. Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 
(Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oku iliyo
rum. 

Millet Meclisi.Başkanlığına 
Transfer ücret ve teşvik primlerinin vergi, 

resim ve harçlardan muaf tutulması hakkındaki 
kanun teklifinin müzakeresi sonunda konu ay
dınlandığından müzakerenin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Edirne 
Süleyman Bilgen 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Sayın Müftü-
oglu. 

SADIK TEKlN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 
— Muhterem arkadaşlarım, kifayet takririnin 
aleyhinde söz alışımın yegâne sebebi, son defa 
tasarı aleyhinde konuşan iki arkadaşımızın, spo
run, daha doğrusu Türk sporunun kalkınması 
ile yakından alâkası bulunan profesyonellik mi, 
amatörük mü mevzuuna temas eder tarzdaki ko
nuşmaları olmuştur. 

Eğer burada Türk sporunun kalkındırılma
sını amatörlükte veya profesyonellikte buluyor
sak, bunun açık müzakeresi burada yapılmalıdır. 
'O takdirde kifayet takriri reddedilmelidir ki, fi
kirler ve durum tebellür etsin. Neticeye göre de 
tasarı hakkında müspet veya menfi ıvy verelim. 
Yok eğer mesele, amatörlük, veya profesyonellik 
meselesi değil de sadece tasarıda; 1960 senesine 
kadar tahakkuk eden vergilerin veya cezaların 
affı meselesi kasdediliyorsa, o takdirde kifayet 
önergesinin lehinde oy kullanılabilir. 

Yalnız şunu arz etmek isterim ki; eğer 1948 
Olimpiyatlarında, bu memleket, beynelmilel çap
ta bulunan olimpiyatlarda, gereka grekoromen
de, gerekse serbest güreşte iyi bir derece almış
sa, o zaman güreşe Devletin hizmet elini uzat
masından dolayı bu başarılar elde edilmiştir 
sonradan kötü neticeler alınmışsa, Devle
tin, güreşten elini çekmesinden olmuştu»'. 
Binaenaleyh, evvelemirde kanaatim odur ki, 
Türk sporuna faydası bakımından, profes
yonellik veya amatörlük mevzuunun bura
da sarahatle müdafaasının sarahatle yapılabil
mesi için yeterlik önergesinin reddedilmesi lâ
zımdır. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Bu şekilde kanun tasarısının tümü'üzerinde
ki görüşmeler bitmiştir. İvedilik teklifi var, ive
dilik teklifini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul çelenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, şunu hatırlatayım, kanun 
tasarısı açık oylamaya tabidir ve bu oylama aynı 
zamanda bir yoklama mahiyetinde telâkki edile
cektir. 

Şimdi maddeyi okutuyorum. 

Spor kulüplerince oyunculara ve karsı kulüplere 
şimdiye kadar ödenmiş bulunan transfer ücret
leriyle teşvik primlerinden mütevellit vergi borç

larının bir defaya mahsus olmak üzere affı 
hakkındaki kanun teklifi 

MADDE 1. — 193 »ayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 29 nen maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraların- , 
daki istisnalar dışında spor kulüplerince işbu 
kanunun yayımı tarihine kadar oyunculara ve 
karşı kulüplere ödenmiş bulunan transfer ücret
leriyle teşvik primleri ve ârizî kazanç mahiye
tindeki sair ödemeleri üzerine tahakkuk ettirilen 
vergilerle cezaları bir defaya mahsus olmak üze
re affedilmiştiı*. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde Sayın 
Maliye Bakanı. 

MALİYE BAKANI FERlD MELEN — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri, Hükü
met bu tasarının esasına muarız değildir. Zaten 
mıevzubahsoian şey transfer ücretlerini vergiden 
muaf tutmak değil, muayyen bir tarihe kadar 
taihakkuk etmiş ve çeşitli sebeplerle tansil edi
lememiş olan vergilerin bir defaya mahsus ol
mak üzere terkinidir. 

Filvaki 1950 den itibaren, yani gelir vergisi 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Maliye, 
kanunda açık bir sarahat bulunmamasına rağ
men bunları ücret telâkki ederek vergiye tabi 
tutmuş ve bu yüzden bâzı ihtilâflar çıkmıştır. 
Kaza mercileri, bu ihtilâfları Maliye lehine hal
letmişlerdir. Ancak, tahakkuk etmiş olan ce
zaları kaldırmışlar, verginin aslını tasdik etmiş
lerdir. 
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Bilâhara 1061 senesinde yürürlüğe giren 193 

sayılı Kanunla sarahaten vergiye tabi' tutul
muş ve son defa kabul buyurduğunuz 202 sa
yılı Kanunla da yine bunlar ücret olarak ver
giye tabi tutulmuştur. Halen vergiye tabidir
ler. Ancak, ana yerde vergiye tabi olup olmadı
ğı sarahaten anlaşılmıyan, malûm olmıyan 
devrede, filvaki bâzı kulüpler tevkifat yapma
mışlar ve vergilerini yatırmamışlardır. Bu yüz
den bunların adına 2 milyon küsur lira İstan
bul'da olmak üzere ve belki bunun yarısı kadar 
da,'katî rakam malûm değil, istanbul'un dışı 
vilâyetlerde olmak üzere, vergi tahakkuk etti
rilmiş, ayrıca 5 milyon lira da ceza kesilmiş
tir. Bunların çoğu halen kaza mercilerindedir 
ve tetkik edilmektedir. 

Mevzuubaih'solan tasarı bu şekilde taihakkuk 
etmiş, cezalan terkin için teklif edilmiştir. 
Ancak teklif edilen metin, talhsil edilmiş olan 
vergilerin iade edilmesi vecibesini yükletebile
cek tarzda kaleme" alınmış olduğu için, 1960 
den bu yana taihakkuk etmiş yani fişi kesilmiş, 
maliyeye yatırılmış ve her hangi bir ihtilâfa 
mevzu teşkil etmemiş vergileri de, on, on iki se
nelik devre zarfındaki vergileri de bugün Mali
yenin hesap ederek iade etmek mecburiyeti ile 
karşı karşıya getirmesi mümkündür, teklif edi
len metin aynen kabul edildiği takdirde. Bu 
-sebeple buna bir münteha koymak lâzımdır. Ka
nun .da halen yürürlüktedir, tahakkukat devam 
etmektedir, kanun teklifi aynen çıktığı takdir
de yürürlük tarihine kadar tahakkuk etmiş, 
itirazsız olarak tahsil edilmiş, olan vergiler de 
dahil olmak üzere, bütün vergilerin iadesi 
meyzuubahis olacaktır. 

Bir münteha koyduğumuz takdirde, muay
yen zamana kadar olan vergileri iade etmek 
mecburiyetinde kalacağız ki, kanaatime göre, 
bu müntehanm 31 Aralık 1962 olması mümkün
dür. Bu tarihe kadar, yani geçirdiğimiz yıl so
nuna kadar olan devre zarfında tahakkuk etmiş, 
fakat henüz tahsil edilmemiş bulunan vergile
rin iadesi mümkündür. Bu olmadığı takdirde 
yeniden bâzı ihtilâflara yol açar. Bu sebeple 
yeni bir takrir, teklif ediyorum, komisyon da 
buna muvafakat buyurursa metnin o hale getiril
mesi yerinde olacaktır. (Hürmetlerimle.) 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Bir sual 
sormak istiyorum efendim. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — 1950 senesin-

den sonra tahsil edilen vergi'miktarı ne kadar
dır? 

MALÎYE BAKANI ^ERtD 1VÇELEN (:De-
vaırnla) — MaaJesef bıı anda mulûmat arız edemi-
yeceğim. 1950 den sonra, yani 12 yıl zarfında 
tahsil edilmiş olan vergileri ancak bir anket 
yapmak suretiyle tesbit etmek mümkündür. 
Hükümetin elinde bu anda böyle bir rakam mev
cut değildir. Ne kadar taihsil edilmiş, bildire
bilecek durumda değilim. Yalnız tahakkuk et
miş, yani bakiye hakkında malûmatımız vardır. 
Tahakkuk etmiş de henüz tahsil edilememiş 
olan..... 

BAŞKAN — Buyucun Alicanoğlu, sualinizi' 
sorunuz. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) —Sa
yın Bakan dediler ki, «Şu veya bu sebeple tah
sil edilemiyen verginin», yani taramsfer ücretin
den kesilmesi lâzıniigelen verginin affına dair 
bir konuşma yaptıJKendilerinden istirham, edi
yorum. Bu tarihe kadar gerek sanayi erbabın
dan ve gerekse zürradan, şu veya bu erbab mü-
ıkollefden tahsil edilemiyen birçok vergiler var
dır. Bu hususta acaba bu tarihe kadar böyle 
bir af tasarısı çıkmış mıdır, bir af kanunu çık
mış mıdır? Bu bir. İkincisi... 

BAŞKAN — Müsaade buyurursanız, birer 
birer sorudannza cevaıy versinler. İnsicamı, kay
bet miyelim. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Efendim, çeşitli sebeplerle ve muhte
lif zamanlarda vergi bakayasının affına ait, 
terkinine ait kanunlar çıkmıştır ve çıkagelmiş-
tir. Yüksek Meclisiniz de bundan evvel bir af 
kanunu ile cezaların yarısını terkin etmiş bu
lunuyor. Bunlar Yüksek Meclislerin salâhiyeti 
dahilindedir, vergi ihdas ettiğ ıgibi, şüphesiz 
kaldırır da. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (lSmoQ) — ikin
ci sualim; geçenlerde Bütçe Komisyonuna bir 
tasarı getirilmiş, bâzı fabrikaların vergilerini 
veremedikleri uzun uzadıya izah edilerek bu 
vergilerin terkininin tehiri talebedilmiçti. Ma
liye Bakanlığı mümessilleri fau teklife şiddetli 
bir surette itirazda bulunmuşlardı. Acaba şim
di Sayın Maliye Bakanı, iki milyon küsur }im 
tutan bu verginin ve aynı zamanda üstelik ık«-
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silmiş olan paraların iadesi mevzuubabsedildi-
ğine göre, paralardan müstağni midirler? 

MALİYE BAKANI FBRlD MELEN (De
vamla) — Burada meselenin düğüm noktası 
şuradadır : 1950 senesinde yürürlüğe ıgiren 
5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, transfer 
ücretlerinin vergiye tabi olacağı hususunda 
.sarih bir hüküm mevcut değildir. Maliye "bunu 
ücret telâkki etmiş, vergiye tabi tutmuş. Alâ
kadarlar da bunu ücret mahiyetinde telâkki et
medikleri için, transfer suretiyle para alan 
sporculardan vergi kesnıeımişlerdir. Halbuki ku
lüpler, transfer, ücreti alan kimselerden ver
giyi 'kesip yatırmaya mecburdurlar. Bunlar, 
transfer ücreti alan sporcudan bu vergiyi ke
sip yatırmamışlar. Binaenaleyh, bugün bu ver
giyi tahsil ettiğimiz takdirde, hakiki mükellef
ten değil sorumlu durumunda olan kulüplerden 
tahsil etme durumuna gireceğiz. 

Bu sebepledir ki, onun terkin edilmiş olma
sında bir adalet fikri mevcutur. Yani, terkin 
edilmiş olmasında bir haksızlık olmaz. 

BAŞKAN — Sayın Alicanoğlu, çok rica 
ederim. Sualleriniz kısa olsun. 

MAHMUT ALİCANOĞLU (Sinop) — Bu
gün, halihazırda tahsil edilemiyen birçok vergi-
vardır. Acaba bu vergilere .mütaallik bir ka
nun teklifi, tadili getirsek, Sayın Maliye Ba
kanı, komisyonda, Mecliste ne yolda cevap 
verecek ? 

BAŞKAN — Saym Alicanoğlu, suallerinizi, 
lütfen birinci madde ile ilgili olarak sorunuz. 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN (De
vamla) — Saym Alicanoğlu'nun biraz evvel 
ileri sürdüğü bir noktaya cevap arz edeyim; 
Sanayi müesseselerinin borçlu oldukları vergi
ler hakkındaki teklifi Maliye Bakanlığı ve Hü
kümet kabul etmiştir. Biliyorsunuz bu teklif 
Yüksek Meelisinizce de 'kabul edilmiş, yürürlü
ğe konmuştur. Bunlara ait vergiler taksitlenri-
rilmiştir, beş sene müddetle ve tahsil edilmek
tedir. Muhterem 'milletvekilleri tarafından bu
nun gibi, haklı görebileceğimiz bir teklif ge
lirse elbette muarız olmayız. Ama hu derece 
mâkul ve haklı bir sebebe dayanmış olması lâ
zım. Biz Hükümet olarak bu teklifin haklı se
bebe dayandığını kabul ediyoruz. (Bravo ses
leri) 

17 . 5 . 196a 0 : 1 
ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Tahsil 

edilmemiş vergi ve cezaları ne miktardadır? 
MALÎYE IBAJKANI FERİD MELEN (De

vamla) — Arz edeyim efendim. İstanbul'da ta
hakkuk edip de tahsil edilmemiş olan vergi 1 
milyon 990 küsur bin liradır. Cezası 5 milyon 
liradır, cezanın yarısı kabul buyurmuş olduğu
nuz, bir kanunla terkin edilmiştir, yani '2,5 mil
yon lira kalmıştır. Diğer vilâyetler hakkında 
sarih bir bilgimiz yoktur, • ama tahmin ediyoruz 
ki, bu miktarın yarısı kadardır. 

BAŞKAN — Buyuran Saym Dizman, birin
ci madde üzerinde. 

II. ÂLİ DİZMAN (Tokat) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, kanun teklifinin kabulünün es
babı nıııcibelerinden biri de 1960 yılına kadar 
kulüplerin böyle bir vergi mükellefi oldukları 
yolunda sarih bir kanaate sahibolamamış bulun
maları idi. 1960 yılından itibaren böyle bir ver
giyi vermelerinin gerektiği anlaşılmıştır. Ba
husus 1961 yılında ise 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanuniyle sarahaten ödenen teşvik primleri ve 
transfer ücretlerinden, vergi kesilmesinin lü
zumu, kanuni bir müeyyide haline inkılâbet-
miştir. Bu itibarla, 1961 yılma kadar olan ver
gi 'borçlariyle, bunlara inzimam eden vergi ce
zalarının affında, kulüplerin ve bu parayı alan
ların, her kim mükellefse, böyle bir vergi bor
cu ve bahusus vergi cezasiyle karşılaşmamış ol
masında, bir adalet bulmaya imkân vardır. An
cak 1961 yılında Vergi Kanunu ile sarahaten 
bir vergi mükellefi haline geldikten sonra ar
tık bunların affı hususunda sarih olarak, cüzi 
de olsa bir adalet hissi bulmaya imkân kalma
mış bulunmaktadır. Pek çok müesseseler var
dır ki; onlar da ağır vergi borçlan altındadır 
ve bu vergi borçlarını hemen ödemeleri istik
balleri için endişe verici olduğu daha evvel ka
bul edildiği içindir ki ; vergi borçlarının tak
sitlere bağlanması kabul edilmişti. Bu itibarla 
bendeniz Riyasete bir tadil teklifi takdim et
miş bulunmaktayım. 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu 1961 yılında kabul edilmiş bulunduğu
na göre 31.12.1961 tarihine kadar olan vergi ve 
cezalarının tamamının affını, ancak 31.12.1961 
tarihinden sonra affı için en ufak bir esbabı 
mucibe kalmamış olmakla, ondan sonraki kıs
mın affedilmeme hususunu derpiş eden bir tak
rir verdim. Bu takririn kabulünü arz ve istir
ham edeceğim. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Birinci madde üzerinde buyu

run Sayın Telli. 
TAHSÎN TELLİ (Erzurum) — Muhterem 

arkadaşlarım; Bütçe Kanununun kabulünden 
Önce, bütçedeki hususların tahakkuk edebilme
si için, muhtelif vergi kanunları getirildi ve bu 
vergi kanunlariyle, imkânları çok.mahdut olan 
insanlar dahi vergiye tabi tutuldular. Bu ara
da, yine imkânları çok mahdut olan ve bilgile
ri çok az olan insanların, vergi cezalarının an
cak yarısının affı cihetine gidilmiş bulunuldu. 
Şimdi, her bir imkânı elinde bulunan büyük 
kulüplerin vergi kanunlarını anlamamaları yü
zünden uğradıkları vergi cezalarının affı gibi 
bir teklif ile karşı karşıya bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, yergi mükellefinin 
her (hangi bir husus hakkında tereddüdü var
sa vergi dairelerine gerekli müracaatini yapar, ^ 
vergi dairelerinden vergiye tabi olmadıklarına 
dair yazılı bir vesika aldıkları takdirde böyle 
bir ceza ile de karşı karşıya kalmazlar. İstan
bul, Ankara gibi şehirlerde. bulunan büyük-
kulüp idarecileri kendilerinden heklener- ihti
mamı göstermemişler ve gerekli müracaatı ya
parak, vergi kesilmesi lâzım mı, değil mi, bu
nu incelemeden 'vergiye tabi değilmişler gibi 
transfer ücreti alan sporcuları bir muameleye 
tabi tutmuşlar ve vergi ödemeden kaçınmışlar
dır. 

Arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı ve Hükü
met büyük bir mesele ile karşı karşıya bulun
maktadır ve bu sebepledir ki, vatandaşların 
kemerlerini sıkmalarını arzu etmektedirler. 
Yine bu sebeple bir hayli vergi reformu kanun
ları, belki yakında Meclisimize sunulacaktır. 
Böyle bir düşünce mevcudolduğu halde, tahak
kuk etmiş olan vergi ve cezalarının alınmaması 
hususunda, Hükümetin teklif sahibiyle aynı fi
kirde olmasını hayretle karşılıyoruz bizler... 

SADRETTÎN OANGA (Bursa) — 1 nci 
madde üzerinde konuşmuyorsunuz. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız, Riya-
s'et takdir eder. Buyurun Sayın Teleli. 

TAHSİN TELLÎ (Devamla) — Bizler, çok 
fakir insanlardan, iki atlı arabası bulunan bir 
insandan vergi alınmasını âdil gördüğümüz 
halde, 60 bin lira, yüz bin lira hattâ bir milyon 
liraya yakın transfer ücreti alan futbolcular
dan her hangi bir şekilde vergi alınmaması yo
lundaki düşünceyi adalet kaideleriyle asla bağ-
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daştıramıyoruz. Bu itibarla kanun teklifinin 
reddedilmesinin âdil bir hareket olacağı kana
atindeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftüoğlu. 
SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem arkadaşlarım, bir noktayı dikka
tinize arz etmek üzere söz almış bulunmakta
yım. O da şudur : 

Dikkat buyurursanız, Sayın Maliye Vekili 
burada, tahakkuk ettirilen ve cezası kestirilen 
vergiler hususunda, aleyhlerine ceza ve vergi 
tahakkuk ettirilen müessese veya şahısların 
kazai mercilere müracaat ettiklerini beyan et
tiler. Arkadaşlar, zannediyorlar ki, halihazır
da bu vergiler tahakkuk etmiş ve Hazinenin 
cebine girmek üzeredir. Onun için biz, cebe gir
mek üzere olan bu vergileri affetmiyelim, di
yorlar. Halbuki, hakikatte böyle bir durum va
rit değildir. Kazai nıercilerin ne şekilde bir ka
rar vereceği hususu henüz tahakkuk safhasına 
da girmiş değildir. Kaldı ki, bu kanundan son
ra 193 sayılı Kanun, bilâhara Meclisin kabul 
ettiği ikinci bir kanunla bu tip ücretlerin de 
Gelir Vergisine tabi olacağı hususu sarahaten 
ifadesini bulmuştur. Evvelki kanunda ise, böy
le bir ifadenin bulunmamış olması ister istemez, 
bu tip ücretlerin âdeta verginin şümulüne alın
mamış olduğu hakkında kaza organlarına ka
naat getirebilir. O takdirde, bu vergiler ve ce
zaları kaza organları tarafından reddedilirse, 
lütfen o zaman da maliyenin uğrıyacağı, hiç 
olmazsa nereti vekâlet bakımından uğrıyacağı 
zararları da mütalâa ederek meseleyi bizatihi 
Maliye lehine tecelli etmiş gibi kabul etmeyiniz 
ve reylerinizi o istikamette kullanınız. 

Hürmetlerimle. 

IBAŞKAN — Birinci madde üzerinde veril
miş olan değişiklik önergelerini okutuyorum. 

iSaym Başkanlığa 
1 nci maddenin aşağıdaki şekilde değiştiril

mesini arz ve teklif ederim. 
Tokat 

H. Ali Dizman 

Madde 1. —: 193 'sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun "29 ncu maddesinin 3 ve 4 ncü fıkra
larındaki istisnalar dışında spor , kulüplerînce 
31.12.1961 tarihine kadar .oyunculara ve karşı 
kulüplere ödenmiş bulunan transfer ücretiyle 
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teşvik primleri ve arızî kazanç mahiyetindeki 
sair ödemeleri üzerine tahakkuk ettirilen ver-
ıgilerle cezaları bir defaya mahsus olmak üzere 
affedilmiştir. 

1.3,1961 tarihinden bu kanunun yayımı ta
rihine kadar tahakkuk ettirilen vergiler ceza
sız olarak, 1.3.1963 tarihinde başlamak üzere 
Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak vâdelerle 
ve iki yılda ödenir. 

BAŞKAN — İkinci değişiklik önergesini 
okutuyorum. 

(BAŞKAN — İkinci değişiklik önergesini 
okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan .246 sıra sayılı Kanunun 

birinci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ederim. 

Diyarbakır 
Alp Doğan Şen 

Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 29 ncu maddesinin 3 ve 4 ncü fıkrala
rındaki istisnalar dışında spor kulüplerince iş
bu kanunun yayımı tarihine kadar oyunculara 
ve karşı kulüplere ödenmiş bulunan transfer 
ücretleriyle teşvik primleri ve arızî kazanç ma
hiyetindeki sair ödemeleri üzerinde tahakkuk 
ettirilen vergilerin cezaları bir defaya mahsus 
olmak üzere affedilmiştir. Tahakkuk ettirilen 
vergi miktarları da beş yıllık taksite bağlan
mıştır. 

BAŞKAN — 3 ncü değişiklik önergesini 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arz ettiğim sebepler dolayısiyle tek

lifin 1 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve teklif ederim. 

Madde 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 29 ncu maddesinin 3 ve 4 ncü fıkraların
daki istisnalar dışında spor kulüplerince 
31.12.1962 tarihine kadar oyunculara ve karşı 
kulüplere ödenmiş bulunan transfer ücretleriy
le teşvik primleri ve ânzî kazanç mahiyetinde
ki sair ödemeleri üzerine tahakkuk ettirilip de 
henüz tahsil edilmemiş olan Gelir Vergisi ile 
cezaları terkin olunmuştur. 

Maliye Bakanı 
Ferid Malen 
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(BAŞKAN — Değişiklik önergelerini teker 

teker okutup oylarınıza sunacağım. 
1 nci önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Tokat Milletvekili Ali Dîaanan'm önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Diznıan buyurun, tashih 

yapmak istiyorsunuz? 
ALÎ DÎZMAN (Tokat) — 1 . 3 . 1961 ta

bi, 1 . 1 . 1962 olacak. 
BAŞKAN — Sayın -Dteman tashih yaptı. 

1 . 3 . 1961 tarihi, 1 . 1 . 1962 olmuştur. Dü
zeltilmiş şekliyle arz ediyorum. Komisyon ka
tılıyor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 
HİKMET ONAT (Ordu) — Katılmıyoruz. 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Deği

şiklik önergesini oyunuza »sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Değişiklik öner
gesi reddedilmiştir. 

İkinci değişiklik önergesini okutuyorum. 
(Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan Şen'in 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN —* Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 

HİKMET ONAT (Orru) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini oyunuza . sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Değişiklik önergesi ka
bul edilmemiştir. 

3 ncü önergeyi okutuyorum : 
(Maliye Bakanı Ferid Melen'in önergesi tek

rar okundu.) 

BAŞKAN —. Komisyon katılıyor mut 
BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ARİF 

'HİKMET ONAT (Ordu) — Katılıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN —- Değişiklik önergesini oyu
nuza sunuyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Anlaşılmadı efendim sayacağız. Değişiklik 
önergesini kabul edenler lütfen işaret buyur* 
şunlar... Kabul etmiyenler... Değişiklik öner
gesi kabul edilmiştir, 

Komisyon filhal katılıyor. O halde maddeyi 
bu şekliyle, birinci madde olarak yeniden oku
tuyorum : 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 29 ncu maddesinin 3 ve 4 ncü fıkra-
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larındaki istisnalar dışında.spor klüplerince 
31 . 12 . 1962 tarihîne kadar oyunculara ve 
karşı kulüplere ödenmiş bulunan transfer 
ücretleriyle teşfik primleri arızî kazanç mahi
yetindeki sair ödemeleri üzerine tahakkuk etti
rilip de henüz tahsil edilmemiş olan Gelir 
Vergisi ile cezalan terkin olunmuştur. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi bu şekliyle 
oyunuza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Anlaşılamadı efendim. Tekrar oy
larına» başvuracağım. Bfrinci maddeyi bu şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İRFAN BARAN (Konya)"— Ama say-
madınüs kiî.. 

BAŞKAN — Zaten bir evvelki oylamada 
maddenin bu değişiklikle kabul edildiği belli 
idi. Mamafih bir itiraz mevcutsa tekrar sayarız. 
Arkadaşları maddeler kabul edildikten sonra 
tümü açık oya arz edilecek. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihindo j 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz isti-

yen var mıî Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Anlaşılmadı. Sa
yın arkadaşlarım, rica ederim, ikinci maddeyi 
tekrar oyunuza sunuyorum. Kabul edenler. 70. 
Kabul etmiyenler 35, 2 nci madde kabul edil
miştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı 

yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... 62 Kabul etmiyenler... 29 
Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Tümü açık oylamaya tabidir. Oy kupası 
gezdirilecek ve bu oylama, yoklama mahiyetin
de telâkki edilecektir. 

4i->*T Turtam ve Tamtma Bakanlığı Aa-
nm ^«flrm ve Basın - Tay m ve Turizm ve 
Plân komisyonları raporları (1/180) (8. Sayısı : 
157) (î) 

BAŞKAN — Sayın Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanı tarafından verilmiş olan bir öner
ge vardır, okutuyorum : ' 

(ij 15F• & Sayth ftoıma^t tutmağın «o-
nwıâ#dtr. 

17. 6.196* 0 : 1 
I Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Meclisin zaman zaman bize ışık tu-» 
tan direktifleri muvacehesinde, uzun bir süre
den beri üzerinde hassasiyetle çalışılan Tu* 
rizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısının 
müzakeresi ilgili komisyonlarda tamamlanarak 
bayramdan önce basılıp dağıtılmış, araya bay
ram girmesi dolayısiyle tasarının hemen mü-; 
zakeresine imkan bulunamamıştır. 

Plân Komisyonu, tasarının önemim dikkat 
nazara alarak öncelik ve ivedilikle yüksek hu
zurunuza arz etmiş bulunuyor. 

Beş Yıllık Plânın tatbikinde ve arada ya-; 
bancı yardımın bu alanda intikaline hizmet 
edecek olan teşkilâtın bir an önce kurulması 
lüzum ve zaruretine binaen tasarının gündeme 
alınarak diğer tekliflerden önce, öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve talebederim. 
Saygılarımla. 

Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanı 

Celâl Tevfik Karasapan 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyo
rum •: Kabul edenler... Etmiyenler... önerge 
kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde görüşmelere başlı
yoruz. Sayın Bakan, Basın - Yayın ve Turizm i 
Komisyonu lütfen yerlerini alsınlar. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen var mı? 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sayın 

Kâmran Evliyaoğlu, buyurun. 

Y. T. P. GRUPU ADINA KÂMRAN EV
LİYAOĞLU (Samsun) — Sayın Başkan, muh- • 
terem arkadaşlarım. 

Uzun zamandan beri beklediğimiz ve mem
leketimizin turizm dâvasına. ışık tutacak ve onu 
ciddî bir anlayış içerisinde gerçekleştirecek esas
ları bünyesinde toplayan, yeni ismi ile «Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı^kanun tasarısı çok gecik
miş olmasına rağmen bugün bir defa daha hu
zurunuza gelmiş bulunmaktadır'. 

Turizm sahasında tesirli bir aksiyon yarata
bilmeye bir dereceye kadar daha elverişli sayıl
ması lâzımgelen müstakil bir turizm teşkilâtının 
kurulmaşı'işi 1948 de bu hususta B. M. M. ne ka 
dar götürülebilmiş olan Hükümet teklifinin 1949 
daki kabine değişikliği neticesinde o zamanki 
yeni kabine tarafından geri alınmasından ve 
T9f>.'$ - 1955 arasında 2 ve 3 turizm danışma kıı-
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rullarmca aynı mahiyette temenni ve tavsiyeler
de bulunulmasından sonra 1958 de Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanlığı kurulurken turizm iş
lerinin ekonomik karakteri dikkate alınmaksı
zın bu işler yeni bakanlığın siyasi ve idari so
rumluluğu altında bırakılmış ve bu Bakanlık da
ha ziyade Devletin ve hükümetlerin siyasi bir 
propaganda mekanizması halinde çalışmış" ve is
minin sonuna ilâve edilmiş bulunan «turizm» 
ile ciddî bir şekilde meşgul olunmamıştır. 

Netice olarak turizm sektörü hizmetlerinin 
Basın - Yayın hizmetleri ile bir arada yürütül
mesi fikrinin turizm sahasındaki âmme hizmeti
nin sadece bir propagandadan ibaret sayıldığı 
1 900 maddeli bir sisteme bağlamak veya otori
ter rejimlerin halk turizmini rejim propaganda
sına vasıta yaptıkları bir devrin yadigârı olan 
bir başka sisteme bağlanıp kalmak demek ola
cağının farkına varılmamıştır. 

Avrupa'da bugün aynı tarzda yani enformas
yon hizmetleriyle turizm işlerini bir arada yü
rüten çifte fonksiyonlu teşkilâta malik tek mem
leket Portekiz'dir ki, orada Başbakanlığa bağlı 
bir müsteşarlık halinde memleketin malûm siya
si rejimi emrindedir. Geri kalan memleketlerde 
turizm işlerinin müstakil ve nev'ine mahsus bir 
tarzda teşkilâtlandırılmış bir idare mekanizması 
vasıtasiyle yürütülmesinin sebepleri turizm sa
hasındaki Devlet müdahalelerinin çök çeşitlen
miş olması ve turizm faaliyetlerinin sevk ve ida
resinin plânlama misalinin gösterdiği gibi çeşitli 
ihtisaslara ve murakabe mesuliyeti en yüksek 
turizm otoritesine terettübeden malî, ticari, tu
ristik karakterde resmî veya yarı resmî çeşitli 
müesseselere lüzum göstermesidir. Bu keyfiyette 
turizm işlerinin organik bir teşkilâtla Basın -
Yayın işlerinden sıyrılmasını gerektirmiştir. Bu 
bakımdan dolayıdır ki, Bakanlığın yeni isminin 
«Turizm ve Tanıtma Bakanlığı» şeklini alması
nı memnuniyetle karşılapıış bulunmaktayız. 

Şurası muhakkaktır ki, Türkiye birçok sala
hiyetli yabancıların da tasdik ettikleri gibi, em
saline hiçbir memlekette raslanmıyan çeşitli tu
rizm servetlerine ve cazibelerine maliktir. Buna 
rağmen Devletin turizm işleriyle alâkalanmaya 
başladığı tarihten bugüne kadar geçen 20 yılda 
turizm servetlerimizi değerlendirememiş bu sa
hada kayda değer müspet neticeler alamamışsak, 
bunun sebebi memleketin umumi şartlarının 
maksada elverişli olmaması ve aynı zamanda 
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Devletin turizm işlerine müdahalesinin gaye me
tot ve vasıtalarının lâyikıyle tâyin edilememiş 
bulunmasıdır. Halbuki turizm, memleketin kal
kınmasını hızlandıracak bir numaralı döviz en-
düstrisidir. 

Muhterem arkadaşlar; bugün memleketin bir 
kalkınma hamlesi yapmakta olması turizm işle
rine yepyeni bir istikamet verilerek uzun vadeli 
bir plânlamaya muhtaç bir programın yanında 
ele alınacak pratik ve kısa vadeli bir program 
sayesinde mevcut imkanlardan süratle istifade
ye çalışmayı her zamandan ziyade zaruri kıl
maktadır. 

İstikbal, şimdiye kadar dünya turizmine lâ-
yıkı olduğu nisbette açılmamış olan Doğu - Ak
deniz turizmi için çok vaitlidir. Yunanistan'ın, 
Mısır'ın, israil'in ve bilhassa Lübnan'ın turizm 
teşkilâtı ve teçhizatı bakımından bizden en az 
yirmi beş yıl ilerde oldukları, bizim de sıfırdan 
başlamak mevkiinde bulunduğumuz dikkate alı
nacak olursa, millî kalkınmamız hesabına turizm 
işinde geç bile kaldığımız görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Turizm, mahiyeti itibariyle iktisatçılar tara

fından öteden beri bir hizmet istihsal ve müba
delesi telâkki edilmiştir. Hattâ 1928 de milletler 
cemiyeti tarafından kabul edilerek devletlere 
tavsiye edilen milletlerarası tediye muvazeneleri 
bilançosu şemasında, hizmetler faslında, mütalâa 
edilmiştir. 

Hattâ bunun neticesi olarak pek çok devlet
ler bu yönde başarı kaydetmişlerdir. 

Meselâ : Avusturya, 1960 senesi ticaret açı
ğının yüzde 78 ini turizm geliri ile kapatmış
tır. 

Belçike'nm turizmden sağladığı gelir, sattı
ğı elektrikli aletler, silâh, cephane, kömür ve 
madenî eşyadan elde ettiği döviz kazancına 
müsavidir. 

Fransa turizm sanayiini üçüncü sanayi mev
kiine çıkarmıştır. Birincisi çelik, ikincisi oto
mobil sanayiidir. 

italya ticaret açığının yüzde 86 sini turizm 
gelirleri ile kapatmaktadır. 

Hollanda'da turizm geliri, süt ve benzeri 
maddelerin ihracatından elde edilen döviz ge
lirini aşmıştır -

isviçre'de turizm sanayii, ikinci sanayi 
| mevkiine çıkmıştır. Bir numaralı sanayileri 

I 
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makine olup, turizm, kimyevî madde ve saat 
sanayimden evvel gelmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, lâyıkıylc takdir 
edilmesi lâzımgelen mühim bir nokta da di
ğer memleketlerin turizm sahasında elde ettik
le ri başarıların her şeyden evvel iktisadi poli
tikalarının bir muhassalâsı oluşudur. Turizm 
sahasında devlet müdahalesinin Fransa'dan 
sonra ikinci örneğini veren memleköt lsviç're 
olmuştur, isviçre millî turizm ofisinin %kurul
ması hakkında federal konseyin 16 Mart 1917 
tarihli mesajında devlet müdahalesinin zaru
reti şöyle izah edilmektedir : Devletin müda
halesi, turizmin, ticaret muvazenemizin açık
larını kapatan başlıca- bir gelir kaynağı ölme
siyle kabili izahtır. Bundan başka, bu müda
hale turizmle ilgili sanayie muazzam sermaye
linin azlığı ve bizzat, malî teşkilâtın turizmle 
olan ilgisi muvacehesinde zaruridir. 

1918 den sonra vtıırizmin ziyaret edilmesi 
mûtat memleketlerin "inhisarından çıktığı ve 
fazla hususiyetleri ve bariz turistik cazibeleri 
bulunmıyan bâzı m emi ©ketlerin de turist celbi
ne çalıştıkları malûmdur. Bilhassa 1929 dün
ya ekonomik krizinden sonra tediye muvaze-
lerindeki «görünmez» gelirlerin ve bu meyan-
da turizm gelirinin azaldığını gören memle
ketlerden birçoğu hakiki bir turizm mücade
lesine girişmişlerdir. îşte bu memleketler ara
sında turizmi en radikal tedbirlerle kal
kındırmaya çalışmış İsviçre, İtalya ve Alman
ya gibi memleketlerle beraber diğer bâzıların
da da gerekli organizasyon ve teşlulât kuru
luşlarına gidilmiştir. 

Bu mevzuda memleketimizde de en mühim 
nokta, teşkilâtın turizm işlerinin cari bir âm
me hizmeti şeklinde tedviri için değil, fakat 
bir kalkınmayı süratle Ibaşarmak için lüzumlu 
olduğudur ki, bunda herkesin müttefik olduğu
na şüphe yoktur. 

Böyle olunca teşkilâttın turizm işlerini ik
tisadi bir zihniyetle ele alarak millî bir progra
mın tahakkuk ettirilmesi vazifesini kısmen ol
sun deruhde edebilecek bir bünyeye malik ol
ması lüzumlu teşkilât ve müesseseleri kurarak 
bunların faaliyetlerini temin ve murakabe cdil-
lebilmesi lâzımdır. 

Yine bu teşkilâttan beklenecek en minim 
hizmet, alâkalı bakanlar, müstakil devlet dai
releri, İktisadi Devlet Teşekkülleri ile vilâ-
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yetler mahallî idareler ve belediyeler arasın
da tam bir koordinasyon sağlıyabilmesicÜr. 
Turizm işlerinin mahiyet ve hususiyeti baştan 
başa mamur münakele yolları ve vasıtaları 
mütekâmil turizm endüstrisi gelişmiş, kısaca 
modern bir turizm cihazına malik memleketler
de bile mevzuun ehemmiyetiyle mütenasip bir 
teşkilât kurulmasını icabettirmişıtir. Buıiun 
en yeni misali İtalya'da spor, temaşa ve turizm 

'işleriyle meşgul olmak üzere yakın bir geçmiş
te kurulan Turizm Bakanlığının ihdas edilmiş 
ıdlnıasıdır. 

Memleketimizde 20 yıldır müspet bir isti
kamet veremediğimiz bu mevzuda, şayeıt haki
ki Dİr kalkınma isteniyorsa evveliyetle bu ba
kanlığın kurulması, gerekmektedir. Turizmi 
bu muğlak ve çok cepheli dâvayı yürütmek ve 
bir döviz endüstrisi haline getirerek memleke
tin kalkınma dâvasının hizmetine koşabilmek 
için atılacak ilk adım ancak bu şekilde olabi
lecektir*. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı muayyen sa
halı bir âmme hizmetini tedvir etnuekten ziya
de merkezde başka vilâyetlerin sahalarına i gi
ren birçok işlerin müştereken programİaştıjrıl-
ması terkibi ve takibi gibi bir ' turizm kalkın
masının ruhunu, teşkil eden işlerle meşgul ola
cağı gibi, tâbir caizse, bizde bugün muallâkta 
kalmış olan turizmi, turistik bölge ve şehirle
rimize gelbirip yerleştirecek-bu bölgelerin bu
gün turizm bakımından hiçbir vazife ve sa
lâhiyetleri olmıyan valilerini, (belediyelerini 
vazifelendirecek turizm işlerini oralarda teş
kilâtlandırılıp programlaştırmak sevk ve idare 
edecektir. 

Turizm devlet müdahalesine son derece 
muhtacolmakla bereber ticarelt ve ziraat gibi 
haddizatında devlet işi değildir. Millî ölçüde 
koordine bir faaliyettir. Devletin rolü bahusus 
bir kalkınma bahis konusu olunca bütün mem
leketin bu mevzuda iş ve düşünce birliği ile 
seferber olabilmesi için resmî ve hususi teşki
lâtın bu gayeye tevcihi bilhassa hususi teşeb
büsün teşviki faaliyetinin tanzimi ve muraka
besi gibi şümullü bir roldür. Bütün liberal 
memleketler 'turizm sahasına devlet müdahiale-
sini bu zaviyeden mütalâa etmişlerdir. 

Turizm Vekâleti ile bir devletçilik hamlesi 
değil yabancı ihtisas ve bilgisinden büyük; Öl
çüde faydalanarak nevi şahsına münhasır i §e-
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hiroilik ve imardan yol ve münakalâta âbide
lerden ve müzelerden hâtıra eşyasına, moda
dan spordan ve millî rakslardan sinema ve ti
yatroya, otel, lokanta.ve gazinodan eğlence 
yerlerine kadar binbir mevzuu içine, alan sa
haya memleket çapında bir kalkınma hamlesi 
yapmış olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, turizmin bir döviz 
endüstrisi olduğu ve memleketin kalkınmasını 
bir kat daha hızlandıracağı ıtezi benimsendiği' 
(takdirde bakanlık kuruluşu bir zaruret ola
rak karşımıza çıkacaktır. Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının her şeyden evvel Devletin bu 
mîllî dâvayı lüzumu kadar benimsediğinin 'bir 
ifadesi, memleket çapında bir kalkınmanın 
hareket işareti olmasını temenni etmekteyiz. 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupumuz, 
memleketimizin turizm endüstrisinde büyük 
inkişafların önderliğini ve ilk adımını teşkil 
edeceğine inandığı bu yeni kanun ve kurulu
şun getirdiği yeniliklerle beraber memleketi
mize hayırlı olmasını temenni etmektedir. He
pinizi iıi'ı rm elti e selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Parti grupları adına başka ko
nuşmak istiyen var mı?.. Olmadığına göre şa
hısları adına konuşacaklara söz veriyorum. 

Sayın Doğan Şen. 
ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Muh

terem arkadaşlar, turizm mevzuunda Kâmran 
Evliyaoğlu arkadaşımız, gayet yerinde gö
rüşlerini belirttiler. Nitekim, Yüksek Mec
lisimizde senelerden beri bütçe görüşme
lerinde olsun veya Bakanlığı ilgilendi
ren bâzı meselelerde olsun, turizm mev
zuunda gayet etraflı konuşmalar yapılmış, 
hemen hemen hepimiz bu mevzuun içine gir
miş bulunuyoruz. Malûmıcnuzdur ki, geçenler
de bu tasarı Yüce Heyetin huzuruna gelmiş, 
bâzı değişiklikler yapılması gerekçesiyle Ve
kâlet tekrar bunu ele almıştı. Şimdi ise yeni
den huzurunuza getirmiş bulunuyor. Huzuru
nuza gelen bu tasarının yeni olarak neleri ih
tiva ettiğini, Plân Komisyonunun raponmdan, 
şu şekilde anlıyoruz : 

Bakanlık teşkilâtının günün ve hizmetin 
icaplarına göre ayarlanması, 

Kadro cetvellerinin diğer devlet daireleri 
ile ahenkli bir şekle sokulması, 

Dış teşkilâtın Dışişleri Bakanlığında oldu
ğu gibi bir kariyer haline getirilmesi.. 
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Arkadaşlar, zannederim tasarının bu se-

j terki gelişinde en mühim bir yenilik dış teşki
lâtı bahsinde, Dışişleri Bakanlığına denk Ibir 
kariyer yaratmak hususundaki görüştür. Bu
nun haricinde bu tasarı neyi ihtiva etmekte
dir? 

Arkadaşlar; maddelere şöyle bir göz atacak 
olursak, vakıa bir baıkanlığm teşkilâtı kanun 
tasarısıdır ama bu tasanda da bürokrasinin 
tipik örneğini görmekteyiz. Yani, bu tasarı 
ile yine birtakım Devlet •tasarruflarını, Devlet 
kudretini ön plâna çıkarmayı arzulıyan bir zih
niyet vardır. Zannederim artık çağımız, dev
limiz, biraz da demokrasinin ve çok partili 
parlömanter rejimin icaplarını yerine getirme
yi gerektirmektedir. Bu tasarıdaki bürokrasi
nin hâkim olduğu zihniyeti hangi maddelerde 
görüyorsunuz, derseniz 1 - 2 tane tipik misal 
vermekle yetineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 32 nei maddede 
döner sermaye işi var. Döner sermaye başlıklı 
•bu maddeyi okuyacak olursanız, bu vekâle
tin ileride nasıl bir kudret elde edeceğini 
ve hususi teşebbüsü, belki .su anda, imkân dâ
hilinde değil ama, piyasadan nasıl silebilcce-
ğini ve bir Devlet idaresi olarak turizmde mey
dana geleceğini bariz olarak müşahede ede
biliriz. Bunun gibi yine bir başka madde; 
«Danışma Kurulu» diye bir mevzu var arkadaş
lar. Vakıa maddelerin müzakeresinde itirazla
rınızı söyliyeceğiz ama, şimdi fikirlerimizin 
desteklenmesi bakımından ele alıyorum. 24 ncü 
maddede Danışma Kurulunda, tetkik eder-

. sek, turizm dâvasının sırf Devlet daireleri 
tarafından ele alınacağı, plânlaştırılacağı ve 
nihayet birtakım kararlar vaz'edileceği ve bu 
kararlara göre de turizmin ilerliyeceği dü
şünülerek, burada Danışma Kuruluna iştirak 
edeceklerin şu şekilde tadadı yapılmıştır : İl-

• gili bakanlıklardan. Devlet Plânlama Teşki-
I lâtı Müsteşarlığından, ilgili özel idarelerden, 
i ilgili belediyelerden, üniversitelerden, ilgili 
1 İktisadi Devlet Teşekküllerinden, turizm ile 

ilgili dernek ve sendikalardan, ilgili basın 
| dernekleri ve basın sendikalarından, ilgili ban-
| kalardan, ilgili ticaret ve sanayi odalarından, 
ı geçnlik ve öğrenci teşekküllerinden müteşek

kildir. 
Arkadaşlar; zannederim turizmi ileri, bir 

| safhaya götüren memleketlerde, daha ziyade 
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çok partili bir rejim içinde birçok fikirlerin 
serbest olarak tatbik edildiği yerlerde turiz
min daha ileri olduğu görülmüştür. Meselâ 
Demirperdede bugün turizm ileri bir safhada
dır diye kimse bir iddiada bulunamaz, bir is
tatistik getirilemez, her türlü kısıtlama ve sair 
şartlara rağmen. Ama serbest (rejim sahibi olan 
memleketlere, Yunanistan'a, İtalya'ya ve sair 
(memleketlere dikkat edilirse, turizmden mem
leketin elde ettiği gelir büyüktür. Çünkü bi
raz daha bu iş üzerine eğilirsek hususi 'teşeb
büsün Devlet dairelerinden fazla bu işte kuv
vet sahibi olduğunu, söz sahibi olduğunu ve 
hareket kabiliyeti olduğunu görürüz. 

Şimdi demin okuduğum turizm Danışma 
Kurulu maddesinde görüyoruz ki, turizme "ait 
bütün fikirleri hemen hemen ekseriyetle Dev
letin kendi tertibetmektedir, olmaz arkadaş
lar. Vakıa bir iki tane müessese var, turizm 
dernekleri, sendikaları gibi. Ama bunun hari
cinde hususi teeşbbüsün elinde birçok turis
tik müesseseler var. Sermaye yatırmışlar, 
risklere girmişlerdir. Bu memleketin turizmle 
alâkalı olan hussularda maalesef, görülüyor 
ki, Ihususi teşebbüs söz sahibi olamıyacaklar-
dır, yalnız Ticaret ve Sanayi Odalarının gön
dereceği bir mümessil bu kurula katılacaktır... 
Zannederim bu dahi bu kanun tasarısının ha
zırlanışının ne kadar bürokratik ve Devletçi 
görüşle hareket edildiğini göstermektedir. 

Yine bir misal göstereyim.. Bugün "memleke
timizde öğrenci yetiştirmek için çalışan bir 
teşekkül vardır; o da Millî Eğitim Bakanlığı
dır. Turizm personeli yetiştirmek üzere okul
lar açmak hususunda Bakanlık birtakım ak
tif faaliyetlere girecektir. Yine bunun haricin
de, Bakanlık Avrupa'da öğrenci okutturul
mam işini de üzerine alıyor. Turizm mevzuun
da, her şeye bu kadar müdahale eden ve bu 
kadar dar bir görüşle hareket edecek olan 
bu Bakanlığın çalışmalarının iyi netice "vere
ceği ve turizme yararlı olacağı kanaatinde de
ğiliz. Bütün .maddelere göz atacak olursak, bil
hassa turizmi ele alıyorum, Tanıtma ve Ba
sın - Yayın kısmına ait görüşlerimi arz etmi
yorum, kanaatimce bu kanunun esprisinde, Ba
kanlığın bu umum müdürlükleri turizm mev
zuunda nâzım rol oynamalı, murakıp olmalı 
ve nihayet turizme yardımcı olmalıdır. Bunun 
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haricinde aktif bir vaziyete geçmesi; hususi 
teşebbüsün, ferdi teşebbüsün, nihayet bugün 
beynelmilel turizmin icabı olan, beynelmilel 
turizmde rağbet gören bu hususun geri plânda 
kalması demektir ki, turizm dâvasına bu çer-, 
çeve dâhilinde Bakanlık faydalı olamaz. 

Arkadaşlar, bu kanunda, yani yeniden önü
müze gelen bu kanunda birtakım yenilikler 
olmalıydı. Meselâ vaikıa Plân Komisyonu Tu
rizm Genel Müdürlüğü kısmında, 8 nci mad« 
dede bir kelime almış : «Murakabeleri...|» di
yor. Evet turistik müesseselerin ve bu turizm
de faaliyet gösteren büroların murakabesi ge
rekiyor. Ama bunun için de turizm müfettiş-. 
İlkleri, turizm polisi, gümrük kapılarında tu
rizm temsilcilikleri, müzeler ve eski eserle
rin - bulunduğu yerlerde - murakıplık ve yar
dımcı olma, nâzım rol oynama bakımından ve
kâlet ne gibi organlar düşünmüştür, ne gibi 
elemanlar bulunduracaktır, bu hususta da bir 
sarahat yoktur. Bu kanun zannederim, yine 
önümüze, Avrupa'ya gidecek olan elemanlar 
meselesi dolayısiyle yeni bir ruhla gelmiştir, 
Bundan başka modern bir zihniyetle bitaraf, 
yani Devletle vatandaş arasında nâzım rol 
oynıyan bir teşkilât kanunu tasarısı şeklinde 
değildir. Bu hususta Komisyonun izalhlarını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sabahattin Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI CGKimüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım; bendenize göre 1949 
dan itibaren gayet dar bir kadro ile görülen 
bir hizmetin bugün bu kanunla ifadesini bul
ması bir merhaledir. Eksiklikleri gerçekten 
vardır. Fakat gerçek eksiklikleri tatbikatta 
ortaya çıkacaktır. Üzerinde ne kadar titizlikle 
durursak duralım, yine tatbikat bize bu kanu
nun, bu tasarının kanunlaştıktan sonra bâzı 
eksikliklerini ortaya koyacaktır. Şimdi mesele 
kanunun Türkiye için bu konuyu ehemmi
yetle ele almış olmasıdır. Bir defa turizm bi
zim için yepyeni bir konudur. Hele bu kanun
da turizm ilk defa olarak ehemmiyetli bir yer 
almaktadır. Binaenaleyh kanun, bendenizin 
kanaatine göre, iyi bir kanundur. Şimdilik şu 
veya bu tarafında eksiklikler var diye tümünü 
tehir edip tatbikattan alıkoymak ve bu boş
luğu memleketimiz bakımından devam ettir
mek, tamamlıyacağız endişesiyle, asıl büyük 
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boşluğu devanı ettirmekle hatalı hareket ede
ceğimize kaani bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım; kanunun, bende
niz zaviyesinden bu görünüşünden sonra, asıl 
bu mevzuda muhtelif vesilelerle bu kanunun le
hinde söz almış arkadaşınızım. Hattâ, Muhte
rem Maliye Bakanı ile de kanaatlerimiz çar
pıştı ve Hazine aleyhine müdafaa etmek mec
buriyetinde kaldım. Bendeniz, Türkiye için tu
rizmin ehemmiyetine çok fazla inananlardan 
birisiyim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu mesele, bir de-
da da bu kürsüden ifade ettiğim gibi, karışık 
porblemleri ihtiva etmiyen, memleketin man
zarasını ve havasını satmakla1 döviz sağlamak 
demektir. Bu işte başarı gösteren memleket
lerin imkânları bizden çok daha kısırdır. Fa
kat, küçücük bir îsviçre, gölün manzarasiyle, 
gölün suyunu seyrettirmek suretiyle memleke
tine muazzam bir döviz, gelir sağlamaktadır. 
Bunun muvacehesinde Türkiye'nin şartları; 
Batı - Anadolu, Güney - Anadolu ve iç - Anado
lu'daki tarihî imkânlarımız turizm bakımından 
ehemmiyeti hiçbir zaman o memleketlerle mu
kayese edilemiyecek ehemmiyette döviz kayna
ğımız, döviz gelirimiz olabilecektir. 

Şimdi bu kanun bu meeslelere el atmış bu
lunmaktadır. Biz müsaade edelim, bu kanun 
işlemeye başlasın ve imkânlarımızı değerlen
dirme yoluna, istikametine girsin. Bilâhara 
tatbikattan da neticeleri kanunun tadili şeklin
de daha müspet bir surette değiştirme imkâ
nına sahiboluruz. Muhterem: arkadaşlarım, 
işte bu kanunun bendenize göre ehemmiyetli, 
en ehemmiyetli hususu budur. Bir de tanıtma 
mevzuunu bu kanun turizmle birlikte yürüt
mektedir. Bu tasarı 'kanunlaştığı takdirde ta
nıtma keyfiyeti de turizmin en büyük desteği 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim bakımımız
dan turizm ne derece döviz geliri sağlıyorsa; 
bilhassa mânevi bakımdan, siyasi haklımdan, ta
nıtmanın da o derece ehemmiyeti vardır. 

Raporda da belirtildiği gibi, tanıtılmış, ken
disini bütün dünyaya mükerreren tanıtmış ve 
artık tanıtmaya ihtiyacı olmıyan memleketle
rin bu vadideki faaliyetleri, sarfiyatları ya
nında bizim fedakârlıklarımız sıfır derecesin
dedir. Binaenaleyh, bu kanunla birlikte ıbu 
mevzuu da ehemmiyetle ele alınarak memleketi-

— 74 

17 . 5 . 1963 O : 1 
ıinizin tanıtılması bilhassa turistik imkânla
rının ortaya konulması ve turistik imkânları
mıza müşteri celbedilmesi hususu boı kanun 
İle öne alınmış, ehemmiyetle üzerinde durul
muştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun ile bir 
sistem ve ayrıca eskiden ehemmiyeti birinci 
dereceden mütalâa edilip, bugün ehemmiyeti 
sonuncu, plâna geçmiş olan haber alma, basın 
mevzuu da yine bu kanun ile Anayasaya mu
vazi olarak ele alınmış bulunmaktadır. Radyo ve 
televizyon mevzuunun, bilhassa demokratik 
idarelerde halka istikâmet vermesi bakımın
dan ehemmiyeti derkârdır. Bizim imanımız da 
demokrasi istikâmetinde olduğuna göre, halkın 
devamlı surette uyarılması, aydınlatılması ve 
idareye süratle iştirak ettirilmesi ancak ıbu 
cihazlanmayla mümkün olacaktır ve Devletin 
de ıbu istikamette muhtar çalışacak bu teçhiza
ta önem vermiş olmasını da, bu kanun vesile
siyle iyi karşılamak lâzım gelir. 

Muhterem arkadaşlarım, turistik işletme
ler bugün Avrupa'da tamamiyle bir ihtisas 
mevzfuu haline .getirilmiştir. Bu mevzuda bir
çok akademiler, birçok okullar açılmıştır mü
tehassıs elemanıların yetiştirilmesine gayret edil
mektedir. Bu elemanlar o memleketin turiz
minde ehemmiyetli unsurlar olarak vazife gör
mektedir. Türkiye için de İm ehemmiyet, bil
hassa yeni başladığımız bu mevzuda, onlardan 
çok daha fazladır. Bendenizin yine bir seya
hat vesilesiyle İsviçre'de öğrendiğim, Türki
ye'de bu sahada mütehassıs eleman yetiştir
mek (için ehemmiyetli bir miktara varan burs 
teklifi, bakanlığa kadar intikal ettiği halde, 
bakanlık bu tarihe kadar zannediyorum, hiç
bir cevap ela vermemiştir ve bizim birinci sö
mestre de sona erdiğine göre, mütaakıp sömest
re de yetişeceğimizi ümidetmiyorum, bu hususta 
da bakanlığı bu mesmuat çerçevesi içinde uyar
mak • isterim. Bu fırsat elejgeçmiştir. Bakanlık bi
ran evvel ehliyetli yurt çocuklarını seçip, bu 
memleketlerin bize lütfettikleri bu imkânlardan 
istifade yolunu bulmalıdır. Bendenizin öğrendiği
me göre 24 aded, bu sahada ihtisas yapacak 
öğrenci talebi Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanı! ığına intikâl etmiştir. Temenni ediyorum, 
bir an evvel bu işe el koysunlar ve bu çocuk
ları buraya, ihtisasa sevk etsinler. 
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Muhterem arkadaşlarını, yine hu hususta, 

geçen yıl Bütçe Komisyonunda da ifade ettiğim 
gibi, memleketimiz muhtelif teklifler almakta
dır. Fakat bu teklifler şu veya hu şekilde ih
mal edilmektedir. Öğrendiğime göre, vekil bey
efendinin de dikkatini çekmiş idim, lütfetmişler, 
bu mevzu ile <de alâkadar olmuşlardı, İtal
ya'darı muhtelif turizm şirketleri, Türkiye'ye 
gelecek turistlerin ikâmetlerinin mıümkün olup 
olmadığını, mi'ktarını belirtmek suretiyle müra
caat etmişler. Bu teklif, her nasılsa memleke
timizde bunların misafir olmalarının imkânsız
lığı ileri sürülerek, o tarihte kabul olunmamış. 
Bu konu memnuniyetle halber aldığıma göre, 
vekâlet tarafından ele alınıp incelenmekte imiş. 
Bu hususlara da kanun vesilesiyle dikkatle işa
ret »ediyorum. Dünyada en iyi kanunlar, de
min de arz ettiğim gibi, ne kadar iyi kanun 
çı'karılırsa çıkarılışın, tatbikatta muvaffak olan 
'kanunlardır. Eğer Ibıı kanunun espirisi, mem
leketin ihtiyaçları nazarı itibara alınarak yü
rütülmez ise, netice yine .sıfıra (müncer olur. 
iyi kanun eıkarmaik değil, iyi tatbikat esastır. 

Yine bir hususu huzurunuzda ifade etmek 
isterim, tanıtma mevzuunda, biz (başka 'memle
ketleri çok geriden takilbetnıekteyiz. Bu se
bepten memleket turizm endütrisi büyük za
rarlara duçar olmaktadır. Hamburg'ta vak
tiyle Tütkiye'nin bâzı turistik imkânlarını teş
hir etmek için orada gayret gösteren hariciye 
mensubu memleket çocuklarının mükerrer ve 
ısrarlı müracaatleri vekâlet tarafından cevap
landırılmamış. Bunların istekleri film ve fo
toğraflara inhisar ediyormuş, muhterem arka
daşlarım. Bu filimler ile yurdun muhtelif 
manzaraları gösterilecek idi. Fotoğrafların ve 
filimlcrin vekâlette olduğunu ^bilen bir arkada
şınız sıfatiyle arz ediyorum, o gün vâki bu ta
lebe derhal cevap verilip, orada bunlar vası-
t asiyi e memle'ket lehine propaganda sağlanması 
icabederdi. Fakat ihmâl edilmiştir. 

Yine (bir hususu daha ifade «deyim; bugün 
Avrupa'da, bilhassa. Yugoslavya ve Yunanis
tan turizm sahasında büyük . propagandalar 
yapmakta, memleketlerinin turistik imkânları
nı televizyonla, radyo ile, (bilhas*sa televizyon 
"ile tanıtmakta ve turist cel'biııc gayret etmek
tedirler. Esefle müşahede ettim ki, Türkiye'
nin bu tanıtma gayreti sahasında hiçbir resmine 
hiçbir işaretine tesadüf olunmamıştır. Bu şart-
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lar içerisinde bu kanun vesilesiyle ifade ediyo
rum, muhterem arkadaşlarım, biraz daha titiz 
olmaklığımız icabetmektedir ve ayrı ayrı arz 
ettiğim hususlarda fırsatları kaçırmamalıyız, 
memleket lehinde kıymetlendirin eliyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun için 
Plân ve Bütçe Komisyonunda yapılan tadilât 
bu kanuna ayrı bir ruh katmıştır. Daha evvel 
dondurulmuş olan bâzı kadrolar, ihtiyaçlara 
göre ayarlanmamış, teslbit 'edilmiş bir hesaba 
göre yapılmıştır. Çalışma şartları Plân ve Büt
çe Komisyonunda memleketin muhtemel ve 
müstekar şartları nazarı itibara alınarak değiş
tirilmiş ve ona dinamik bir ruh katılmıştır.. 'Bu 
bakımdan 'kanun ihtiyaçlara, cevap verecek bir 
hale getirilmiştir. 

Kanunun diğer maddeleri sırasında yine 
icabederse konuşacağını. Kanun bu haliyle, 
umumiyetle iyi Ibir kanundur, kanunun memle
ket için faydalı olmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Açık oylamada oyunu kullan-
•mamiış arkadaşlar lütfen kullansınlar. Biraz. 
sonra oy kupasını kaldıracağım. 

Buyurunuz Sayın Ahmet Talhtakıluç, kanu
nun tümü üzerinde. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte
rem Başkan, sayın arkadaşlarım, turizm konu
su üzerinde artık söylenecek bir şey kalmadı. 
Memleketin ekonomik: ve so,syal bir dâvası ha
linde olduğunda herkes müttefik. Hükümet de 
bu Bakanlığın bir teşkilât haline gelmesini; şim
diye kadar yapılmamış bu işin bir an evvel 
yapılması bakımından kararlı. Meclisten de En-
eümene iade edilen ve Encümenden, benden 
evvel konuşan arkadaşımın da ifade ettiği gibi 
az veya çok durumu, mevzuu kavrıyan bir hal
de gelen bu kanunun çıkarılmasiyle, turizm 
mevzuunda belki bir adım atılmış; yani, şimv 

diye kadar üzerine eğildiğimiz Teşkilât Kanu
nu mevzuu halledilmiş olabilir. Ama, eğer Hü
kümet ve muhterem arkadaşlarım bir kadro 
kanuniyle bir merkezî teşkilât kurmak ve Dev
let eliyle turizm mevzuunun bütün meseleleri
ni bu kanunla çözüveririz zannediyorlarsa, bu 
hiç akla gelmiyecek bir şey olmalıdır ve sa
yın arkadaşlarım, benim korkum, bu kanunun 
gölgesinde biz turizme ait meseleleri hallettiği
miz, kanaatiyle epeyce daha vakit kaybedeceği
miz korkusu vardır. Onun için ben Sayın Ba-
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kana bilhassa birkaç noktayı işaret etmek is
terim. -

Profesör Baade diye bir Türk dostu olarak 
adı çok ıg<eçen ve bizim turizm memnunuz üze
rinde duran bir şahsiyet vardır. Bu şahsiyeti 
ben şahlan 1936 senesinde Karadeniz'in o zen-
ıgtn tabiat ihatası içerisinde, bir tetkik seyaha
tinde beraberce bulundum ve gördüm. Rize'nin 
(her noktasından harman halinde tabiat güzel
liği fışkıran havasını görünce bana döndü: «Bu
rası bir turist memleketidir, iki şey lâzımdır. 

- Yol ve otel» dedi. «(Bu iki mesele halledilirse 
burası mükemmel bir turist memleketi olur», 
diye 1936 senesinde işaret verdi. 

Görüyorsunuz, biz eğer turizmde muvaffak 
olamadıysak, hariçte memleketimizi tanıtacak 
elemanlar bulunmadığından değil, birtakım bro
şürler neşredip Boğaza ait tabiat manzaralarını 
yayamadığımızdan değildir. Şunu çok iyi bile
lim ki, Avrupa efkârı uımutniyesi, hele dünya
yı gezmek zihniyetinde olan bütün vatandaşlar, 
Avrupalı vatandaşlar, Amerikalı vatandaşlar 
memleketimizin tabiî güzellikleri, tarihî anıt
ları hakkında biz vatandaşlardan daha iyi ma
lûmat sahibidirler. O halde bu kanun zannet-
miyelim ki, turizme ait meselelerin yüzde onu-
n1r halletmez. Size açik bir misal vereyim; 
TürMyettn halledemediği meselelerinden biri
si de toprak ve iskân davasıdır. îskân ve îmar 
Ve%fileti kurulmuştur, fakat iş halledilmemiş
tir. Dahiliye "Vekâletine bağlanmıştır; iş hal-
ledüm^miştir. Sağlık Vekâletine bağlanmıştır, i 
i§ halledilmemiştir. Ziraat "Vekâletine bağlan» j 
toıştlf iş halledilmemiştir. İmar Bakanlığına I 
bağlanmıştır, iş halledilmemiş, Başbakanlığa 
bftğh bir umum müdürlük haline gelmiştir, iş 
haUtfdömfcöHftir. Çünkü, mevzuun ne olduğunu 
o*t&ya koyarak tedbir almamışladır. Nedir iş
kâlı? Bs&erden bahsederiz; iç iskân, dış iskân. 
JSfâ&p ecdadımızdan kalan medreseler olmasay- ı 
dir bUns^ft^arımiz oian göçmenleri dahi -meın-
le^öetlml*de b'aîimdıraanazdık. Köylümüzün mi-
salİrp^rv^liğl olmasaydı, Bulgaristan'dan ve 
Yugoslavya'dan tedirgin edilen vatandaşlarımı-
zxmfc^eî&timisde iskân edemezdik. Bu turizm , 
.niiBvzuuda böyledir arkadaşlar. Açıkça bilelim. 
Bîr keördiaftasyon kelimesi kullanıyoruz, bu da 
T^âimdk- d«3enej?e- olmak üreredir arkadaşlar. 

Eğer bia» mahallî idareler meselesinde, yani 
y®ky#&İ& ift$tele«$ndei belediyeler meselesin- | 
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de, 2; trafik meselesinde, 3; Türkiye'de zabıta
nın turistle alâkadar olmayı 1 nei vazife say
masında, gümrük meselesinde, tarife meselesin
de, otel meselesinde, bunları toptan halledecek 
bir faaliyete girişmezsek arkadaşlar; bu kanun 
turizme de yüzde bir fark getirmez. ıSayın Ba
kan bunu müsamaha ile dinlesin; şahsı zama
nında çıkıyor, onun için biz derde bu kanunla 
arkadaşla!', yalnız bir bakanlık teşkilâtı kur
mak suretiyle kolayından başlıyor. Geçen gün 
gazetelerde okumuşsunuzdur; Hilfcon Otelinden 
Emingana 20 dolar ödemek suretiyle otomobile 
biniyor, bir arkadaş. Bunu halletmezseniz, çok 
güzel memleketiniz var ama buraya kimse gel
mez, diyor. O halde, turizm dâvası, bir merkezî 
teşkilât kurma dâvası değil. Kurulmasın mı? 
Kurulsun, ama Hükümet Başkanı buraya gel
sin, Ticaret açığımızın yüzde 50 kadarını kapa
tacağını hayal ettiğimiz bir mevzuda, belediye 
mevzuunda ne yapılacak, nasıl koordine edile
cek. (Bütün bu faaliyetlerin izahını yapsınlar. 

İkincisi, halkın bu hususta tenvir edilmesi 
için Eğitim Bakanlığınca bu yolda ne yapıla
caktır?. 

Üçüncüsü, bizim Trafik Kanunumuzun ye-
nibaştan gözden geçirilerek şoförlerin trafik 
hatalarının şekle bakan noktasında değil, bil
hassa turistlerin memleketimizde serbestçe «gez
mesi için ne yapacağız? Bu iş için ayrı bir 
teşkilât mı kuracağız ? Bunu gelsin söylesinler. 

Dördüncüsü özel teşebbüsle resmî teşebbüs 
bu işte nasıl organize edilecektir? Gelsin bunun 
izahını bize versin. 

Beşincisi arkadaşlar, diğer Bananlıkları 
alâkadar ıeden mevzular nasıl halledilecek
tir? Meselâ, otellerin temizliği santiarında 
Sağlık Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı arasın
da kontrol bakımından yeni birtakım tertiplere 
gidilmesi lâzımdır. Bunu nasıl halledecekler
dir? O halde bu 'kanun arkadaşlar, şimdiye 
kadar irkildiğimiz işi kolay tarafından halle
den bir kanundur. Çünkü Meclis tahsisatı ver
diği zanvan memurlar tâyin- edilir; birtakım 
arkadaşlar vazife alır, fakat tanıtma memur
larının Türkiye'ye turist getireceğini sanıyor
sak bu mümkün değildir. Arkadaşlar, hiçbir' 
yerde Devlet memurları turist getiremez; baş
ka yerlerde de Devlet memurları turist geti
remez. Foça namütenahi güzelliklere mâlik 
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olan, her Avrupalının hasret çektiği bir yer- | 
dır. Fakat Yunanlılar lütfen müsaade eder- I 
lense; onların otomobil nakleden deniz vasi- I 
talariyle. bize turist gelir, müsaade etmezlerse I 
gelmez. I 

O halde, derhal deniz nakliyatımız üzerin- I 
de de durup, turistleri otomobilleri ile, araba- I 
lan ile istediği yeıe rahatça gidebilmelerini I 
sağlıyacak bir sistem 'kurma zarureti de var- I 
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir 'keskin misal I 
vereceğim. Başbakan Millî Eğitim Bakanlığı I 
binasının temelini attı. 35 gün inşaatı imar I 
durdurdu. Mesele ne, biliyor musunuz? Dev- I 
let müessesesi olan belediye ile Hazine arasın- I 
da bir arsa ihtilâfı varmış. Devletin müesse- I 
sesi belediye, Devletin müessesesi Ankara vi- I 
1 âyeti, Devletin müessesesi İmar Müdürlüğü. I 

Ben şahsan bir vatandaş olarak, bir millet- I 
vekili olarak müdahale ettim; aman arkadaş- I 
lar inşaatı nasıl durdurursunuz'» Bunun t'onk- I 
siy onları var, bina pahalıya mal olur, dedim. I 

idarecilerden şu cevabı aldım : İmar diyor I 
ki, vilâyet bize devama razıyız diye bir yazı I 
yazmazsa belediye sıfatiyle, biz inşaatın dur- I 
durulmasından vazgeçmeyiz. Vilâyet diyor 'ki I 
80 milyon lira alacağım var, bu alacağım öden- I 
iiıezse ben inşaata müsaade etmem, bütün m üş- I 
.'külleri ben mi çekeceğim? Başbakanın teme- I 
lini attığı yerde Başbakanın gözü önünde ol'an I 
bir yerde, vilâyet müessesesi ile belediye mü- I 
•essesesi, İmar müessesesi ve Millî Eğitim Ba- I 
'kanlığı müessesesi bir pürüzü halletmek için I 
35 gün beklemiştir. 1 

Şimdi arkadaşlar, çok muhtemeldir ki bu I 
teşkilâttaki arkadaşlar güzel plânlar yapa- I 
«aklardıi*. Almanlar bizden pankilar istiyor- I 
lar. Ben, eski İstanbul Valisi Refik Paşa'dan I 
dinlemişimdir; Abraham Paşa (ibrahim Pa- I 
şa) korusu versek nasıl olur, verilir mi ve- I 
rilmez mi, Türkiye'de bunu halledecek makam I 
yoktur. Hele Turizm Bakanlığı bunu kati
yen halledemez. Başbakanın otoritesi bile bu I 
işi halledemez. Bir hukuki ihtilâf çıkardığı- I 
nız andan itibaren 88 gün işi halledemez. I 

öyle bir memlekette yasıyoruz ki, koordi- I 
nasyon kelimesi yalnız iktisat, kitaplarında, I 
ticaret kitaplarında var, bir de sosyaloji kitap- I 
larmda var. Devletin hiçbir safhasında koor- I 
dînasyon yok. s | 
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Şimdi, müstakil teşkilât kurulduktan son
ra göreceksiniz, Hariciye Vekâleti diyecek 
k, «artık Turizm Bakanlığının müstakil bir 
bir teşkilâtı vardır, o teşkilât bu vazifeyi ifa 
edecek» tir. Hariciye 'kadromuzun hu işteki ini
siyatifinden biz faydalanamıyacağız. O halde 
böyle bir kadro verirseniz arkadaşlar, memur
lar tâyin edersiniz, 'hüsnüniyetli arkadaşlar 
gidebilir fakat bu iş halledilmez. 

Yüksek Otelcilik Okulu biz burada açmayı 
düşündüğümüz zaman, dedik ki, aman bu okul 
biran evvel açıldı, fakat, mütehassıslar bize 
geldi, haber verdiler; otel müdürü bulaşık-
haneyi bilmiyorsa bu müesseseyi idare ede
mez. Oradan başlatın bu işe. Böyle bir zih
niyete Türkiye sahip değil henüz. Biz zanne
diyoruz ki, arkadaşlar, bu iş böyle bir kanun 
yapılınca halledilir. Dikkat ederseniz -arka
daşlar; bâzı idealist anlayışlı memleket 'kö
şeleri turizm dâvalarını halletmiştir. Akça
koca; bunu nasıl halletmiş. Tarifeleri bir ka
rar yapmış, kendisine göre temizlik yapmış, 
bütün halk her turiste hürmet ediyor... Orada 
mayo ile gezen insanlara dahi bu vatandaşla
rın baktığı görülemez, onlar taciz edilmez. 
Avrupalının en çok korktuğu şey; tecessüse 
mâruz kalması, mânevi rahatsızlığa mâruz kal
masıdır. Bu Bakanlık teşkilâtı bu işi nasıl 
halleder ?Bu, geniş mikyasta bir belediye za
bıtası işidir. Hangi belediye zabıtası Kok
muş yumartaları bile tetkik edemiyen belediye 
zabıtası ile bize gelecek turistlerin mânevi is-
tirahatini temin edecek teşkilât mı kuraca
ğız? 

Onun için size açıkça ifade edeyim 'arkadaş
lar; bu kanunun müzakeresini bugün büyük 
ekseriyetin olmaması sebebiyle talik edelim. 
Başbakan gelsin, bize desin -ki, size mütem
mim kanunlar getireceğim; Trafik Kanununu 
tadil edeceğim, belediyeler arasında bir koordi
nasyon temin edeceğim, bu işi yol dâvası oldu
ğundan turistik yollar dâvası olduğundan, bu
nu birinci plâna alacağım, bundan şeklî değil, 
fiilî neticeler alacağım, her noktada, 100 tu
ristin bulunduğu bir noktada hususi bir beledi
ye memuru vasıtaşiyle aradaki temizlik işle
rini tetkik ettireceğim. Devlet namına ne ya
pılacaksa, Devlet otoritesi olarak bunu ta
hakkuk ettireceğine dair gelsin teminat ver-
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«in. Alacağı mütemmim tedbirlerini söyle
sin. Ondan sonra arkadaşlar bu işi yürütelim. 

Arkadaşlar tekrar ediyorum, memleketi
mizin tabiî güzellikleri çoktur. Varna'ya gi
den Batı Almanyalı bir vatandaş, Varna'dan 
ne ile karşılanacağını bildiği iyin gidiyor. Yok
sa Varna'da huzur duyacağı için değil. Ama 
Türkiye'ye gelen turistin trafik mevzuunda; 
belediye mevzuunda, sağlık mevzuunda, güm
rük mevzuunda ne ile karşılaşacağı meçhuldür. 
O halde bu mevzu öyle bir Teşkilât Kanunu 
ile halledilecek bir mesele değildir. Onun için 
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bana iltihak ederseniz; -1 arkadaş daha lütfen 
ayağa kalkmak suretiyle çoğunluğun bulunma
dığı gerekçesiyle bu tasarının müzakeresini 
gelecek toplantıya bırakalım. Gelecek top
lantıya. Başbakanı ve bütün Bakanları davet 
etmek su'retiyle Gümrük Bakanını dinliyelim, 
İçişleri Bakanını dinliyelim, Başvekili dinli
ydim ve böyle bir umumi karar içerisinde bu 
Teşkilât Kanunu çıkaralım. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. Takdir buradaki 60 sayın mil
letvekili a rkadaşımındı r. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Oy 'kupasını kaldırın, oy top-
laıma muamelesi bitmiştir. Yoklama yapıyoruz. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Teklif eden yok 
Beyefendi. 

'BAŞKAN — Kiyaset Divanı çoğunluğun 
mevcudiyetinde tereddüdederse, yoklama yapar. 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Efendim, ayağa 
kalkan arkadaş olmadı. 

(Beş 'milletvekili ayağa kalkmak suretiyle 
çoğunluğun bulunmadığımı ifade ettiler.) 

BAŞKAN — Sayın özal ayağa kalkan arka-
daşlarımiiz var.' 

RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Şimdi kalkan 
vair. 

BAŞKAN — Bir ikaz üzerine Riyaset Diva
nı her zaman yoklama yapar. 

Yoklama sıraısnnıda yüksek sesle buradayım 
d em iyen arkadaşlarımız lütfen yaizae akları kâ
ğıtla Riyaset Divanını. uyarsıınlar. 

(Yoklama yapıldı.) 

[BAŞKAN — Yeteri kadar çoğunluk sağlan
mıştır, müzakerelere devam ediyoruz. 

'Sayın arkadaşlar, spor kuılüplerinee oyun
culara ve karşı kulüplere şimdiye kadar öden
miş bulunan transfer ücretleriyle teşvik primle
rinden mütevellit vergi borçlarının bir defaya 
mahsus olma.k üzere terkini hakkımdaki 'kanun 
teklifinin yapılan açık oylamasına (265) arka
daşımız katılmış, (90) ret, (7) çekinsere mu
kabil (168) kabul oyu verilmiştir. Teklif (168) 
oyla kabul edilmiştir. 

Sayın Basın - Yayın ve Turizm Bakamı, bu
yuran. 

BASİN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
CELÂL TEVFİK KARASAPAN (O. S. Afyon 
Karahisar üyesi) — Muhterem arkadaşlar, şim
diye kadar konuşan arkadaşlarımızın, pe'k de
ğerli müşalıede ve tahlillerine elimden geldiği 
ıka'dar cevap vermeye çalışacağım. 

Biliyorsunuz ki, bu kanun projesi, selefim 
pek değerli Kâmran Evliyaoğlu zamanında ha-
zirlaınmış ve biraz da onun eseri olanak 'huzuru 
âlilerinize sunulmuştur. Faik at bâzı noksanı hü
kümler görüldüğü için, maksada daha1 elverişli 
tarzda, tekemmül ettirilmesi için komisyona 
iade edilmişti. Ve Plânlama Komisyonu bunu 
esaslı bir tetkika tabi tutarak ve Bakanlığımızla 
da iş birliği yaparak, arzu edilen istikamette 
tadilâtı yapmış ve bu suretle proje yeniden te
kemmül etmiş bir halde huzurunuza .sunulmuş
tur. Bittabi bu kanun projesi Hükümet proje
sidir. Bütün .Balkanlı W arın mütalâası alınmak, 
Vekiller Heyetinde müzakere konusu edilmek 
ve ayrıca Vekiller Heyetinde .'beş kişilik bir 
Bakanlar- Su Komisyonu tarafından yeniden 
güzden geçirilmek suretiyle tekemmül ettiril
miştir. Binaenialeylı, ayrı ayrı Bakanların, Baş
bakan dâhil olma'k üzere, buraya gelip, bu 'hu
susta konuşmaları ne usule, ne de ihtiyaca ce
vap veren bir teklif mahiyeti arz etmemekte
dir. 'Belki ben teklifi yanlış anladım, çünkü, 
Tahtakılıç. arkadaşımın 'hüsnüniyetimden zerre 
kadar şüphe etmeye hakkım yoktur, mesele
ye daha umumi bir istikamet vermek, haki'kaı-
ten söyledikleri ve yeriude olan koordinasyon 
üzerinde daha 'kuvvetle durmak i(ht)iya.cı<ndan 
doğmuştur, bunu takdir ederim. Bunun üzün
tüsünü biz de çekmekteyiz ve bu hususta gay-
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retler sarf etmekteyiz. Yalnız, kendillerini te
min etmek isterim ki, yeni kamunun, bilhassa 
ikinci maddesinin yazılıp tarzı- 'bu hususta sa
rihtir : «Turizmi ve Tanıtma Bakanlığı, turiz
mi millî ekonominin verimli sektörü haline ge
tirmek iyin yurdun turizme elverişli bütün 
imkânlarını değerlendirir'; turizmle illgili her 
türlü çalışmaları yapar, bu çalışmaları düzen
le!', teşvik ve kooııdine eder ve denetler» dediği
ne göre, Bakanlığın bilhassa koordinasyon ba
klanından vazifesi de tebarüz ettirilmiş bulun-
ma'kıtadır. Esasen bütün Devlet işleri, sıkı bir 
iş birliğiyle yürütüleceğine göre, bilhassa tu
rizm gibi hakikaten yalnız turizm ve tanıtma 
veçhesinden değil, belediyelerden başlıyaıraık, 
gümrüklerden başhyarak, yollarımızdan bağlı
yarak her sahayı, hem âmme sektörünü ilgi
lendiren bir mevzudur, ancak bu mevzuları der
leyip, toparlayıp koordine. edecek ve bunlara 
ışık tutaıca'k bir müessese lâzımıdır ki, işte o da ; 
projesi önümüzde bulunan Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı] olacaktır. 'Bu kanun projesinin mü-
taaddit defalar sunulduğunu muhterem selefim 
burada 'hatırlattılar. Temenni ederim ki, artık 
bu sefer sizin çok değerli mütailâlairımızla te
kemmül ederek, son salf hasımı ikmal eder ve 
henüz bir (Bakanlık halinde olmıyan 'Basın -
Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü, evvelâ 
bir Bakanlık hüviyetini iktisabeder ve bu su
retle arzu edilen koordinasyon vazifesini bir 
Bakanlık olaraık ifa eder. 

Bu vesile-ile Kâmran Evliyaoğlu arkadaşı
ma, burada verdiği değerli izahattan dolayı 
bilhassa teşekkür eder ve mevzu ile ilgilerinin 
dovam etmiş olmasını kendimize mânevi ve mad
di bir destek sayarız. 

Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan arkada
şımız bâzı tereddütler izhar ettiler, bilhassa bu 
kamınım bürokratik bir bünyeye sahibolduğu-
nu ve turizme Devlet müdahalesini teşvik eden 
ve turizmi âdeta Devlet inhisarına alır bir ma
hiyet taşıdığını ifhaııı ettiler. Ben bu görüşü 
yerinde bulmamaktayım. Her memleketti1, bil
hassa turizmi son zamanlarda ehemmiyetle ele 
yeni almış olan İspanya, Yunanistan ve hattâ 
ttalya. gibi memleketlerde turizm için Devlet 
daireleri vardır. Belçika'da da gayet geniş sa
lahiyetli bir devlet dairesi vardır ve bunlar biz
dekinden çok daha şiddetli müeyyidelerle turiz
mi kontrol ederler. Kontrol etmekle beraber teş-
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vik edici yardımlarda da bulunurlar. Binaena
leyh bizim bu Bakanlığımızın, Devletçiliği tu
rizme sokmak gibi bir gayesi yoktur. Ancak 
Devletin turizm gibi nazik bir sektörde ve bil
hassa Tahtakılıç arkadaşımızın işaret ettiği gibi, 
sıkı koordinasyon istiyen bir sektörde nâzını 
rolünü ifa etmesini sağlıyacak bir kanundur. 
Bu kanun yalnız bir kadro teşkilât kanunu de
ğildir. Muhtelif maddeleri zaten mcvcudolaıı 
6086 nolu Turizmi Teşvik Kanununun tatbika
tına organ olacak bir müessesenin meydana ge
tirilmesini istifdaf eder ve onu teshil edici bir
çok hükümleri de muhtevi bulunmaktadır. Bu 
itibarla sadece bir kadro ve teşkilât kanunu de
ğildir. Manzur olacağı üzere kadro bakımından 
da son derece dikkatli davrandık ve bu işte 
katiyen mübalâğaya gitmeme'ye gayret ettik. 
Mâkul ve bütçemizle mütenasip, vazifeyi gö
rebilecek derecede asgari bir kadro ile huzuru
nuza çıktık. Ve bütün dâva da, gerek Basın -
Yayın sahasında ve gerekse Turizm sahasında ih
tisasa yer ve ehemmiyet vermektir. Ve Bakanlı
ğın elemanlarını bu yöne sevk etmektir k i ; bu
nun da sarih belirtileri aidolduğu maddelerde 
görülmektedir. Başka memleketlerde de kültü
rel ve tanıtma işlerinin görülmesi için muhtelif 
ataşeler vardır, bunlar resmî ve nim resmî ola
rak faaliyet gösterirler. 

Memleketimizde de bunların pek çok emsali 
vardır ve faaliyetlerini her biriniz her gün aldı-. 
ğmız bültenlerde görmektesiniz. Yalnız bir bül
ten meselesi değil, sistemli, bir çalışma ile mem
leketi tanıtmak mevzuubahistir. Girdiğimiz 
yol da bu yoldur. Bu suretle teşekkül edecek 
Vekâlet bu istikamette gidecek ve bugüne ka
dar pek çok şikâyet mevzuu olan noktaları az 
bir zamanda izale etmek suretiyle memlekete 
hizmet amacını takibedecektir. 

Alp Doğan Şen arkadaşımız misal olarak 32 
nci maddedeki döner sermayeyi gösterdiler. Bu 
döner sermaye, ancak bu sahalardaki turizm en
düstrisine yardımcı sahalarıdır, tanıtmaya yar
dımcı sahalardır. Bu hususlarda teşvik edici bir 
müessese meydana getirmek amacını takibet-
miştir. Hiçbir zaman özel sektörün bu hususta
ki faaliyetlerini engelleyici, inhisarî bir mahi
yeti yoktur. Ve bu, öteden beri arzu edilen, 
bütçe müzakerelerinde daha evvelki meclisler
de mütemadiyen söylenen bir mevzudur. Bina-
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enaleyh, bunun Devletçilikle, Devletçiliğin bu işe 
sokulmasiyle bir alâkası olmasa gerektir. 

24 ncü madedeki Turizm Danışma Kuruluna 
temas buyurdular. Bu mevzu Bütçe Komisyo
nunda uzun uzadıya görüşüldü. Bâzı tâbirler 
ihtisar edildi. Hemen arz edeyim ki, buraya 
özel seketör geniş mikyasta girmektedir. Meselâ 
maddede; «ilgili özel idarelerden, ilgili beledi
yelerden, üniversitelerden, turizmle ilgili ikti
sadi devlet teşekküllerinden, dernek ve sendi
kalardan» dediğimiz zaman, burada turizmle 
iştigal eden müesseseler mevzuubahistir. Ve 
bunların kuracağı dernekler, cemiyetler ve sen
dikalar buraya temsilci göndereceklerdir. Bu
rada bir ufak matbaa hatası olmuştur, «ilgili 
bakanlardan» denmiştir. «İlgili bankalardan» 
olacaktır. Kendileri de temas ettiler, yanlış ol
duğunu söylediler. Bunu da bu şekilde tashih 
ederim. 

İlgili Ticaret ve Sanayi odalarından, denili
yor. Gayet sarihtir. Bilhassa özel sektörü tem
sil ederler. Son kısmı gençlik ve öğrenci teşek
külleri, ki bunların da hakikaten turizm saha
sında gün geçtikçe artan büyük hizmetleri ol
makta, bu işleri fahriyen yapmakta, canla başla 
çalışmaktadırlar. Onların da burada temsilci 
bulundurmaları kadar tabiî bir şey olamaz. Bu 
bakımdan, Devletin inhisarına alman bir kurul 
yoktur. Esasen istişari mahiyette bir kuruldur, 
fakat muhakkak ki, fonksiyonları çok mühim
dir. 

Umumiyet itibariyle kanun tetkik edildiği 
zaman, turizm sektörünü bilhassa özel sahada 
teşvika yarıyacak bir mahiyet arz ettiği görülür. 
Ben şahsan, Devletin doğrudan doğruya tuırizm 
endüstrisini kurmasına taraftar olmadığım 
gibi, bir çok arkadaşımda bu fikirdedirler. 
Fakat, ıbizde özel turizm sektörü tekemmül 
edinceye kadar, taazzuv edinciye kadar İspan
ya'da, Yunanistan'da meselâ son defa bize 
gayet enteresan bir ırapor vermiş olan Norveçli 
mütehassız Espark'ın dediği gibi, Norveç'te 
de bu yola gidii'miştir, bidayette Devlet işlet
meler tesis etmiş, 5, 6 sene bunları işletmiş, 
fakat, statüsünde özel sektörle işjbir'liği olduğu 
için, yavaş yavaş bunları özel sektöre, anonim 
şirketlere intikal ettirmek suretiyle ırehbeıiik 
vazifesini ifa etmiştir, bizim de maksadımız bu
dur, bu yola gideceğiz. Yakında huzurunuza 
gelecek olan Devlet Turizm İsletmeleri Ofisi 
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kanunu da bu gayeyi istihdaf etmekte ve mev
cut Turizm Bankasına yeni bir şekil vermekte-. 
dir. Görüşülmesinle (başlandığı zaman, daha te
ferruatlı olarak izah etmek, bahtiyarlığına nâii 
olacağını. 

Sahahattin Savacı arkadaşıımıza bilhassa 
teşekkür ederim. Tasarıda elbette eksiklikle
rimiz olabilir. Kâmil bir şeyi ancak Cenabı Halk 
meydana getirebilir. Biz kullar daima hatalar 
işleyebiliriz. Zaten kanunlar, anayasa gibi olan
lar müstesna, müebbet müesseseler değildir, 
muvakkat müesseselerdir. Bun'laır zaman ve 
ihtiyaca göre daima tadile tabi tutulurlar, za
man ve ihtiyaca göre üzerinde ehemmiyetle du
rulmak da hiır zarurettir, teabettiği zaman ek
siklikler bu şekilde peyderpey izale edilebilir. 
Fakat büz !bu kanun üzerinde Bakanlık olarak, 
ihtisas sahiplerinle müracaat etmek ve bütün 
ecnebi mevzuatını tedkik etmek, Plânlama ile 
sıkı bir işbirliği yapmak suretiyle ve Bütçe Ko
misyonundaki arkadaşlarımızın da bu tasan 
üzerinde ayrı ayrı durmak suretiyle en mü
kemmel şekilde bir kanun çıkarmaya çalışdık. 
Demin de dediğim gibi, beşerî bir •eserdir, elbet-
teki eksiklikleri vardır, fakat bunların tamam-
lanıınası buradaki müzalkeler neticesinde daima 
mümkündür. 

Bâzı ecne/bi memleketlerden bursiye için tek
lifler vâki olduğunu, fakat Bakanlığımızca 
gerekli allâka gösterilmediğini söylediler. Malû
matlarının tamam olmadığı anlaşılıyor. Ben
denize gelselerdi kendilerini bu hususta tenvir 
etmek fırsatını bulurdum. Filhakika umumi
yetle memleketimize gelen gerek ecnebi özel sek
törlerin, gerekse Devlet sektörü müesseselerinin 
turizm sahasında, gösterdikleri alâkayla müte-
sanip olarak kendilerine elimizden gelen 
alâkayı göstermekte zamanımın çoğunu on
lara sarfetmekteyim. İcabında kendileriyle 
seyahat dahi etmekteyim. "Ümit verici belirtiler 
vardır. Fakat şimdiye kadar müspet bir netice 
alımmamıştır. 

Yalnız, 'bursiye meselesinde müsbet iki netice 
vardır. Buyurdukları gibi, İsviçrenin bir teklifli 
var, hariciye kanalıyla muhabere cereyan edi
yor. Aramızda ufak ıbir ihtilaf değilde, bir ta
dil teklifi vardı, o da, yalnız otelcilik için de
ğil turizmin diğer sahalarına da şâmil olmak 
üzere teklif ettikleri otuz bursiyerden bir kısmımı 
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oraya gönderilmeyi teklif öttük. Onu da mütalâa ı 
ediyorlar. Tet'kitk ediyorlar. Yakında cevabını 
verdikleri zaman bu iş yürürlüğe girecektir. 

, Belçika Turizm Konseyi Mösyö Haver bu
raya geldiğii zaman, uzun göırüşımelerden sonra 
kendisi bize memleketimizden 60 kadar bursiye 
getirilmesi için tekliflerde bulundu. Bu teklif 
resmen bize de intikâl etmiştir. Bunun üzerin-
dede çalışıyoruz. Yaptığı teOdif üç dereceli bir 
tekliftir. Aşağı derecede otel personeli, orta 
derecede otel personeli ve daha yüksek dere
cede otel personelli. Bunlar arasında seyahat 
acenteliği, monitörlük gibi şeyler de vardır ki, 
bunlar üzerinde de çalışıyoruz. Bu hususta 
Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak su
retiyle en kabilliyetli adaylar seçerek bu burs- [ 
lardan istifade etmek yolunu biran evvel bula
cağız. 

OECD Teşkilâtının Bakanlığıma iki. müşavir 
vermek hakkında teklifi vardır, «gerek amelî 
gerekse nazari bakımdan yardım etmek yolunda 
iki beynelmilel mütehassısı size verebiliriz» de
di. «Yalnız siz teşkilât kanununuzu çıkarınız, 
Bakanlığınız bit' hüviyet iktisabetsin; ondan 
sonra bize emniyet gelsin. Bunları biz OECD 
hesabına, sizden mukabilini istemeksizin temin 
edeceğiz» dediler. Bunu da ayrıca arz ederim. 

İtalyanların, memleketimizde seyahat husu
sunda iş birliği için müracaatları olduğundan 
bahis buyurdular. Bütçe müzakerelerinde de te
mas etmek fırsatını bulduğumu zannediyorum, 
eğer yanılmıyorsam, maalesef bir ataşemiz, ki 
bu ataşeyi değiştirdik, böyle bir kusur işlemiş, 
bu müracaatı nazarı itibara almamıştır. Fakat, o 
zamandan beri, biz buraya gayet kabiliyetli, ye
tişmiş ve bizim eski Tanıtma Müdürümüz olan 
bir arkadaşımızı gönderdik. Çalışmalar iş birliği 
içinde devam etmektedir. Kanun projesinin kati
yet kesbetmesinden sonra takviye edilcek kadro
su ile bu işte çok faydalı olacağını tahmin et
mekteyim. 

Turizm, işletmelerinin bir ihtisas mevzuu 
olduğunu şüphesiz ki artık herkes biliyor. Bir 
arkadaşımızın dediği gibi, turizm mütehassısı 
der demez, bunun en yüksek kademesi başla
maz, Bulaşıkçılıktan başlar-'ve diğer kademeler | 
re doğru ilerler. İsviçre'de, Belçika'da böyledir, j 
Nitekim geçenlerde memleketimize Belçika'dan I 
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i bir heyet gelmiştir, bu grupun başkanı bulaşık

çılıktan yetişmiştir. Bu zat halen Belçika Otel
ler Federasyonunun reisidir. Son derece kıymet
li ve anlayışlı bir zattır. Bu şekilde yetişmesi el
bette bu, meslek bakımından son derece lü
zumlu ve faydalıdır. Bu demek değildir }â, 

' muayyen kültür sahibi insanlar da bu sahaya 
intisabetsinler ve orada yetişsinler. Bunun ııfök 
bir misalini Sayın Tahtakılıç zamanında tesis 
edilmiş olan Otelcilik Mektebinde bugün görmek 
imkânı vardır. Orta mektep mezunları, lise me
zunları çalışmakta, ecnebi mütehassısların 4a 
yardımı ile, bulaşık yıkamak, ortalık süpürmek 
suretiyle yani bizim eski tâbirle hidematı süfli-
yede bulunmak suretiyle bu mesleke hazırlan
maktadırlar. Bu mesleke bu şekilde hazırlandıjk-
tan sonra en yüksek mertebeye ulaşmak imjti-
yazını elde etmektedirler. \ 

Tanıtma mevzuunda, filim meselesinde, haki- > 
katen çok mütevazi bir durumda bulunduğu
muzu itiraf etmeye lüzum yok; hepinizin ma
lumudur. Bu da bugüne kadar Vekâletin tam 
bir hüviyetle çalışamamış olmasından ve bu 
hüviyetiyle de huzurunuza gelip gerekli öde
nekleri istiyememiş olmasından ileri gelmiştir. 
Fakat, biz Almanlarla ve diğer devletlerle 
yaptığımız anlaşmalarla, gerek radyo ve tele
vizyon sahasında ve gerekse tanıtma ve tu
rizm sahalarında teknik elemanlar yetiştiril
mesi ir»in de temaslarda bulunuyoruz, onlardan 
burs teklifi almışızdır. Bu teknik elemanlardan 
istifade ederek yeni teknik elemanlar yetiştir
mekle, beraber bu servisi yeniden organize ede
rek, bugünkü ihtiyaca cevap verecek bir hale 
getirmeye bütün kuvvetimizle çalışacağız. 

Tenkidler yerindedir, doğrudur, hiçbir şey 
söylenemez. Birçok yerlerden .filim isteniyor, 
bizzat bana müracaat ediyorlar, ben de .Tanıt
ma Dairesine müracaat ediyorum, maalesef 
elimzide olanı filân yere verdik, başka yok 
diyorlar. Benim gördüğüm filimler Yunanis-
tan'djaki f ilimleri e bile kıyaslanamıyacak bir 
haldedir. Bunların hepsinin ayrı ayrı himmete 
muhtacolduğu da bir hakikattir. Yalnız bu ve
sile ile arz edeyim, turistik filim sahasında, 
Pan Amerikan Kumpanyasının müracaatı üze
rine kendisiyle yaptığımız iş birliği ile çok 
güzel ve 15 dakika kadar süren bir turistik fi
lim meydana getirilmiştir. Bundan başka, Oal-



ÜL Meclisi B : 82 
tex Şirketi aynı şekilde Türkiye hakkında da
ha uzun süren güzel bir filim yapmıştır. 

NATO ile de beraber zalışıyoruz. Yine Tür
kiye hakkında turistik bir filim yapılmakta
dır. Pan Amerikan ve Caltex şirketleri yaptık
ları filimleri geçenlerde göstermişlerdi. Dave
tiye 'göndermiş olduğumuz birçok arkadaşlar 
tatilde oldukları için bu filmi belki görememiş
lerdir. Bendeniz Meclis arkadaşlarıma bu fil
ini çok yakında göstermek imkânını bulacağım. 

Bundan başka memleketimize ticari maksat
la filim çevirmek üzere gelenlere de memleketi
mizin turistik kıymetlerini tebarüz ettirecek 
şekilde çalışmaktadırlar. Bunlara yardım et
mekte ve teşvik etmekteyiz. Fransızlar tara
fından şimdiye kadar Fransızca olarak bir' 
film çevrilmiştir, tmmortel isimli bir filmi ge
çenlerde bana gösterdiler. Hakikaten güzel bir 
filimdir. Mevzu üzerinde durmuyorum, memle
ketimizin güzel manzaraları itibariyle bizim 
için son derecede değerli ve kıymetli bir du
rum ifade etmektedir. 

HALtL ÖZMEN (Kırşehir) — Artistleri 
kimlerdir1?... 

BASTN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Devamla) — 
Bu suretle, zannediyorum ki, umumi olarak ar
zı malûmat etmiş bulunuyorum. Müzakereler 
sırasında tekrar emir buyurulacak hususları, 
gerek bendeniz, gerekse teknisyen arkadaşla
rım istenilen şekilde izaha amadedirler. Bu ka
nunun bir an evvel müzakere edilerek huzuru 
nuzdan çıkması bizi bahtiyar edecektir, ve 
memleekette turizmi desteklemek için bir esas 
teşkil edecektir. Hürmetlrimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika/Sayın 
Alp Doğan Şen bir sual sormak istiyorlar. Bu
yurun efendim. v 

ALP DOĞAN ŞEN (Diyarbakır) — Geçen
de bir ahbabımdan mektup aldım. Amerika'da 
bir filim gösterildiğini, bu filmin ezanla başla
yıp ezanla bittiğini söylüyor. Memleketimizin 
tanıtılmasında kötü tesiri olan bu gibi filimle-
rin ıgSsterilmesine mâni olunabiliyor mu? Ya
ni Türkiye'ye gelip filim çekmek istiyen yaban
cılar için bir kontrol hakkı, bir müessese var 
mı? 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Devamla) -— 
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Bir noktayı arz edeyim: Sorunuzun bu ka
nunla pek alâkasını, »görmüyorum. Bu âşletrle 
yalnız benim Baîkanlığum değil, İçişleri (Bakan
lığı da alâkalıdır- Kendileriyle iş birliği ya
parak mümkün olan ıkooutrolu temine çalışıyo
ruz. 

Ezanla başlamıış, ezanla ıbitmi§. Yahut 
çanla başlamış, çanla 'bitmiş, mevzu itibariye 
le böyle olabilir. Bunun üzerinde hassasiyeti 
göstermenin pek de yerinde bir hareket olaca
ğını zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Nihat 
Kürşat. Buyurun. 

NİHAT KÜRŞAT '(İzmir)' — Efeın'dim, ma
zur görülsün, kanaatime 'göre, Sayın Tahta-
kılıç'm him'meti ile Meclis tamamen usul ba
kımından yanlış ve ihatalı bir yola girmiş bu
lunmaktadır. 

\ 
iSayın Talh'takılıç konuşması sırasında dedi

ler ki, Başbakan .gelsin, diğer Bakanlar ıgel-
sin, turizm 'bakımından ine yapacaklar? Ne 
edecekler'?... Mulhterem arkadaşlarım; burada 
biz turizm mevzuunda umumi bir müzakere aç
mış değiliz. Burada görüşülen tamamen tek-
n'ik ımânada bir teşkilât ve bir organizasyon 
kanunudur, ve bir mevzuat meselesidir. Şunu 
da üzülerek ifade edeyim ki, Vekil de Muh
terem Tahtaikılıç 'm hatasına düşmüşlerdir. 
Kalkmışlar bu kürsüden, vekâlet icraatından 
bahsetmektedirler. Sanki bütçe müızakerele-
rindeyiz ve bütçe müzakereleri sırasında yapı
lan. tenkidleri cevaplandırmaktadırlar. Burada 
Bakanlığın faaliyeti mevzuulbahis değildir. B'ir 
Teşkilât Kanunu gelmiştir1? Tasavvur ettiği
miz memlekete turizmin getirmesini üımidetti-
ğimiz faydaları -sağlıyacaik bir kanun mudur? 
Yapacağımız Ih'immetleri bu 'Teşkilât Kanunu 
ile başara-biılecek miyiz, yerine ıge'tirebilecelk 
miyiz? Bunun münakaşasını yapacağız ve ar
kadaşlarımızdan da bu yolda müspet ve yapı
cı teklifler beklemekteyiz. Bu şekilde müza
kereler ,bu kanunun igecilktiırilımesinden başka 
ibir netice doğurmıyacak'tır. Bu hususta Riya
setten de 'arkadaşlarımızı usule davet, etmedini 
rica etmekteyim. 

BAŞKAN — «Sayın Kürşat; şu noktayı bil
menizi Riyaset adına isterim iki, burada bir 
Bakanlığın kanunu 'görüşülürken o Bakanlığın 
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bütün formasyonu -ve teşkilâtı (hususunda her 
milletvekili umumi konuşmalar sırasında be
yanda bulunabilir ve Bakan da teşkilâtına ta
allûk eden hususta her türlü .bilgiyi Meclise 
arz edebilir. O yönden Riyaset Divanı tara
fından bir usulsüzlük görülmemiştir. Bu nok
tayı 'böylece tesbit ettikten sonra, zatıârlnlz, 
şansınız adına söz istemiş bulunuyorsunuz, 
buyurunuz Sayın Künşaıt. 

NİHAT KÜRŞAT (izmir) — Efendi m, şah
sım .adına konuşuyorum: Bu kanunun müzake
resinde komisyon .sözcüsü bulunduğum için bu 
noktanın sözlerimin başında tavzihine lüzum 
'gördüm. 

Muhterem arkadaşlarım; Bakanlığın yurt 
dışı teşkilâtı mevzuunda bir arkadaşımız, tasa
rının dayandığı Ibir temel prensibe, 'aynı tasa
rının bundan evvel huzurunuza 'gelişi sırasın
da id a itiraz ettiler. Tasarı dış teşkilât 'bahsin
de Bakanlık mensuplarından olduğu kadar, va
zifenin ımaıhiye'bi ve basın mesleki ile olan sıkı 
irtibatı 'bakımından, gazetecilerden istifade 
etmek prensibini vaz'etmiştir. Bu ,bir prensip
tir. Saıym Coşkun Kırca bu vazifelerin Ha
riciye mensuplarımı vemlımesini istiyor, bu
nunla iktifa etmiyor, gazetecinin bu vazifeyi 
yapamıyacağmı da söylüyor. Her iki iddia
sında da birtakım yanlış görüşlere ve tasarıda 
mevcut bulunmıyan hükümlere dayanıyor. Her 
zaman derin bilgisinden ve meseleleri hallet
mekteki dirayetinden istifade 'ettiğimiz Coşkun 
'Kırca arkadaşımızın bu mevzuda sürçmesinin 
sebehini anlamak 'biraz .güç'bür. Arkadaşımızın 
görüşünü yanlış esaslara istinadettird'iğini söy
lemiştik ; izah edelim : Diyor ki ; - zabıtlardan 
aynen aldım- .gazeteciyi, basın ataşesi veya 
müşaviri yaptık. Gittiği memlekette 'gazetele
re, mizampajı şöyle tanzim edin, şu puntoları 
kuklamın, şöyle manşet atın mı diyecek? Gaze
teciliğin tarifini höyle yaptıktan ve gazeteciyi 
yabancı; dil bilmez, yüksek tahsili yok ve dün
ya görüşünden mahrum, siyasi anlayış yoksu
nu, sadece ve sadece harflerin puntolarını bi
len, mizampaj yapan, manşet çıkaran basit bir 
tekmısiyen olarak telâkki ettikten sonra Coş
kun Kırca'ya hak vermemek mümkün değildir. 
Ama hakikatin böyle olmadığını herkes kadar 
kendisinin de bilmesi lâzımdır. Zira bu mes-
leke kısa bir müddet için de olsa intisabı var
dır. Ve Meclis Albümünde kendisini birtakım 
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j 'gazetelerin' ve mecmuaların müntesibi olarak 
I tanıtmaktadır. 

Arkadaşlar; tasarıya göre gazeteciler, dış teş
kilâtta basın müşaviri ve basın ataşesi olabilir. 
Tâyin edilebilir, tasarıya göre. Ama, bunun ke
sin şartları vardır. Ve bunlar maddeler halin
de tadadedilmlşıtir: Gazetecilikte 5 yıl kıdemi 
olacak ve '5 yıl aralıksız sarı basın kartını ta-
sımış olacak. Bu sarı kartı iki yıllık gazetecilik-

I ten sonra alındığına, elde edildiğine göre bu, 
yedi senelik gazetecilik demektir. Bakanlık ka
yıtlarından, bunlar tesbit edildikten sonra, yük-

I sek tahsil mezunu olacak, vazife göreceği mem
leketin lisanını veya orada en çok konuşulan dili 
bihakkin bilecek ve imtihandan geçecek. Ayrıca 
bir süre için iç, teşkilâtta stajyer olarak çalışa
cak. Binaenaleyh dedikleri gibi, aynen «lise me
zunlarını basın müşaviri ve ataşe yapmıyoruz». 
Hariciyeye intisabetmiş genç mülkiyeliler çanta 
taşıyorlar, kuryelik yapıyorlar, diyorlar. Bu 
gençler Turizm Vekâletine intisabederlerse bu 
vazifelere atanabilirler. Tasarıda bu imkânı kös
tekleyici bir hüküm yoktur. Hariciye memurla
rının işsizliği de kendilerine böyle yeni vazife
ler verilmesi için sebep teşkil etmez. Hariciye 
Vekâleti kadrolarında tensikat yapmakla mesele 
hallolunabilir. Gazetecinin dış teşkilâtta vazife 
alışını mevzuat yönünden izah ettik. Bu vazife
yi lâyıkı ile başarıp başaramıyacağı noktasına 
gelince; buna ait tatbikatın sayısız- misallerini 
vermek mümkündür. 

Bendeniz Orta - Şark'tan, Avrupa ve Ame
rika'ya kadar yayılan dış teşkilâtımızla temas et
me imkânını bulmuş bir arkadaşınızım. Bu ara
da gazetecilerin müspet çalışmalarına şahidol-
dum: Bir Devlet merkezinde halk ve basın men
supları elçimizin ismini dahi- bilmemekte, sefa
ret erkânımızın yüzlerini göremediklerinden şi
kâyet etmekte idiler, fakat basın ataşemizin ora
da Devletimizi tek başına bir gazeteci olarak, 
temsil ettiğinden stayişle bize bahsetmişlerdir. 
Gazeteci pekâlâ hariciyeye intisabedebilir, dip
lomat olabilir. Ankara'daki yabancı elçilerin bir
çoğu gazetecilikten gelmişlerdir. Bizde de büyük 
elçilik payesine erişmiş bâzı gazetecilerin, kari
yerden yetişmiş sefirlerimizden daha başarılı ol
duklarının ve Devletimizi şeref ve liyakatla dı-
şarda temsil ettiklerinin misallerini burada sı
ralamak mümkündür. Ama diplomasiden basın 
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hayatına intisabetmiş ve orada tutunmuş bir ha- I 
rieiyeci misali vermek biraz güçtür. (Orta sıra
lardan, misal ver, sesleri) 

Arkadaşlar misal istediler. Bunların misal
leri pek çoktur. Yüksek Heyetiniz içinde basın 
meslekinden hariciyeye intisabetmiş ve bu saha
da üstün başarılar sağlamış, meselâ bir Sayın 
Selim Sarper, meselâ bir Yakup Kadri Karaas-
manoğlu halen mevcut bulunmaktadır. Bu arada 
Necmeddin Sadak, Ruşen Eşref gibi değerleri de 
rahmetle anmak bu vesile ile mümkündür. Ama 
arkadaşlarım, hariciyeden gazeteciliğe geçip ora
da başarı sağlıyamıyanların misalini de. yine 
aramızda, bizzat Sayın Coşkun Kırca teyidi et
mektedir. 

Bu prensibin ve sistemin müdafaası zımnın
da, mensubu bulunduğum basın meslekine biraz 
fazlaca taviz vermişsem müsamahanızı rica eder, 
hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım, huzurunuzda bulunan kanun tasa
rısı evvelce gelmiş olduğu şekilden bir hayli 
farklı bir durum arz etmektedir. Yüce Meclis 
bundan evvel gelen metnin iyice üzerinde dur
muş, gerekli direktifleri vermiş ye Plânlama 
Komisyonu da, bence işin özünü teşkil eden 8 nci 
maddede, teşkilât bakımından büyük reform ge
tiren prensipleri işlemiştir. Evvelce S nci mad
dede «Turizm Genel Müdürlüğü» başlığı altında ' 
yalnızca bir tarif verilmekte idi. 

«Turizm Gene lMüdürlüğü, Genel Müdür ve 
yardımcılarının yönetimi altında aşağıda yazılı 
dairelerden kurulur : 

Etüt ve Plânlama Dairesi Müdürlüğü, Tu
rizm «Geliştirme Dairesi Müdürlüğü, Turistik 
Teşebbüsleri Dairesi Müdürlüğü.» Şimdi huzu
runuzda bulunan 8 nei madde ile, hakikaten 
memleketin ihtiyacı olan meseleler ve müesse
seler getirilmiş bulunmaktadır. Bir defa fiyat 
kontrolü ve turizmin idaresi bakımından şu 
ibare yer almıştır : «Turizm endüstrisi ve te
şebbüslerinin tesis ve işletme esaslarını tesbit, 
bu müesseselerin teşvik ve himayesine ve fi
yat tarifelerinin tanzim ve tasdikına ait iş
lemleri ifa eder ve murakabelerini sağlar.» 

Arkadaşlar, hakikaten turizm meselesi bir 
bakıma yalnız bir teşkilât kanunu meselesi 
değil, bir kontrol meselesidir, bir kontrol 
müessesesinin işlemesıi meselesidir. Maalesef 
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etüdlerimi getiremedim. Çünkü, kanun tasa
rısı gündemin çok uzak bir noktasından, ön
celik ve ivedilik müessesesi dol ay isiyle, bir
denbire atlayıp bu sırayı aldı. Küçük yapıl
mış olan gözlerimize tabiî her şeyi sığdırmak 
imkânı bulunmadığı için, dosyamı getireme
dim. 

Arkadaşlar, öyle yerler vardır ki, misal ola
rak bir köyü alalım. Adam köyün için
de bir yerin etrafını çevirmiş ve o yerin 
ortasından su çıkıyor. Yerli turist var, ecnebi 
turist var, biz bunların hepsine turist diyo
ruz. Her hangi bir turist buranın kapısından 
içeri girer girmez yakasına yapışılıp ayak 
bastı parası alınıyor. Sonra, oturup bir şey yi
yor veya içiyor, şunu bunu ısmarlıyor bu tak
dirde de hem normal olarak Hilton Otelinde 
ödemiyeceği bir para ödediği gibi, hem de ayak 
bastı parası veriyor1. Bu, belediye tarifesine 
aykırı, diyorsunuz, «burası köy, belediye ka
rışamaz. Ne istersem alırını. 1,5 lira, kestim ; 
istersem 3,5 lira da keser alırım.)» diyor. Arka
daşlar bu anlattığım geçmiş bir hâdisedir. 

Dağda ana yolun üzerinde bir motel ya
pılmış; motele gidiyorsunuz durum aynı. İç 
turizm olsun dış turizm olsun ; turizm demek 
halkı soymak demek değildir. Dünyanın hiçbir 
yerinde, böyle anlaşılmaz. Çünkü dünyanın 
her yerinde turist kütlesi diye, az parası olan 
fakat parasını hesaplı 'harcıyan geniş kütle
ye deniyor. Yoksa milyonerler arada bir vapur 
kiralıyacaklar da, birkaç, tane milyoner gele
cek. Bu bir istisnadır. Asıl orta halli turisti 
biz turist diye kabul ediyoruz, asıl ondan 
bir şey çıkabilir. Onları ne kadar çok memle
ketimize celbedebilirsek, onları ne kadar çok 
gezdirir, memnun edersek karşılığında o kadar 
çok para alırız. 

Meselâ, Şimal memleketleri güneşe muhtaç-. 
tırlar, benim münasebetim olduğu için iyi bi
liyorum, onlara güneş satılır. Bir İsveç'i, bir 
Norveç'i misal alalım. Bunlar güneşi az gö
ren memleketlerdir. Buranın' sakinleri biraz 
paraya kavuştu mu doğru güneşli yerlere, bil
hassa Akdeniz iklimine doğru koşarlar. Çün
kü güneş onların vücudu için bir zarurettir. 
Doktorlar, plânlama daireleri onlara güneş tav
siye ederler. Bu turistler Türkiye'yi iyi ta
nırlarsa akın akm gelirler. Ama biz, turist 
için bir zalbıta kurmadıkça fiyat kontrolü yap-
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madıkça ne dıştaki turist turist olur ne içteki 
turist turist vasfını alır. Şimdi bu açıdan, fi
yat tarifelerinin tanzim ve astık gibi bir yetki 
ve bunun da tabiî bir kontrolü olacak - Turizm 
Genel Müdürlüğü - yurdumuzun turistik im-

' kânlarını değerlendirecek ve turizmi gelişti
recek her türlü etüt ve planlarının hazırlan
ması..» dediğine göre şu maddede, hakikaten 
Plânlama Komisyonu Yüce Meclisin direktifine 
uyarak prensipleri buraya sokmuştur. Ben öyle 
anlıyorum. Yanlış anlıyorsam, muhterem Ko
misyon beni aydınlatsın. Çünkü ben ısrarla 
bu kürsüye çıkmaya hazırlanmıştım, şu tu
rizm zabıtası, fiyat kontrolü mevzuunda ko
nuşacağım, çünkü turizmin özü burası arka
daşlar. 

Ne kadar güzel teşkilât kanunu getirirsek 
getirelim, eğer o kurduğumuz teşkilât ehliyetle 
meseleleri ele almazsa, o teşkilât kanunundan 
da, bir ışey çıkmaz, onunla beraber getirilen 
müesseselerden de. Memleketimizde, yurt için
de ve dışında iş görecek turizm personeli ye
tiştirir ve bu maksatla kurslar ve uzman okul
ları açarsak işin can alacak noktasını hallet
miş oluruz. Turizm Bakanlığının bunlar üzerin
de murakabe yetkisi, teşkilât kanunu içinde tas
rih edildiği takdirde bu müesseseler gelişip 
işleyebilir. Bu bakımdan da önümüze getirilen 
metni yerinde buluyorum. 

Yalnız arkadaşlar, bu teşkilât kanunu tat
bik edilirken bâzı hâdiselerin cereyan edece
ğini tahmin etmemeye imkân yoktur. Bugün 
umumiyetle Dışişlerine intisabetmek ve Turizm 
Bakanlığının Teşkilât Kanunundan istifade 
ederek harice gitmek meselesi birçok insanın 
ağzının suyunu akıttırmaktadır. Dışarı çıkıp 
gezdiğimiz zaman, orada içi bu işlerle yanan, 
Türkiye'yi, vatanınım! nasıl tanıtayım diye 
çırpınan ekseriyeti t eşik il eden bir kütle yerine, 
daha ziyade, şöyle Avrupaya gideyim, bir ra
hat hayat yaşıyayım, gezeyim, eğleneyim; bu 
'memleketin dertleri vardır, sıkıntıları vardır, 
bunlardan uzaklaşayım diye bir havanın için
de bulunanları da görmek kabildir maalesef. 

Eğer. bu kanun tatbik edilirken, ,bu ruh ve 
hava aynen buraya girerse arkadaşlar, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı teşkilât kanunundan 
bizim istifade etmemize imkân yoktur. Ali 
gidecek, Veli gidecek, güzel bir hayat, yadsıya
cak; fakat biz zavallı Türk milleti burada ıbok- , 
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liyeceğiz ki, turizmde bir faaliyet olsun, turist 
gelsin. Binaenaleyh biz burada Büyük Mec
lis olarak (buna bir çare bulmak mecburiye
tindeyiz. Kesin bir çare pek aklıma gelmiyor. 
Büyük Meclis daha iyi düşünür. Ama ak
lımdan şöyle bir şey geçiyor; acaba bu dışa 
gidecek katagoriyi peşinen tesbit etmek müm
kün olmaz mı? Çünkü bütün memurlar gitmek 
istiyor Avrupaya... idealleri bu - Turizm Ba
kanlığına giren memur, bir gün bu işi nasıl 
yapsam da dışarıya gitsem diye düşünüyor ya
ni, aklı fikri hep bu işin üzerinde işliyor. 
Şimdi biz ıbu işi .bu istikâmetten çıkarmak için, 
ne yapalım? Bunu yapmak için aklıma gelen 
bir tedbir, başından bu işi ayırmalıyız ıkatagori-
ye.. Yani dışarıya gitmesi melhuz olan zevat 
ayrı bir seksiyon olarak bu işin İçinde yer al
mak ve sıkı kaideler tatbik edilmelidir. Bu işin 
zayıf ve ince noktası budur. Çektiğimiz sıkın
tılar buradan gelmektedir. Ama alınan olurmuş; 
tabiî bi bzurada konuşurken «bu kütlenin hep
si bu anlayış ve ruhtadır» demek imkânı ola
maz. Elbette iki, aşk /ile şevkle Türkiye tu
rizm dâvasını, fakir ve çıplak ayaklı köylü
müzün hakkını, Mahmut Alieanoğul arkada
şımın söylediği gibi, tuz alamıyacak durumda 
olan köylümüzün hakkını düşünen memurla
rımız da vardır. Bunu da burada bildirmeyi 
borç bilirim. 

Şimdi, netice itibariyle buraya gelen ka
nun tasarısı ana hatları itibariyle uygun bir 
tasarıdır. Çünkü Büyüde Meclisin bir defa 
kontrolundan geçmiştir. Geri gönderilmiştir. 
Bu direktifler dairesinde, bu ruh dairesinde 
gelmiştir. Maddeler sırasında söyliyeoeğimiz 
sözler vardır. Bu kanunun memleketimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilerim.. 

î Saygılarımla. 

I BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, yeterlik 
| önergasi gelmiştir. Şimdiye kadar 6 arkadaşı

mız konuşmuş bulunmaktadır. Söz istemiş ıbu-
I kın up ta konuşamamış üç. arkadaşımız daha var-
j dır. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

I AHMET' TAHTAKILIÇ (Uşak) — Cevap 
hakkrmm reddediyorsunuz, Sayın Başkan:, 

BAŞKAN — Riyaset reddetmiyor. Sayın 
ı Tahtakılıç, Yeterlik önergesi aleyhinde konu-
! susunuz. Yüksek Heyet eğer kifayet önergesini • 
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kabul etmezse, reddederse o zaman zatiâlinizin 
cevap hakkı da, söz hakkı da avdet eder. Yeter
lik önergesini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kanunun tümü üzerindeki, müzakereler kâ

fidir. Maddelere .geçilmesini arz ve teklif ede
rim. 

izmir 
Mustafa Uyar 

BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhin
de »buyurun sayın Tahtakılıç. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte
rem arkadaşlar, parlâmento mikaikerelerinin 
memleket iğin ne kadar faydalı olduğuna şu. 
kanunun geçirdiği safahat kâfi derecede mi
saldir. Eğer Hükümetin ilk getirdiği şekilde, 
ne olduğu belli olmıyan şekilde çııksa ddi bu 
kanun, hiçbir vazife göremezdi. Şimdi biz, 
58 nci sıradan, başka ivedilik teklifleri olduğu 
halde bir teşkilât kanununu ivedilikle getir
dik. Buna itirazımız yok. Zaten bütün kanun
lar, Hükümetin istediği kanunlar ivedilikle çı
kıyor ve bundan da memlekete zarar gelecektir. 
Bunu da söyliyeyim. 

Şimdi ne oldu? 40 ikisi ile müzakere ediyo
ruz. Düşününüz, daha biz bakanlara karşı ce- " 
vap verme hakkımızı kullanamıyoruz. Niye 6 
kişi konuştu ve kifayet takriri geldi. Sayın 
arkadaşlar, konuştuğumuz mevzu Türkiye'de 
Turizm Tanıtma Bakanlığı Teşkilât Kanunu
nu ve prensiplerini tarif ©den bir kanundur. 
Meselâ, açınız müsteşarın tarifini, açınız teftiş 
heyeti reisi Ve müfettişlerinin tarifini; bun
lar evvelâ kanuna uygun değildir. 

SADRETTlN ÇANGA (Bursa) — Madde
lerde konuşun. 

, AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Mü
saade buyurun, onu da söyliyeceğim. Sonra, Ko
misyon Sözcüsü çıktı, usule muhalif teklif yap
tı, dedi. Umumi müzakere demek bir konunun 
umumi politikasının aydınlanması demektir. 
Kanun maddelerinin aydınlanması demek değil
dir. 

Turizm politikası hakkında alâkalı Bakanla
rın bu kanuna muvazi olarak verecekleri iza
hatı dinlemek lâzımdır. Arkadaşımız geciktir
mekten bahsetti, Bu şekilde Komisyon Sözcüsü 

'olarak konuşması doğru.değildir. 
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Onun için müzakereye imkân veriniz de Be-

şit Ülker arkadaşımız gibi ben de 58 nci sıra
daki tasarının nasıl geleceğini düşünmediğim 
için notlarımı ben de getiremedim. Çünkü, em-
rivâkılarla karşı karşryayız. Şimdi önümüze bir
den getirildi. Müsaade edin de bu müzakere vê -
silesiyle fikirlerimizi söyliyelim. Zaten 55 kişi
ye indi. 55 kişi ile şu müzakereyi tamamlıyalım, 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, takdir 
edersiniz ki, şimdiye kadar altı üya> konuştuk
tan sonra, şayet bir arkadaşımız yeterlik öner
gesi verirse biz o arkadaşın önergesini Riyaset 
Divanı olarak yüce Meclise okumak mecburiye
tindeyiz. Bu yönden Riyaset Divanını ilzam 
edecek mahiyette bir hata mevcut değildir. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Söz istiyorum, 
efendim. 

BAŞKAN — Hayır efendim,, olamaz. 
FERDA GÜLEY (Devamla) — Usul hak

kında söz istiyorum, efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, usul hakkında 

buyurun... Yalnız bir dakika Sayın Güley 
Şimdi kifayet önergesini oyunuza sunuyo

rum; kabul edenler... Etmiyenler... önerge red
dedilmiştir. 

Ferda Güley arkadaşımız usul hakkında söz 
istemişlerdir, buyurun Sayın Ferda Güley. 

FERDA GÜLEY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım; 6 arkadaş söz istedikten ve konuş
tuktan sonra, Başkanlık Divanı, genel olarak 
gelen yeterlik önergesini oya koyma hakkını 
kendisinde buluyor ve itiraz edilmiş olsa dahi, 
Tüzüğe dayandığını ileri sürerek bu hakkı kul
lanıyor. 

Hakikatte, Tüzüğün yeterlik önergesi ile il
gili olarak getirdiği hak sadece 6 kişinin konuş
muş olmasından ibaret değildir. Bu hak 103 
ncü maddede, «Mevzuu müzakere lehinde, aley
hinde ve hakkında söz istiyenlerden en az iki
şer mebus iradı kelâm etmeden müzakerenin ki
fayeti reye konamaz» şeklinde tedvin edilmiş
tir. 

Riyaset, bunu aramadan sadece yekûna, 6 
rakamına bakarak, 6 kişinin konuşmasını taki
ben yeterlik önergesini hemen oya koymak hak
kına sahip değildir. 

Bugün tasarı üzerinde konuşan arkadaşla
rın birkaç tanesi hariç, lehinde konuşmuşlardır, 
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Üzerinde konuşmak istiyenler olabilir. Eğer bu 
hesap yapılırsa 6 rakamı yetmez. 

Ben bu maruzatımı Riyaset Divanına, mü
zakerelerde istemiyerek yaptığına inandığım bu 
kısıtlayıcı tasarrufu daha genişletmek hürriye
tine sahibolduğunu, hiç olmazsa, iki üç kişiye 
daha bu tefsir yoliyle konuşma imkânını ver
meye sahibolduğunu anlatmış olmak için söylü
yorum. 

Hürmetlerimle, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ferda Güley'e Riyaset 
Divanı adına şu'cevabı vermekle yetineceğim. 
Sayın arkadaşımızın, istinadettiği, 103 ncü mad
de bu şekilde düzenlenmiştir. Ancak, lehte, 
aleyhte ve üzerinde konuşmalar yine İçtüzüğün 
85 nci maddesi gereğince Heyet tarafından is
tendiği takdirde ilzam olunur ve Heyet tarafın
dan istenmediği takdirde Riyasetin kendiliğin
den konuşmaları lehte, aleyhte ve üzerinde, diye 
bir tasnife tâbi tutmasına lüzum ve imkân yok
tur. Binaenaleyh, Yüce Heyet tarafından konu
şacak arkadaşların konuşmalarında lehinde, 
aleyhinde ve üzerinde, diye bir tavsifte bulun
maları hususunda bir ısrar ve talep mevcut bu
lunmadığından, biz böyle bir münavebe sırası, 
böyle bir söz sırası yapmaya yani lehinde, aley
hinde ve üzerinde, diye bir tasnif yapmaya lü
zum hissetmedik. Şayet Yüce Heyet istemiş ol
saydı, bu esasa riayet ederdik. Buna göre bir 
tasnif yapar, lehinde, aleyhinde ve üzerinde ol
mak üzere arkadaşlar konuştuktan sonra kifa
yet önergesini oya sunardık. 

Binaenaleyh, Sayın Ferda Güley'in 103 ncü 
madde muvacehesinde hakkı vardır; fakat, 85 
nci madde muvacehesinde, Heyetiniz tarafın
dan böyle bir tasnif istenmediği için bu mev
zuda pek hakkı bulunmadığı kanaatindeyiz . 

Yeterlik önergesi reddedilmiş bulunduğuna 
göre, müzakereye devam ediyoruz. 

Söz sırası Sayın Cihat Baban'mdır. (Yok, 
sesleri) 

Sayın Tosbi. (Yok, sesleri) 
Sayın Ahmet Tahtakılıç, buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlar, demin yeterlik önergesi 
aleyhinde konuştuğum sırada arz ettim; şu kadar 
kabarık ve yeni bir teşkilât kuran, prensipler 
getiren bir- kanunun ivedilikle müzakeresine 
geçilmesi, benim kanaatime göre zararlıdır. 
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Isbatım da bu kanunun komisyona gittikten Son-
ra aldığı şekildir. 

iki, arkadaşlar umumi müzakere demek ka
nunun derpiş ettiği konunun bütün teferruatına 
sirayet etmek suretiyle müzakere açılması de
mektir. Hatta bu husus maddelerin dışına dahi 
çıkabilir. Asayiş meselesini mevzuu bahis eden 
bir madde dolay isiyle, asayişin dış politika üze
rindeki tesirleri bile konuşulabüir. Turizm 
Kanunu dolayısiyle Başbakanın izahatını ister
ken ben iki noktaya istinadediyorum. Gerçek
leri görelim arkadaşlar Parlâmento olarak... 
Vilâyet idaresi Kanunu der ki,: «vali devletin 
mümessili, Hükümetin siyasi ve idari icra vası
tasıdır.» Arkadaşlar Dahiliye Vekâleti otarite-
sinden geçmiyen işlerin vilâyette günü, gününe 
(benimsenmesi ananesini bile biz tesis edemje-
'mişizdir. O halde zannettiğimiz gibi ıbir şeikil-
de devlet müesses değildir. Bunu Başbakan
lık bütçesinde söylemişim bu gün de söylüyo
rum. devlet müesses değildir. Size bunu bir 
misal ile arz edeyim; bir el koyma kararı çıka
rıldı vaktiyle, Subaşı diye bir zat ihdas edildi, 
halbuki köydeki muhtarın ihtiyar heyetinin 
otaritesıi içerisine girmiyen işleri köyde yü
rütmek mümkün değildir. Ama siz kanun ya
parsınız, sufoaşı diye bir müeılseseyi icadeder-
siniz, mümessil de seçersiniz, tanıtma memuru 
dersiniz. Ama o vilâyetin valisi mahalli otarite-
si, belediyesi ile bu işin nasıl organik halde 
çalışacağı meselesini Hükümet politikası olarak 
halletmezseniz, turizmin yine sahibi olmaz. İs
tanbul'un sahibi yoktur. Halbuki istanbul'un 
valisi de vardır, belediyesi de vardır. Bir gün 
imar ıbir karar verir 18 katlı ev yapılmasının 
izni mahiyetinde. Bir gün de başka bir karar 
verir, sahillere bina yapılmıyacak, diye. Ertesi 
günü bakarısınız sahilde bir bina. Niye? Biz 
devlet ölçüsü koyamadık bu memlekette. Onun 
için Sayın Basın - Yayın ve Turizm Balkanına 
ben bir kolaylık olsun diye bu sözleri söyledim. 
Kendileri de kürsüye, çıkıp iyi niyetten bahis 
ettiler. Ben iyi niyet meselesini filân ortaya 
koymadım. Türkiye 'nin gerçeklerini bilelim. 
Turizm hakkında Sayın Ülker arkadaşımız da 
söylediler. Avrupalı turistler yola çıkmadan 
en az 6 ay evvelinden bu yaz içinde nereye gi
deceğini ne (maksatla, ne kadar para ile, hangi 
vasıtalar ile gideceklerini tesbit ederler. Orada 
bir aile bütçesi vardır. Her şahıs söyliyecek, 
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buyanımız bizim güzelliklerimiz var, diye söy-
liyeceğiz. Onlar da gelecek. Hayır. Treniniz, 
yollunuz, tarifeniz, her türlü meseleniz halledil-
mezse, turist, turist diye (bağırmakla hiçbir 
netice alamazsınız. 

NİHAT KÜRŞAT (İzmir) — Bu sözlerin 
kanunla alâkası ne? 

AHMET TAHTAKTLIÇ (Devamla) — Kür-
şat Bey; zatı âliniz mevzuu güzelce bir basın 
mevzuu haline getirdiniz, hiç itiraz eitmedik. 
Siz komisyon sözcüsüsünüz. Balkınız yeriniz 
(burada duruyor. Teşrif etseniz buradan di bi
leşeniz daha iyi olur. Bakınız Coşkun Kırca'ya 
ne kadar güzel tarizler yaptınız, şjahlsi bir mev
zu haline getirdiniz müzakereyi. Bir şey dedik 
ani...? Onun için müsaade ediniz, dinleyiniz. 

BAŞKAN —. Sayın Tahtaküıç, gerek «iz 
gerek Sayın Kürşat, kanunun tümü üzerinde 
istediğiniz şekilde konuşabilirsiniz. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar
kadaşlar, Turizm Teşkilât Kanunu diyorsunuz. 
Ben- size, Personel Kanununun normlarına uyu
yor mu diye bir sual sorsam ne dersiniz?.. Ba 
konuda cevap verecek kimse yoktur, Sayın 
Bakan da buna cevap veremez. Okuyoruz ki 
Personel Kanununun prensiplerini Hükümet 
tesbit etmiş. 

İkincisi; teşkilât kamum]arı böyle münfe
rit bir şekilde çıktığı için Hükümet görüşüne 
istinadetmiyor. 1.7 türlü müsteşarın tarifi var
dır. Nitekim bu kanunda da müsteşarın tarifi 
başka türlü yapılmıştır. Müsteşarım! Vekilden 
direktif alacağından bahsedilmiştir. Teftiş he
yeti! de öyledir. Müfettiş Vekilden direktif al
nınız, Müfettiş1 Vekilden vazife alır. Ama tari
hin mesuliyetsiz devirlerinde Vekilden direk
tif • almış olan teftiş heyetlerimden bir fayda 
görülmemiştir. Bakımız kanunun umuımi pren
sipleri içerisinde elenecek ne kadar ço'k nokta
lar vardır. O halde evvelâ şu mutabakata vara
lım. Parlâmento müzakerelerinin faydası orta
da. Komisyon sözcüsü arkadaşımız da şu ka
nunun mükemmel hale gelmesinde kendisine 
göre hizmeti olan arkadaşımız da. Parlâmento
daki genişliğime bir müzakere yapılmasına her 
halde taraftardır. Başbakan da gelsin arkadaş
lar. Burada Hükümetin bütün âzaılamnm bu-
lummaması hatadır. Bir Teşkilât Kanunu yapı
lıyor. Hükümetin bir Bakanlığımın fonksiyo-
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nam a taallûk ediyor, 'kadroları çiziliyor. Hü
kümetten yalnız Bakam arkadaşımız var. Ama 
Hükümet diyor ki, Bakan arkadaşımız di'yûr ki, 
bu mesele Bakanlar Kurulunda görüşüldü. Ba^ 
kanlar Kurulundan geçen tasarı, selefi olan 
Bakam arkadaşımız gücenmesinler; Türkçe 
ifadesi bakımından dailıi birbirini tutmıyan bir 
tasarı... Ve mevzu bakımından da gayet yaya 
bir tasarı... Eğer buraya, girersek ben '0 zamam 

.Başbakana derim ki; siz Hükümet olarak tu
rizmi anlamamışsınız, bereket versin ki komis
yon geldi de işi dörtbaşı mamur bir hale getir
di. Halbuki benim maksadım bu, değil. Beni 
kanunun çıkmasına taraftarım. Sözüme baş
larken söyledim. Arkadaşlar biz çok teşkilât 
kanunu yaptıık. Kanunları sayınız çok teşkilât 
kamunu yapmışızdır. Bakanlıkların adı çok de
ğişti. Fakat komisyonlarda hiçbir netice mey
dana gelmedi. Hiçbir değişiklik olmadı. Sebep? 
Bakınız Ülker arkadaşım turistik zabıtadan 
bahsetti. Belediye ve vilâyet sınırları haricin-
de tarife meselesinin nasıl inzibat altına alın
ması lâzıımıgeleliğini izah etti. Benim notumda 
da bu iş vardır. Çünkü, Vilâyetler İdaresi Ka
nununun bir maddesi var; «Evamiri Devlete 
riayet etmlyenlerden 25 lira para cezası alınır.» 
Hemen arkasından tamimler çıkar, yük üstü
ne yük atılmaz, yük altına yüz konmaz falam 
der ve yine kamyonlarım üstünde, yüklerin üs
tünde insanlar gelip giderler. Niye? Biz mev
zuu belediyeden belediyeye, vilâyet sınırından 
vilâyet sınırına kontrol edecek bir sistem vaz'-
etımedik. Turist bir neyle karşılaşacağını bilerek 
gelir, bir de huzur almaya gelir. Bir ıbesıtecimizin 
şarkısında ifade ettiği gibi, o huzur almaya 
gölir. Halbuki bize meselelerle karşı karşıya 

i gelmeye gelir. O halde zannedildiği gibi bu yal
nız bir Turizm Bakanlığı dâvası değildir, bir 

I tanıtma teşkilâtı kurmak dâvası değildir. Son
ra, Hükümetin iktisadi politikasıyla da alâka
lıdır. Birlikte çalıştığım devrede de bunu 
söyledim, bir arkadaş Almanya'da teşkilât kur
sa, arkadaşlar, bir yılda da 500 bin lira kazan
sa, derhal Devlet bu -kazanca el uzatır. Bizde
ki zihniyet budur. Vay sen 500 bin lira kazan
dın. Hattâ tanıtma teşkilâtına memur edeceği
miz arkadaş buradaki ecnebi sefirlerin basın 
ataşesi metoduyla çalışsın, ecnebi sefirlerin ti
caret ataşeleri metoduyla çalışsın, turizm ata-

l seti metoduyla çalışsın, biz derhal kendisini 
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tenkid ederiz ve falan falan müdafaa ediyor I 
«Hiltonun temsilcisi mi?» diye arkasından bin 
türlü söz çıkar. Biz adını koyamadık meselele
rimizin, arkadaşlar. Meselelerimizin adını koy
madan nasıl kamun yapanız? Bundam hiçbir ne
tice meydana gelmez. Onun için benim teklifi
me sayın komisyon sözcüsü arkadaşımız çıkıp 
demeliydi ki, hakikaten Hükümet artık dış ti
caret açığımızla doğrudan doğruya .alâkalı gör- I 
düğümüz şu mevzuda alacağı bütün tedbirleri
ni gelsin bize söylesin, bu Teşkilât Kanunu ve
silesiyle, nasıl bir ivedilik kararı aldı isek, 
onlara da bir ivedilik kararı alsınlar. Bir haf
tada, 10 günde bize güzel, birbirini tamamlıya-
cak mevzuat getirsinler, teşkilât yapsınlar bu I 
işi yürütelim. Aksi takdirde arkadaşlar bu ka
mun yeniden bir bekleme devresi getirir ve me
seleyi halletmez. Memurlarımızın çalışmadığın- I 
dan değil. Resmî memur çalıştırmakla turist 
gelmez. Tanıtmak mevzuunda da hiçbir şeyi
miz yoktur. Avrupalı bizi tanıyor. Avrupalı 
bizim memleketimizi, tabiî güzelliklerini biz- I 
den iyi biliyor. Size bakınız bir misal vereceğim: 

Sayın Meclis Reisi burada. Bendeniz İstan
bul'daki saraylarım turistik müessese haline ge
tirilmesine taraftardım, bunu resmen, o za
man vazifeli olduğum Hükümete de teklif et- I 
tim, Fakat İstanbul'daki sarayları gezmek o 
'kadar merasime mağlıdır İd, evvelâ kendileri
ne göre muhafaza 'tertibatı da yoktur, iza.hat I 
verecek elemanları yoktur. Binaenaleyh tu- I 
ristik bir müessese olarak tarihî sarayları -kul
lanmak mümkün değildir. Ve Meclisin gayri I 
mesul hüviyetinde o sarayların ne olduğunu I 
kimse ıbilmiyor. Balkınız konu ne kadar, çe- I 
şitli. istanbul'daki sarayların turistik mües
sese maline getirilmesi. Başbakan gelip ıbura
fla'bize, 'Meclisin temayülümü de öğrenerek, 
evet 'bu iş böyle olmalıdır, yakında bu 'iş hal
ledilecektir demelidir. Mevlâma, Türbesinde, 
döner sermaye tesisi için karşılaşılan müşkülât 
meydandadır. Bütün müzelerimizin 'birer dö
ner sermaye müessesesi haline 'getirtilmesi lâ
zımdır. İşte 'bu mesele turizm ile doğrudan 
doğruya alâkalıdır. O halde meseleleri, bu 
'meseleyi arkadaşlar, «bu kamun ile 'turizm me
selesi hallediliyor» diye Sayım Bakan teminat 
verdi, fa'kat teşkilât kurmak suretiyle hiçbir 
şey halledilemez. Toprak tevzi 'komisyonları
nın-yaşı epeyce eskidir. Fakat Türkiye'de | 
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toprak dâvasında bir adım mesafe alınmamış* 
tır. Bir karış ileri gidilmemiştir. Ama küçük 
baş hayvancılığımızı imlha edecek şekilde köy 
meralarını sürmek suretiyle toprak tevziatı ya
pılmış, tapuları verilmiştir. Memlekette Ibir 
gecekondu dâvası vardır. Gecekondu dâvası 
turizm ile İlgilidir. Gecekondu mevzuunda 
Hükümetin -her gün aldığı kararlar sosyal ol
maktan ziyade siyasidir. O halde turizm mev
zuuna biz gideceksek, bu kanunun ,bir günde 
müzakeresiyle, üç günde müzakeresiyle ıbir 
zarar husule gelmez. Çok rica edeyim, Bakan 
da benim görüşüme iştirak etsin. Başbakan 
gelsin bize, turizmin stamdardizasyon mese
lesi şöyle halledilecek, turistik 'zabıta mevzuu 
'höy}o halledilecek, trafik mevzuu şöyle hal
ledilecek, relim er mevzuu şöyle İha il edilecek 
diye saı'ih İza.hat versin. Biz do kendilerinden 
bu faaliyeti istiyelim. II"»u ikamın çıktığı 'zaman 
ölii doğmasın. Benim noktayı .nazarını budur, 
arkadaşlar. Teşkilât Kanuniyle turizm mevzun 
halledilemez. Ben noktayı nazarımı söylüyo
rum. 'Kamunun bir an evvel çıkması mevzuun
da, da elimden gelen yardi'inı yapacağını. He
pinizi hürmetle selâmlarım. 

' l î AKKAN — .Sayın Eren. 
BASİN - YAYİN VE TURİZM KOMİSYO

NU SÖZCÜSÜ NİHAT KÜRŞAT (İzmir) — 
Komisyon adıma söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eren .bîr dakikanızı ri
ca erleyim, komisyon sıöz istiyor. Buyurun 
komisyon. 

BASTN . YAYİN VE TURİZM KOM'İSYO. 
NU SÖZCÜSÜ NİHAT KÜRŞAT (İzmir) -< 
Mıılı!erem arkadaşlar, bundam evvel kürsüye 
çıkıp yapmış olduğum her iki konuşmamın ba
şında şallısını adına konuşmuş olduğumu tasrih. 
etmeme rağmen ISayın Talh'takılîç, komisyon: 
sözcüsü dedi ki, komisyon sözcüsü dedi ki. 
demekte ısrar ettiler. Bunu tekrar tavzih ve 
taşıllı ederim. 

Bir kere Sayın Tahtakilıç'ın, bu mevzu ilo 
o k yakındam alâkadar olduğunu görmekteyiz, 
Bu bizi mütehassıs eder. Fakat bu tasarı gün
lerce, haftalarca Basın - Yayın Komisyonunda, 
Bfitçe Komisyonunda, ve, nihayet Plân K'omls-
yonnuda enine boyuna sabaihtan •akşama kadar 
müzakere edilmiştir. Bütün bu müzakereler* 
sırar/ında Sayın Ta'iıta'kılıç'm bir tek defa ol-
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sun !bu ımevzudaki fiMrlerİnden istifade etmede 
mümkün olamadı. 

IRAŞKAN —• Rica ederim şahsiyat yapma
yınız. 

BABIN - YAYIN VE TURİZM KGM'İSYO. 
NU ISÖZCÜSÜ NİHAT KÜRŞAT (İzmir) — 
Şalhsliyat değil, komisyonun çalışmasını izah 
ediyorum. (C. H. P. si sıralarında «[Komisyo
na .gitmesi ımeciburi 'değil ki.»1 sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu mevzuda 
burada İleri sürülen Sikirlere kısaca cevap ver
mek isteriz. Tetkikinde sunulan 'Turizm 'Ta
nıtma Bakanlığı Teşkilât 'kanunu tasarısının 
tümü üzerinde konutşan arkadaşımızın serd el-
tikleri mütalâalara komisyon adına kısaca ce
vap vermek isterim. 

'Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel 
şunu ifade etmeliyim iki, g'örüsÜl'ni'e'kte olan 
tasan 'bir Hükümet teklifidir. 'Basın - Yayın 
Teşkilâtında ve Maliye ıBalkanlığmda .gen'iş tet
kikler neticesi hazırlanmış olup, Yüksek M i 
lise sunulmuştur. Bu tasarı (Basın - Yayın ve 
Turizm lEndümeninde, 'bilâhara Bütçe Encü
meninde, daha sonra da Plân 'Kotmis-yonııın'da 
tetkik ve münakaşa edildikten ısonra mütalâa
nıza sunulmuş bulunmaktadır. Ve her şeyden 
evvel bdır teşkilât kanunudur. 

Şimdi, arkadaşlarımi'zm hassasiyetle üzerin
de durdukları 'bâzı sualleri cevaplandırmak 'is
tiyorum : 

Teşkilâta, turizm ısahasında ihtisas yapmış 
kalifiye eleman bulmak hususunda müş'külâta 
uğranılacağı hakkında izhar edilen endişelerin 
yersiz olduğu kanaatindeyiz. 1 sayılı cetvelde 
ihtisas kadrolarını genifş tutmak suretiyle ta
sarı bu müşkülleri yenecek tedbîrleri ittihaz et
miştir. Aynı mevzuda kalifiye eleman yetışti-
riR'mesi hahsinde de tasarı Bakanlığa okullar 
açmak yetkisini vermek suretiyle bu mühim 
boşluğu doldurma imkânını hazırlamıştır. Bü
tün bu mülâhazalardan sonra bizıim, tasarının 
Mecliste enine hoyuna müzakere edilmesinden, 
tetkîk ^edilmesinden kaçırmak istediğimiz mâ
nası .anlaşılmasın. Fakat şuna inanıyoruz ki 
tasarı ihtiyacı karşılıyacaık h'ir seviye'dediır. • 
Yüksek fikirlerinizle «daha da mükemmelleşece-
ğine inandığımız için, maddelerim, müzakeresi
ne 'geçilmesine karar (buyurmanızı rica. etmek
teyiz. Hürmetlerimle. 
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AHMET TAHTAKILI'Ç (Uşak) — Komis

yondan sonra söz istiyorum. 
'BAŞKA.N — Komisyondan sonra söz isti

yorsunuz... Yalnız, Komisyondan sonra Sayın 
Eren'de sıra... Ondan sonra zatıâl'inize söz ve
ririni. 

Buyurun, Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar̂  

kadaşlarım; Harb Akademisinde bu dersin, bu 
mevzuun âcizane öğretmeni idim. İstanbul Üni
versitesi Talim Alay Komutanı iken de bu hu
susta yazdığım bir ders kitabım, şimdi içinizde 
bulunan, o zaman öğrenci olan bâzı muhterem 
arkadaşlarımıza tedris edilmişti. Ben bu kanu
nun propaganda mevzuunda ve iç turizm mev
zuunda çok noksan olduğu kanaati ile mâru
zâtta bulunacağım. 

Muhterem arkadaşlar; bir devletin varlığı 
sadece kendisinin sarf ettiği maddi gayretlerle 
kıymetlenmez. Bilhassa dış itibar bir devletin 
sarf ettiği gayretin miktarını ve önemini dışa 
tanıtmasiyle, ondan evvel de içte, millette bunu 
tanıtarak milletin itimadını kazanmasiyle beli
rir. Bu iş millî propaganda tabiriyle ifade edi
lir. Tanıtma tâbirini belki, propaganda olarak 
karşılamışlardır. Dikkat ettim, tasarıda Hükü
metin getirdiği kadrolarda genel müdürlükler 
üzerine munkasem müdürlükler ve onların için
de bir tek propaganda uzmanı insan yoktur. 
İhtisas komisyonu keza, aynı yokluğu arz edi
yor, beklediği muaddel kadrosunda. Ancak, 
muhterem Plân Komisyonu bir propaganda uz-

V 

manim lütfetmişler, hatırlamaları bile şayanı 
şükrandır, genel müdürlüklere bölünmemiş ola
rak ekledikleri, muaddel- kadrolarında bir pro
paganda uzmanı göstermişlerdir. Muhterem ar
kadaşlarım, bir devlet milletinin ve varlığının 
propagandasını hangi teşkilâtında belirtmeli
dir, hangi teşkilâtına bunu görev olarak yerme
lidir, suali karşımıza çıkıyor. Tasarıyı baştan 
aşağı okumuş vaziyetteyim; iki büyük genel 
müdürlükten bir tanesi Tanıtma Genel Müdür
lüğüdür. Tanıtma Genel Müdürlüğünde, Dokü
mantasyon Dairesine verdiği vazifeler içinde sa
rahat yoktur. Hangi daire, şu halde haberleşme 
ve basın dairesi mi bu işi yapacaktır? Onda da 
sarahat yoktur. Devletin başka bakanlığında, 
millî propaganda ve Devlet propagandasının 
içte ve dışta yapılacağına dair hiçbir vazife, 
hiçbir bakanlık da yoktur. Millî Eğitim, sadece 
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Millî Eğitim bakımından aydınlatma ile görev
li değjldir. Hangi bakanlığa biz bu vazifeyi ve
receğiz? Gayet tabiî olarak bu bakanlığa ve
receğiz. Bu bakanlık kanunu bunu benimsemez
se, meselâ Hükümetin getirdiği tasarıda teftiş 
kurulu, diye 9 tane müfettiş hukukçu, 3 tane 
de hukuk müşaviri hukukçu, 12 tane hukukçu 
getirir de bir tane propagandacı getirmezse, bir 
uzman koymazsa, çok rica ederim, hangi muh
terem anlayışın sahibidirler bu tasarıyı hazırlı-
yanlar? 

Hitler idaresinin Göbel'sini bugünkü Orta -
Doğu'nun Nasır propagandasını göz önüne ge
tirerek tetkik edilecek olursa, tarih ve hal tet
kik edilecek olursa, muvaffak olmuş hiç olmaz
sa iddialarını tanıtmakta muvaffak olmuş mil
letlerin, devletlerin evvelemirde çok kuvvetli 
bir iç ve dış propaganda teşkilâtına sahibolma-
ları ile ancak, bunun mümkün olduğu görülür. 
Biz, bu Bakanlıkta bu lâzimeyi nazarı itibara 
almalıyız. Birçok insan kadrosu yaparız yapa
rız, hepsi bürokrasiden ibarettir. Kadroda il
ler teşkilâtı da, merkez teşkilâtı da öyle... Şu 
halde tanıtma millî bir propaganda olarak ka
bul ediliyorsa bu vazife sarahaten bu kanunda 
yok. Uzmanları konmamış. Çok rica ederim, bu 
kanun bir defa çıktıktan sonra Sayın Nihat 
Kürşat arkadaşımızın dediği tahakkuk etmez. 
Yani burada biz bu kanunu dış teşkilâta birta
kım insanları kayırmak için yapmıyoruz. Sonra, 
basın meselesine münhasır bir kanun da değil
dir. Turizmi, bilhassa iç turizmi harekete getir
memiz lâzımdır. Arkadaşlar, dış turizmden ev
vel iç turizmin inkişafı bir millet için başta ge
len şarttır. Bir millî hareket memleketi yalnız, 
tanıtmak değil, mütedavil paranın, millî serma
yenin daha çok ve daha çabuk dönmesini sağ
lar. Denilebilir ki ; bir paranın bir sene içinde
ki devir adedinin artması bütçeye bir o kadar 
fazla para katılması mânasını ve faydasını anla
tır. Bunu temin edebilmek için kanunun iç tu
rizme parmak basmak lâzım. Kanunda bir yö
netmeliğe atıf da yoktur. Bilâhara bu teferru
atı neye istinaden göstereceklerdir, bilmiyorum. 
Hülâsa öyle derme çatma bir kanun gelmiştir 
ki önümüze benim yıllardan beri beklediğim, 
subaylık hayatımda temenni ettiğim, bugün hâ
lâ içimde hasreti yanan millî propaganda teşki
lâtımızın yokluğundan ötürü, bu kanunda da 
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bulunmamasından ötürü cidden üzüntü içinde
yim, bunu burada teessürle ifade etmek mecbu
riyetindeyim. 

- Muhterem arkadaşlar, bu kanunun tümü üze
rinde millî propagandadaki noksanı bakımından 
bilhassa lâzım gelen tashihlerin yapılması mad
delerde sırası geldikçe bizim en büyük vazife
lerimizden birisi olacaktır. O itibarla, bu kanun 
teenni ile, ağır ağır yürüsün, ekspres kanunları 
misillû çıkarılmasın. Ne sayın Hükümet ve ne 
de komisyon buna azim olmasınlar. Bu kanun, 
Türkiye'de halde ve istikbalde millî propagan
da fikrini asıl vazife olarak verecek şekilde 
çıkmalıdır. Bu hüviyeti bu espriyi biz bu ka
nuna sindiremezsek bu kanunun hiçbir lüzumu' 
yoktur, bürokrasiden ibarettir. Genel Müdür
lük dahi bugün o işi yapmaktadır. Bendenizce 
üzerinde durulacak olan en mühim nokta budur. 

Şimdi, Nihat Kürşat arkadaşımızın beyanla
rı üzerine bâzı noktalara cevap vermek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; basında da, her 
meslekte olduğu gibi, tecrübe şarttır. Yedi sene
lik bir tecrübe olmadıkça dış teşkilâta memur 
olamamak, yüksek tahsil olmadıkça müdür ola-
nıamak, doğrudur. Fakat her şeyden evvel basın 
denilince bunun en şerefli bir vazife olduğunu 
unutmamak lâzımgelir. Memlekette T. B. M. M. 
Üyesinin şerefi ile bir basın üyesinin şerefi ara
sında bendenizce bir fark yoktur. Birisi milletin 
hukukunu İm kürsüde müdafaaya, diğeri de mil
letin hukukunu kaleminde ve mikrofonunda mü
dafaaya memur iki insandır. Bu itibarla meslek
te tahsil kadar mazi aramak lâzımgelir. Nasıl 
başlamış'? Hayatı mcslekiyesi hangi zikzaklarla 
devam etmiş, müspet mi, menfi mi tecelli etmiş
tir? iffeti ismetinden tutun da kudretine kadar, 
son dakikasına kadar bu meslekte milletin hu
kukunu temsil mi veyahut şahsi çıkarıyla meş
gul mı olmuş; bunu tesbit etmek, ondan sonra 
bu meslekte dışarda ve içerde adam ayırma ni
teliklerini bu kanunda göstermek lâzımdır. Bu
gün, iki üç sene içinde milyoner olmuş basın 
mensubu arkadaşlarımız vardır. Şu devirde ve
ya bu devirde bu arkadaşlar, gazete kâğıdı al
mışlardır, gazete basacağız diye. Ayda aldığı 12 
tonun 11 tonunu karaborsada satmıştır. Klişe 
çinkosu diye getirdiği çinkoyu oluklu saç olarak 
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piyasaya sürmüştür. Bütün bunlar gümrük ka
yıtları İle ispat edilecek vakıalardır. Gazetecilik 
haysiyet, şeref divanı kararkıriylo fi dilenecek 
olan bir meslek değildir. Bn kaıır.n tasarısında 
gazeteciye hiçbir fren konmamıştır, üstelik 
Kürşat Bey gayet açık bir bonservis istiyor, 
muhterem heyetinizden. .Gazeteci hariciyeci il o 
birdir diyor, evet, kabul ediyorum; gazetecinin 
hariciyeci karakterini ve kariyerini haiz olması 
lâznngelir. Bugün gazetecinin hariçteki rolü bil
hassa hariciyeci kadar mühimdir, hiç şüphe yok. 
Bütün memleketlerin gazetecilerinin hariciyeci 
kadar rol sahibi olmaları gibi, ama buna liyakat i 
kesbetmek lâzımdır. O liyakatin de bu kanunda . 
evvelâ tesbit edilmesi lâzım. O maddi ve mânevi 
şartları ben burada göremiyorum. 

Q itibarla muhterem arkadaşlarım; tinizin ı 
meselesinde bu arz ettiğim noktalar gazetecilik i 
meselesinde bu noktalar ne kadar mühim ise on- i 
hırın hepsinin üstünde bu Bakanlığın en büyük i 
vazifesi olarak millî propagandaya aidolan j 
vazifesi hangi maddeye, nereye girecekse j 
esaslı olarak gösterilmesi lâzım idi. Ne Basın • 
ve Haberleşme Dairesi bu işi kendi üzerine alır. ş 
Bugünkü metinle, ne de Turizm Tanıtma Genel | 
Müdürlüğü... Metinler bu kadar muğlâk ve bu i 
kadar âfâki yazılmıştır. O itibarla, bunları fes-- ' 
bit edecek metinleri maddeler halinde getirmez- ; 
sek bu kanundan bir kıymet beklenemez. Mânı- j 
zatım bundan ibarettir. j 

Hürmetlerimi sunarım. j 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU ADINA j 
RÜŞTÜ ÖZAL (Konya) — Bütçe ve Plân Ko- j 
misyonu mâruzâtta bulunmak istiyor efendim, j 

i 
BAŞKAN — Buyurunuz, j 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA RÜŞTÜ ÖZ- \ 
AL (Konya) — Çok muhterem arkadaşlarını; j 
filhakika çok söz söylenmiş olmasına rağmen, j 
zannediyorum ki, memleketimizin turizm mev- : 
zuu üzerinde daha da söylenecek sözler buhınâ-
nabilir. ! 

i 

Ancak burada-görüşmekte olduğumuz me
seleyi de iyice vaz'edeıbilmek ve konuşmaları- ; 
.mıızı, bilhassa tenkid ve temennilerimizi bu isti- •; 
kamete tevcih etmek lüzumu da aşikâr olarak 
ortada bulunmaktadır. Bendeniz, konuşmaların, ; 
müzakerelerin tehirini istiyen sayın arkadaşı
mız da dânil olduğu halde, buradaki her ileri 
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sürülen fikrin yapıcı olduğuna ve komisyonu
nuzu uyardığına kaani bulunmaktayım. Bu se
bepten dolayıdır k i ; bilhassa bu kanunun mü-
.zakeresmirı^ ekspres olarak görüşmesinin sureti 
kafiyede aleyhin d ey im. Filhakika Sayın Tahta-
kılıç arkadaşımızın ifade buyurdukları gibi, 
Yüksek Heyetinizde ileri sürülen kıymetli fi
kir ve mütalâaların en ıgüzel aksini belki bu 
kanun teklifi üzerinde bulmak ve görmek müm
kün olmuştur. 

Geçen müzakerelerin ışığından hakikaten 
gücü yettiği kadar ilham almaya gayret etmiş 
bulunan ve noktai nazarına göre de, hemen 
burada ileri sürülmüş olan bütün mütalâaları 
kapsamış bulunan Plân Komisyonunun getir
miş olduğu şekil bidayetteki Hükümet tasarısı 
ile hakikaten çok farklı bir mahiyet arz etmek
tedir. Reşit Ülker arkadaşımızın sadece 8 nci 
maddesine kuvvetle işaret etmiş olduğu husus, 
diğer maddeler üzerinde de kendisini çok açık 
bir şekilde göstermektedir. Evvelce tasarıda 
bir umum müdürlüğe vazife verilmemekte, sa
dece umum .müdürlüğün teşkilâtından bahsedi
lerek müdürlükler görevlendirilmekte iken, 
Reşit Ülker arkadaşımız temas ettiği iıçin üze
rinde duruyorum; bu kere umum müdürlükle
re görevleri ve yetkileri geniş olarak, hakika
ten şâmil bir şekilde tevdi edilmiş, bunun ifası 
için gereken müdürlüklerin kurulabilmesi im
kânı açık olarak bahşedilmiştir. Müdürlüklere 
görev ve yetki vermek suretiyle, umum mü
dürlük hiçbir işte sorumlu kılınıyan, hiçbir gü
cü olmıyan' bir teşekkül olmaktan kurtarılmış 
bulunmaktadır. 

'Gene arkadaşlarımın ısrarla üzerinde dur
dukları bir 17 nci madde vardır ki, dış atama
ları belki de bir kısım arkadaşlarımızın fazla 
ileri gidilmiş şeklinde endişe ile karşılayacak
ları kadar tahdidedilmiş takyidedilmiş ve bü
tün ihtimalleri, mümkün olduğu kadar içerisi
ne almaya .gayret etmiş bulunmaktadır. 

Ancak bendeniz burada kanunun başından 
sonuna kadar Komisyonumuzda geçirdiği saf
haları ve değişiklikleri arz etmek niyetinde de
ğilim. Burada konuşmuş olan arkadaşlarımızın 
hiçbirisi kanunun lüzum ve ehemmiyeti üzerin
de durmamış bulundukları için, yani görüşül
mesine veyahut görüşülmesinin daha sonralara 
bırakılması hususunda durmamış oldukları için, 
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bendeniz bu. nokta üzerinde ısrar etmiyorum. 
Sadece bütün arkadaşlarımızın maddelere ta
allûk eden temennilerinin, yine burada ifade 
edilmiş olduğu şekilde, her madde üzerinde 
hassasiyet gösterilmek suretiyle Komisyonumu
zun arz etmiş olduğu şeklin ve metnin müte
kâmil bir hal alacağına tabiatiyle kaani bulun
maktayız ve bunu muhterem arkadaşlardan bek
lemekte ve hattâ istirham etmekteyiz. 

Mulliterem arkadaşlarım, lâyilha, kanaatimiz
ce hiçbir zaman Türkiye'nin turizm dâvasını 
topyekûn ele almak ve bunu da hal yoluna bağ
lamak iddiasında değildir. Sadece, iyi biLmek 
lâzımdır ki, gerekçede de ifade edilmiş olduğu 
tgibi, sunulan kanun tasarısı, kurulmuş... (İBu 
noktaya dikkat edilmesini istirham ediyorum.) 
Kurulmuş ve fakat gerekli mevzuat ve teşkilât
tan mahrum bulunan bakanlığın görev ve yet
kileriyle teşkilâtını yürürlükteki Anayasamızı 
ve faaliyet sahasında kaydedilen yeni gelişme
leri de dikkat*1 alarak tesbit ve tanzim etmek
tedir. Binaenaleyh, kurulmuş olan bir teşekkül 
mevcuttur. Bunun kanunlaşması üzerinde du
rulmaktadır. Bu noktanın açıklıkla bilinmesin
de- fayda vardır. Bunun dışında kanun, turizm 
anlamında istenileni getirmekte midir? 

Muhterem arkadaşlarım, gene maddelere ta
allûk etmekle beraber, bizim kanaatimizce, üze
rinde durulması gerekli husus şu olmak lâzım-
gelir. Kanunun maksadı ne olmalıdır1? Teklif 
bu maksadı temin etmekte midir1? Eksiklikler 
nelerdir, hangi maddelere taallûk etmektedir? 
Muhterem arkadaşlarım, kanunun maksadı, 
ikinci maddede ifade edilmiştir. Ümidediy'oruz, 
temenni ediyoruz ki, yüksek himmet ve alâka
larınızla bizim teklif ettiğimiz şekil daha da 
memleketin hayrına ve faydasına bir şekil alır. 
Ama, üzerinde duracağımız bu ikinci madde
dir. Müsaade ederseniz aynen okuyayım. 

«Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, turizmi mil
lî ekonominin verimli sektörü haline getirmek 
için yurdun turizme elverişli bütün imkânları
nı değerlendirir, (bütün imkânlarinı değerlen
direcek) turizmle ilgili her türlü çalışmaları ya
par, bu çalışmaları düzenler, teşvik ve koordi-
ne eder ve denetler. Yurdu tanıtmaya yarıya-
cak hizmetleri görür. Haber ve yayın organla
rının hizmetlerinin yerine getirilmesini kolay» 
laştırıcı tedbirleri alır.» 
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îşte üzerinde duracağımız bu ikinci madjde-

nin tedvini sırasında bu hususların yeterli ojup 
olmadığı keyfiyetidir, teşkilâtın buna göre &u-
rulup kurulmadığı keyfiyetidir. Bunu da an
cak maddelere geçtiğimiz sırada, demin arz et
tiğim şekilde, alâka ve hizmetleriniz tahtıncla 
tamamlamak mümkün olabilecektir. Bina^n-
aleyhı tenkid hizmetini ve lûtfunu esirgememiş 
olan arkadaşlarımıza, Plân ve Bütçe Komisyo
nu olarak şükranlarımızı arz ederken, müzake
reler kâfi görüldüğü takdirde, maddeler üze
rinde ileri sürülmüş olan terikidlerin devam 
ettirilmesini' ve daha iyi neticelere bağlanma
sı hususundaki alâkalarınızın . esirgenmemesjini 
istirham eder, saygılarımı sunarım efendim. 

[BAŞKAN. — Buyurunuz, Sayın Ahmet T^h-
takılıç. ('Kâfi sesleri) Son söz milletvekilinin-
dir. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Huzuru
nuzu işgal ettiğim için affmızı dilerim. 3 nicü 
defa söz almak mecburiyetinde kaldım. 

Efendim, Komisyon Sözcüsü diye takdimen 
söz alan Sayın Kürşat arkadaşımız, müzakere 
edilen tasarının Basın - Yayın ve Turizm ko
misyonu Sözcüsü olarak söz almış bulunuyor. 
Takdim'en söz alması usule uygun mudur, değil 
midir, bunun üzerinde durmıyacağım. 

Ama, hürriyet mücadelesinde, çocuk yaşın
da etrafımızda görülen Kürşat arkadaşımın, 
hir milletvekili faaliyetini, komisyona gider 
ele mi yapar, komisyona gitmeden mi yapar? 
Bunu takdir ederek tarizde bulunmamasını te
menni ederim. Bir ımilletvekili isterse komisyo
na gider, isterse gitmez. Hakikaten Kürşat ar
kadaşım, hürriyet mücadelesinde... Biz ıgeçmişte 
hürriyet mücadelesi yapmıştık 1946 da. Binaejn-
aleyh Parlâmento ananelerini yıkacak şekilci d 
bir milletvekiline gelseydi, komisyonda söyle
seydi, diye tarizde bulunmasaydılar. Bir millet
vekili nerede listerse, ne zaman isterse fikrini 
söyler. Hele ben komisyon üyesi de değilim, 
devama da tabi değilim, ki çıksa dese ki, 48 
gün müzakere yapıldı, bir defa iştirak etmedi 
diye... Şimdi şunu mu söyliyelim; yoklama ol
duğu zaman ekseriyet var, yoklama bittiği za
man ekseriyet yok olan bir Mecliste, buraya 
kadar münakaşa edelim de işi büyütelim mi? 
Onun. için bu mevzulara temas etmiyelim arka
daşlar... Ben, nakmız şimdi ıSayın (KonaisyonjSSİz-
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cüsü, yani Plân Komisyonu Sözcüsü Rüştü özal 
arkadaşın izahatiyle biraz daha aydınlığa 
vardım. Diyor ki, turizm çalışmaları koordine 
edilecek... Tasbi arkadaşım bir mazereti dolayı-
siyle bulunmadı, Koordinasyon Vekâleti kurul
malıdır ve oraya bağlanmalıdır diye bir fikri 
müdafaa edeceğini bana gelip söylemeliydi. 

(Bakınız yepyeni bir fikir. Nasıl koordine 
edecek, efendim. Bu işin diğer vekâletlerle alâ
kası o kadar çoktur ki, kolay kolay koordine 
edebilecek vaziyeette değildir. (Binaenaleyh, teş
kilât kanununun birinci maddesi dahi, bu işi 
derinliğine, bir elden gözden geçirmeyi icab-
ottirecek kadar ehemmiyetlidir. 800 belediye
yi, bir istikamette çalıştıracak, (1 020, sesi) 
500-600 kaymakamı bir istikamette çalıştıracak, 
1 000 nahiye müdürünü bir istikamette çalıştı
racak, polisi, jandarmayı, hepsini bir istikamet
te bir hedefte çalıştıracak, Bakanlığın koordine 
etmesi bu demektir. Maksat, istikametinde ça
lıştıracak. Efendim, benim misallerime arka-
daklarım dikkat etmiyorlar. Biz daha iktisat 
Vekâletini kuramamışızdır, birleştirdik, adına 
İktisat Vekâleti dedik, olmadı. Ayırdık, işlet
meler ve Ticaret Vekâleti dedik, olmadı, ikisini 
birleştirdik, iktisat ve işletmeler Vekâleti de
dik olmadı. Çünkü ikt isat . Vekâletinin fonksi
yonunu tesbit edemedik, hangi istikamette ça
lışması lâzım, otoritesi ne olmak lâzım? Onun 
için bu Bakanlıkta endişem; henüz ananesini 
yapmamış bir (Bakanlığın bu koordine vazifesi
ni yapabileceğine kaani değilim. Türkiye'deki 
Devlet anlayışı buna müsait değildir. (Sicili üze
rinde müessir olmıyan bir âmiri memur dinle
mez. Bir müşterek bütçe zihniyeti ile birbirine 
bağlı olmıyan bir teşkilât müşterek organize 
faaliyet gösteremez. 'Meselâ Rize vilâyetinde 
vaktiyle bir köprü vardı, vilâyetler sınırını 
yapardı, köprünün yarıcı mamurdu, yarısı ıgeçi-
lemez halde idi. Çünkü vilâyetlerin ayrı ayrı 
meclisi umumileri vardı, paraları Arardı, kimse 
karışamazdı. 

O halde bu mevzularda, birtakım derin ıstı
raplı tecrübelere dayanan bu mütalâalarımı lüt
fen müsamaha ile dinlesinler. Meselâ, Kürşat 
arkadaşımız bir şey söylediler : «Canım dedi, 
basın ataşeleri elçilerden...» Parlâmento olarak 
arkadaşlar Hükümete şunu söyliyelim, elçinin 
mânevi otoritesine sahibolmıyan hiçbir teşkilât, 

— 94 

17 . 5 . 1963 O : 1 
dışardaki bir teşkilâtımız, kendisinden bekleni
len vazifeyi yapamaz. O halde biz evvelâ elçi
likleri çalıştırmak, elçiliğin mânevi temsili oto
ritesinde haiz olan teşkilâtı beraber çalıştırmak 
zorundayız. Görüyorsunuz noktai nazar farkı
mız var aramızda. Elçileri, evvelâ bütün mem
leket meseleleriyle alâkadar hale getirmeliyiz, 
arkadaşlarım. Buraya gelecek her sanatkârla 
ecnebi elçiler alâkadardır. Rus Elçisi alâkadar
dır, öteki elçiler alâkadardır. Çünkü, elçilik za
ten geniş mânasiyle budur. 

Binaenaleyh, basın ataşelerinin muvaffak ol
masını istiyorsak, kendi vazifelerinin hususiyet
leri çerçevesi içerisinde gene memleketi temsil 
eden elçiliğin mânevi muhiti içinde müştereken 
vazife görmelerini düşünmemiz lâzımdır. 

Hele turizm teşkilâtında bu iş daha ehem
miyetlidir. Görüyorsunuz ki, bu işler zannetti
ğimiz Kadar basit değildir. Onun için biz, diyo
ruz ki, turizme ait meselelerimizi bu teşkilât 
kanunu dolayısiylo Hükümet gelse görüşünü 
açıklasa, turist otelleri yapılıyor, yer yer otel
ler yapılıyor. Balıkesir'de Vakıflar tarafından 
yapılmış bir otel vardır. Bize öğretmen okulu 
olarak vermek istediler, biz o maksatla dahi 
kullanamadık. Çünkü, otele müsaidolmıyan bir 
yerde, müsaidolmıyan şekilde yapmışlar o hal
de turizm dediğimiz bu iş çok taraflıdır. Va
kıflar idaresiyle, iller Bankası ile, Emekli San
dığı ile turistik faaliyet gösteren bütün mües
seselerle alâkalıdır bu iş. Onun için Hükümetin 
bu vesile ile bütün düşüncelerini bize söyleyip 
de, işte bu teşkilât konusu da bu tasavvurları
mızın bir kısmını gerçekleştiriyor, demesi ve 
böyle bir müzakere açması faydalıdır. Benim 
düşüncem' bu. Sözlerime başlarken de böyle 
söyledim. Onun için birbirimizi dikkatle dinliye-
lim. Ben bu Mecliste bir zattan çok ders aldım. 
İhsan Gürsan arkadaşım, bir gün çıktı, Mecliste 
hakikaten talihsiz bir konuşma yaptı. Yerimden 
kalkıp gittim, kendisini tebrik ettim. Arka
daşlar, birbirimize tariz ederek konuşma yapa
cağımıza, meselelerin üzerine eğilelim. 

Şimdi, istanbul'da bir kumarhane tesis edil
sin mi, edilmesin mi? Yani turistlere hitabeden 
bir kumarhane tesis edilsin mi, edilmesin mi? 
Çok taraflı bir meseledir. Bakan, bilmiyorum, 
bu hususta izahat verebilir mi? (Kararname 
çıktı, sesleri) Müsaade buyurun. Nerede tesis 
edilecektir?... Nasıl olmalıdır?... istanbul vilâ-
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yetine bakarsanız, Hidivin Köşkünü satınalmış. 
Vaktiyle valileri dert edinerek dinledim. Kür-
şat arkadaşım diyor ki; epeyce malûmat sahibi. 
Düşünürse, bir insan bir mevzuu, her tarafını 
öğrenir. Hidivin Köşkünü bu maksada tahsis 
edelim mi, etmiyelim mi? Ama, Mario Sera tec
rübesinden dolayı büyük bir ıstırap var. Ne ola
caktır?. Çünkü, bizim telâkkilerimiz öyledir ki, 
evvelden müesseselerimizi dörtbaşı mamur kur
madığımız için ikinci bir telâkkiyle gelip mü
essese yıkılabilir. Onun için, benim noktai na
zarım, Sayın Komisyon Sözcüsünün noktai na
zarına uygundur. Teşkilât kanunu yapılırken 
bu meselenin bütün teferruatı ortaya konup da 
bununla bu teşkilâtın muvaffak olması için ya
pılacak mütemmim faaliyetleri elbirliği ile, 
Hükümetle beraber Parlâmento olarak gözden 
geçirirsek fayda vardır. Ama teşkilât kanunu
nun umumi müzakereleri bitmiştir, maddeleri 
hakkında da arkadaşlarımız fikirlerini söyliye-
cektir, gerekirse ben de fikrimi söyliyeceğim. 
Kanunun memlekete faydalı olmasını temenni 
ederim, fakat birbirimize, «komisyona gelseydi
niz de orada söyleseydiniz» gibi tariz eder, şe
kilde konuşmıyalım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, şimdiye 

kadar kanunun tümü üzerinde 13 arkadaşımla; 
söz almış ve 11 arkadaşımız konuşmuş 'bulun
maktadır. Şu* anda kanunun tümü üzerinde 
söz istiyen başka arkadaşımız yoktur. Bu yön
den maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
(Saat yediye geldi sesleri) Kabul edenler... 
Kaıbui etmi^n'ler... 'Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi vardır, ive
dilikle görüşülmesi teklifini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Vakit çok 'gecikmiştir. (Daha 
10 dakika var sesleri) 

SABRI VARDARLI (istanbul) — Bir takri
rim vardı. 

BAŞKAN — Sayım Vardarlı, Takririniz Ri
yaset Divanımı ilzam eder mahiyettedir. Aynı 
mahiyette Sayım Rüştü özal'ın da bir takriri 
vardır, o da Riyaset Divanına verilmiştir. 

20 Mayıs Pazartesi günü saat 14,00 te top
lanmak üzere Birleşimi kapaıtıyorum. 

Kapanma saati : 18,53 

>«-< 
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Spor kulüplerince oyunculara ve kargı kulüplor-f karsı şimdiye kadar ödenmiş bulunan trans
fer ücretleriyle teşvik; primlerinden mütevellit; vergi borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere 
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ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Cavit Oral 
tbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Raif Ay bar 
Nihat Berkkan 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Rafet Eker 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
Tsmet Sezgin 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
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(Kanun kabul, edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : '265 

Kabul edenler : 168 
Reddede 
Çekinse 

Oya katılmıya1 

Açık üyeli 

il er : ()() 

rîer : 7 
dar : 178 
eler : ' 7 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇORUM. 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 
ÂtıfŞohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlıı 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
İlhamı Ertem 

ELÂZIĞ 
Hüfrem Müftü gil 
Ömer Faruk San aç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbıızoğlu 
İbrahim Cemalcıl ar 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Oihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Fcrruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Malik Yol aç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri A d al 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
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Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Balıtıv^r Vural 

KASTAMONU 
Fethi Doğancay 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh ErrtVmir 

KOCAELİ 
Camal Balbaç 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
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KÜTAHYA 

Ahmet Bozbay 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 

Nüret tin Akyürt 
Mehmet Delikaya 
Hali t Ziya Özkan 

MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Yakııp Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Şevki Aysan 
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MUĞLA 

Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NÎĞDE 
Asını Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
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Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Ilyas Kılıç 

SÜRT 
Adil Yaşa 

StNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SÎVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Gün&y 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Hayri Mumeuoğlu 
Orhan öztrak • 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

Zeyyat Kocamemi 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâlıattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

ZONGULDAK 
Ramız Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftü oğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Mehmet Geçioğlı 
Ahmet Karamüftüoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman Böl (Akbaşı 
Fuat Börekçi 
İbrahim Imirzalıoğlu 
îhsan Köknel 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata • 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mü ren 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 

Mithat Şükrü Çavclar-
oğlu 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Kâmil In.al 

BURSA 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

İbrahim Koeatürk 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
Şehmıis Arslan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi Özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKlŞEHÎR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi Dorman 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 

ÎZMlR 
Kadri özek 

KARS 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
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KONYA 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MANİSA 
Nusret Köklü 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
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MUĞLA 

Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 

Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altinsoy 
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ORDU 

Refet Aksoy 
tferda Güley 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
Hâmit Kiper 

SÜRT 
Cevdet Aydın , 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 

StVAS , 
Cevad Odyak,maz 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

URFA 
Kadri Eröğan 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi' Konak 

AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 

ANTALYA 

Nihat Su 

ADANA 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-, 
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer. (B.) 
Şevki Güler 
-Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbâşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlü 

[Çekinserler] 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 

BURSA 

Edip Rüştü Akyürek 

[Oya katîlmıyanlar] 

Ahmet Türkel 
GİRESUN 

Ali Köymen 
KASTAMONU 

ismail Hakkı Yılanlıoğlu 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Bülent Ecevit (B,) 
Muhlis Ete (B.) 
Emin Paksüt 
Ilyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüihak Kemal Yö--

rak (B.) 
ANTALYA 

Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
(t) 
Saffet Eminağaoğlu 
(î.) 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 

Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tirıtoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çeükbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan (I.) 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Neomi'ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 
Reeai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 
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ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHÎR 
Celâlettin Üzer 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 

İÇEL 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Suphi Baykam 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) -
Muhiddin Güven 
Naci öktem 

M. Meclisi B : 82 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Abdurrahman Yazgan 
(fc) 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
Ziya Hanhan (1.) 
Saim Kaygan 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Osman Zeki Oktay 
Ali Özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdüljıalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) • 

İT. 5 . 1963 O : 1 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet. Kesen 

MALATYA 
Ahmet Fırat (î.) 
îsmet înönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bay azıt 
Ali Hüdayioğlıı 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Fııad Siraıen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 

Fevzi Geveci 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Güner Sarısözen 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 
Ahmet Cemil Kara 
Naz mi. ökten 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muhlis Görentaş (t.Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
îsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur (t .Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Feyzi Fırat 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 

1 
1 
1 
1 

Manisa 
Muş 
Zonguldak 

1 
1 
1 

Yekûn 





Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 221 eJLncü ek 
İstanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 69 arkadaşının, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanelerinde 
çalışanlara tazminat verilmesi hakkında kanun teklifine dair Cumhu
riyet Senatosunca kabul edilen metin ile Millet Meclisinin değiştirişi 

ve Karma Komisyon raporu (2/52) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 120 ve eki) 

Karma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Karma Komisyonu 8 . 4 . 1963 

Esas No. : 2/52 
Karar No. : 1 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu üyelerinden kurulan, Karma Komisyon istanbul Milletve
kili Suphi Baykam ve 9 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı öğretim ve 
araştırma hastanelerinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkındaki kanun teklifi Millet Meclisi 
Genel Kurulunun 10. 9 . 1962 tarihli oturumunda reddedilerek Cumhuriyet Senatosuna sevk edil
miş ve Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca yapılan toplantıda Millet Meclisince reddedilmiş 
olan kanun teklifi Cumhuriyet Senatosu Sosyal îşler Komisyonunca yapılan değişiklikle kabul 
edilmiş bilâhara Millet Meclisi Genel Kurulunun 4 . 2 . 1963 tarihli toplantısında Cumhuriyet Se
natosunca yapılan değişiklikle benimsenmemiş ve Cumhuriyet Senetousnca hazırlanan metinlerin 
Miltet Meclisi Genel Kurulunca tadilen kabulü üzerine Anayasanın 92 nei maddesi gereğince ku
rulan komisyonumuza havale edilmekle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı da hazır olduğu halde 
tasarı tetkik ve müzakere olundu : 

Sağlık Bakanlığı ihtisas hastanelerinde çalışan asistanların hizmete alınma şartları, hizmet
leri, çalıştırılmaları bakımından Fakülte ve Tıp Akademisinde çalışanlardan hiç bir farkı olma
dığı göz önünde tutularak, esasen asistanlık talimatnamesine göre muayenehane açmıyan Sağlık 
Bakanlığı asistanları terfihleri ve eğitimlerini daha iyi şartlar içinde yapabilmeleri düşünüle
rek maaşlarına ilâveten 200 lira verilmesi hususu Karma Komisyonda ancak; Başkanın reyinin in
zimamı suretiyle ekseriyetle kabul olunmuştur. Aynı hastanelerde çalışan başasistanların muajye-
nehane açmadıkları takdirde aynı haklardan istifade etmeleri uygun görülmüş ve binnetice Kar
ma Komisyonumuzca Millet Meclisi Genel Kurulunun 4 . 2 . 1963 tarihli toplantısında tadilen ka
bul eylediği metni ekseriyetle benimsemiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine arz edi mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Komisyon Başkanı Sözcü Kâtip 
Elâzığ Senatörü Kastamonu Milletvekili Maraş Senatörü Ankara Senatörü 

Celâl Ertuğ (Mecburi hizmet karşılığında Enver Kaplan Söz hakkım mahfuzdur. 
tazminatın verilmesine Niyazi AğırnasU 

taraftarım.) 
Sabri Keskin 
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Balıkesir Senatörü 

Kadri öztaş 

Giresun Milletvekili 
(Muhalifim.) 

İbrahim Etem Kıhçoğlu 

Çorum Senatörü 
Zeki Arsan 

İzmir Milletvekili 
(Muhalifim.) 

Necip Mirkelâmoğlu 

Rize Senatörü 
Necip Danışoğlu 

Yozgat Senatörü 
Neşet Çetintaş 

Konya Milletvekili Tabiî Üye 
(Muhalifim.) (Kanun teklifi bu haliyle umumi 
Rüştü özal olmayıp mevcut adaletsizliği de 

artırmaktadır. Kaldı ki, bu gibi 
palyatif tedbirlerle sağlık lıizme-' 
timizin düzene konulacağına da 

kaani değilim.) Muhalifim. 
Haydar Tunçkanat 

CUMHURİYET SENATOSU
NUN KABUL ETTÎĞÎ 

METÎN 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araş
tırma hastanelerinde çalışan 
asistan ve başasistanlara tazmi
nat verilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağlı 
öğretim ve araştırma hastane
lerinde çalışan asistanlara her 
ay maaşlarından ayrı olarak 
200 lira tazminat ödenir. 

«Ancak bu tazminatı alan 
asistanlar, mütehassıs olduk
tan sonra Devletin göstereceği 
bir hastanede iki sene hizmet 
ederler.» 

MADDE 2. -— Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına bağ
lı öğretim ve araştırma hasta
nelerinde çalışan başasistanlar, 
muayenehane açmadıkları tak
dirde, birinci madde hükmün
den faydalanırlar. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren yürürlü
ğe girer. 

T 
MADDE 4. — Bu kanunu 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı yürütür. 

MİLLET MECLİSİNCE DE
ĞİŞTİRİLEREK KABUL EDİ

LEN METİN 
Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araş
tırma hastanelerinde çalışan 
asistan ve başasistan doktorlara, 

tazminat verilmesi hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına ve Va
kıflar Genel Müdürlüğüne bağ
lı öğretim ve araştırma hasta
nelerinde çalışan asistanlara 
her ay maaşlarından ayrı ola
rak 200 lira tazminat ödenir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığına ve 
Vakıflar Genel Müdürlüğüne 
bağlı öğretim ve araştırma 
hastanelerinde çalışan başasis
tanlar, muayenehane açmadık
ları takdirde, 1 nci madde hük
münden faydalanırlar. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren yürürlü
ğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı yürütür. 

KARMA KOMİSYONUN KA
BUL ETTİĞİ METİN 

Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araş
tırma hastanelerinde çalışan 
asistan ve başasistan doktorlara, 

tazminat verilmesi hakkında 
Kanun 

MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayıyı : 221 e '-> ncü ek ) 
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Topkıtı 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 1 5 7 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı ve Basın - Yayın ve 
Turizm ve Plân komisyonları raporları (1/180) 

Başbakanlık """~""~""~ ^ 10 . 4 . 1962 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı : 71/1736 - 1146 

i * * MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
kanlar Kurulunca 3 . 4 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasa
rısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

G E R E K Ç E 

Memleketimizde turizm, tanıtma, basın ve haberleşme işlerinin yürütülmesi, 1949 yılında çıkarı
lan 5392 sayılı Kanunla, Başbakanlığa bağlı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün görev
leri arasmda mütalâa edilmiştir. Adı geçen kanunun çıkış gününden bu yana değişen şartlar, tu
rizmin memleket ekonomisinde kuvvetle müessir bir endüstri olduğunun anlaşılması, başka mem
leketlerin tanıtma ve enformasyon sahasında kaydettikleri ilerlemeler, bu görevlerin daha geniş 
bir teşkilât içinde yürütülmesini zaruri kılmış ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı adı altında 
bir bakanlık, kurulmakla beraber aradan geçen zaman içinde bu Bakanlığın Teşkilât Kanunu çıka
rılmadığı için, görevin 5392 sayılı Kanundaki hükümlere göre, Genel Müdürlük Teşkilâtının dar 
çerçevesi içinde yürütülmesine devam olunmuştur. 

Sunulan kanun tasarısı; kurulmuş ve fakat gerekli mevzuat ve teşkilâttan mahrum bulunan 
Bakanlığın görev ve yetkileri ile teşkilâtını - yürürlükteki Anayasamızı ve faaliyet sahasında kay
dedilen yeni gelişmeleri de dikkate alarak - tesbit ve tanzim etmektedir. 

Tasarı hazırlanırken Bakanlığın görevleri üç bölümde mütalâa edilmiştir : 1. Turizm, 2. Ta
nıtma, 3.- Haberleşme ve Basın. 

1. TURİZM : r . . 
5392 sayılı Kanunun çıktığı günden bu yana kaydedilen gelişmeler; başlangıçta aslî görevi

nin basın ve yayın işleriyle ilgilenmek olduğu ve turizmin sonuncu ve teferruatta kalan bir görev 
bulunduğu düşüncesini uyandıracak şekilde teşkilâtlandırılmış bu Genel Müdürlüğün, fiilen turiz
mi birinci plâna çıkarmasını ve teşkilâtında bu yolda değişiklik yapmasını icabettirmiştir. 

Esasen yürürlükteki Anayasamızın da icabı olarak, Devletin, radyo, televizyon ve diğer ba
sın ve yayın organlariyle ilgisi, bu müesseselerin işleyişine yardımcı olmaktan ibaret kalma yo
lundadır. Bu bakımdan, teşkilâtın görevleri arasında şimdiden birinci plâna çıkmış olan turizmin 
en başta ve lâyık olduğu önemde mütalâa edilmesine dikkat olunmuş, bu arada Bakanlığın adı da, 
aynı esasa göre tesbit edilmiştir. 
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Dünyada turizmin bilhassa son zamanlarda kaydetiği gelişmeler hakkında fazla izahat verme

ye lüzum yoktur; birkaç memleketin turizmden bir yılda elde ettiği döviz gelirlerinin genel döviz 
gelirleri içindeki oranını gösteren aşağıdaki cetvele göz atmak, bu endüstrinin millî ekonomiler
de ne derece müessir bir unsur olduğunu tesbite kâfidir. 

Memleketin 

Fransa 
İtalya 
Portekiz 
tspanya 
isviçre 
Yunanistan 

adı Turizm geliri 

454 
491 

25,(5 
72 

241 
50 

Milyon 
» 
» 
» 
» 
» 

Dolar 
» 
» 
» 
» 
» 

Genel döviz 
gelirine uisbeti 

% 14,4 
% 32,5 
% 25,9 
% 36,5 
% 27,8 
% 20,1 

Bu tablo karşısında - turistik zenginliklerle dolu olduğu halde - Türkiye'nin turizmden elde 
ettiği döviz gelirlerinin 5 460 156 dolardan ibaret olması ve bunun genel döviz gelirlerinin sa
dece % 1,7 sine ulaşabilmesi, tediye muvazenesi güçlükleri çeken memleketimizde turizme büyük 
önem verilmesi gerektiği gerçeğini pek açık göstermektedir. 

Avrupa Prodüktivite Merkezi Müdürü, tanınmış iktisatçı Profesör Fritz Baade, Türkiye hak
kındaki raporunda bu gerçeği şöyle belirtiyor : 

«Türkiye'nin Güney ve Güney - Batı sahil bölgesi, Fransız ve İtalyan Eivierası ile İspanya'nın 
Costa Brava'smdan, Yugoslavya'nın Dalmaçya sahillerinden, Lübnan kıyılarından üstün iklim ve 
tabiat güzelliklerine sahiptir. 

Bu. bölgeyi hemen bütün sene, Avrupalı turistlerin istifadesine açmak, buraları devamlı şekilde 
turizme açık bulundurmak mümkündür. 

Fakat Türkiye, bu bölgenin dışında da büyük imkânlara sahiptir. Eski çağın muazzam sayıda 
meşhur şehirlerine mâlik oluşu, Türkiye için büyük bir mazhariyettir. Türkiye için buğday ve 
diğer ihracat yollariyle döviz gelirinin artırılması, uzun çalışma yıllarına ve büyük yatırımlara 
mütevakkıftır, Türkiye'de bu yolda, 10 - 15 yıl içinde döviz gelirinin iki misline çıkarılmasına 
muvaffak olunsa dahi, buna turizmden elde edilecek geliri eklemek zarureti vardır. Bu müddt't 
zarfında 40 milyona yükselecek Türkiye nüfusunun, dış yardımlara muhtacolmadan yaşaması 
mümkündür. Bu devre içinde Türkiye senevi 200 - 300 milyon dolarlık bir turizm geliri sağlıya-
bilir.» 
Bu görüşlere sadece Profesör Baade değil, memleketimizi tanımış olan bu sahadaki bütün uz
manlar katılmakta ve Türkiye turizminin teşkilâtlandırılması zaruretini belirtmektedirler. İşte 
sunulan tasarı, memleket turizminin, Bakanlığın ilk plândaki görevi halinde teşkilâtlandırılma
sını mümkün kılacaktır. 

Tasarıda turizm teşkilâtı, Turizm ve TanıtmaBaakıılığı adı verilen Bakanlığın ayrı bir Genel 
Müdürlüğü içinde toplanmıştır. Bu Genel Müdürlük - ilgili maddelerinde görevleri belirtilen daire 
müdürlükleri ve cetvellerdeki kadrolarda gösterilen memur ve hizmetlileriyle - memleketin turis
tik imkânlarını değerlendirecek, turizm endüstrisini geliştirici tedbirleri alacak, turistik teşeb
büsleri organize ve teşvik edecek ve turizmle ilgili diğer her türlü muameleyi yürütecektir. 

Kadroları, bütçe imkânları dikkate alınarak mahdut tutulmakla beraber, bu kuruluşun, bil
hassa görev ve yetkilerin vuzuha kavuşması yönünden Türkiye turizminde yeni bir gelişme dev
resi açacağına şüphe yoktur. .-.<.-

2. TANITMA : 
Memleketin içerde ve dışarda tanıtılması, her sahadaki gelişmelerinin değerlendirilerek yayıl

ması, aynı zamanda turizm çalışmalarının da tamamlayıcı görevi olarak, Bakanlığa bağlı ikinci 
bir Genel Müdürlüğün uhdesine verilmiştir. Bu Genel Müdürlük de, - görevleri ilgili maddelerin-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 157 ) 
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de belirtilen daire müdürlükleri ve bu tasarıya bağlı cetvellerde gösterilen memur ve hizmetlile-
riyle - memleketin tanıtılması ile ilgili çalışma programlarını yapacak, dış temsilciliklerle ve 
turizm ve tanıtma bölge müdürlükleriyle iş birliği yaparak bu programların tatbikini sağljya-
cak gerekli dokümanları hazırlıyacak; arşivleri düzenliyecektir. Yurt dışındaki turizm ve tanıtma 
büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelikleri ile yurt içindeki turizm ve tanıtma bölge mü
dürlükleri de, tanıtma faaliyetini merkezle irtibat halinde yürütecekler ve çalışmalarını, doküman
tasyon bakımından sistemli ve verimli bir şekilde devam ettirme imkânını bulacaklardır. 

Dünya kamu oyunda her zaman kendilerinden bahsedilen memleketlerin bile tanıtma konusuna 
ayırdıkları büyük meblâğlar ve kurdukları teşkilât dikkate alınırsa, Türkiye gibi az tanınan ve 
bâzı menfi propagandaların izlerini silmek mecburiyetinde olan bir memlekette, tanıtma konusun
da, görev ve yetkileri belli böyle bir teşkilâtın kurulmasında ve geliştirilmesindeki isabet payı 
daha iyi anlaşılır. 

3. HABERLEŞME VE* BASIN : 
Bakanlığın görevleri arasında yer alan haberleşme ve basın hizmetleri, bir daire başkanlığının 

uhdesine verilmiştir. Yürürlükteki Anayasamızın da icabı olarak radyo ve televizyonların özerk 
kamu tüzel kişiliği haline geçeceği ve Bakanlığın, diğer basın - yayın organlariyle irtibatının da 
bu müesseselere ve hizmetlerine yardımcı olmaktan ibaret kalacağı dikkate alınmış ve dairenin 
görev ve yetkileri bu esaslara göre düzenlenmiştir. 

Bakanlık teşkilatındaki diğer makam ve kurullar, ilgili maddelerinde yazılı görevlerinin de 
gösterdiği üzere, yukardaki üç maddede özetlenen hizmetlerin yürütülmesini sağlamak ve bu hiz
metlere yardımcı olmak üzere ihdas olunmuştur. 

Bakanlığın yetkilerini tesbit eden diğer maddelerle geçici maddeler, Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü teşkilât ve kıymetlerinin ve gerekli yetkilerin Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
na intikali için icabeden hükümleri derpiş etmektedir. Tasarının kanunlaşması ve bu hükümlerin 
yürürlüğe girmesiyle, Türkiye'de turizm, tanıtma ve haberleşme hizmetlerinin koordine halde yü
rümesini sağlıyacak Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, gerekli yetkiler ve teşkilâtla faaliyete geçmiş 
olacaktır. 

Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu 17 . 4 . 1962 

Esas No : 1/180 
Karar No : 2 '-'. ". 5 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Başkanlığınız tarafından 11.4.1962 tarihinde komisyonumuza havale olunan «Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı kanun tasarısı» ilgili Basın - Yayın ve Turizm Bakanının ve Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu : . 

Teklifin gerekçesinde de izah olunduğu veçhile yıllardan beri bir teşkilât kanunundan yoksun 
olarak çalışmak zaruretinde bulunan Bakanlığın, turizm hareketlerinin dünya ölçüsünde bir de
ğer kazandığı şu sıralarda bu ihtiyaca cevap verecek yeni bir teşkilât kanuniyle organize edilmesi, 
bu sahadaki çalışmalarına mutlak bir hız vereceğine inanılmıştır. Bu zaruret altında hazırlanan 
Teşkilât Kanununun komisyonumuzdaki müzakeresi sırasında Hükümet teklifinin aşağıda mucip 
sebepleri izah olunan madde değişiklikleri istisna edilirse umumiyetle büyük bir boşluğu doldura
cak mahiyette görülmüştür. : V "*» * - * * * ' "*"'':'"" * *' "" *" * "" v ' " T ; " B { 
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Komisyonumuzca değiştirilmesi uygun görülen ve ilişik olarak takdim edilen maddelere ait ge
rekçe. aşağıda arz edilmiştir : 

21 nci maddede, Turizm ve Tanıtma büro müdürleri ifadesi kullanılmış ise de bu maddeye da
ha fazla sarahat verilebilmesi için «yurt dışı» kelimesi ilâve edilmiş ve «Yurt dışı Turizm ve Ta
nıtma büro müdürleri» şeklinde madde tadil edilmiş ve üçüncü paragraftaki -«hizmetlerden» keli
mesi de «hizmetlilerden» şeklinde düzeltilmiştir. 

Türk Haberler büroları ve Basın Ataşeliklerinde çalıştıkları müddet zarfında vazifesinde başa
rısı tesbit edilenlerin Bakanlık kuruluşunda yeniden vazife almaları ve bunların tecrübe ve liya
katlerinden istifade yoluna gidilmesi kadar tabiî bir şey olamaz. Bunun temin edilebilmesi için 
de tasarının 23 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına «Ancak mülga Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğünde, Türk Haberler Bürosu Müdürlüğü veya Basın Ataşeliği görevlerini en az üç yıl ba
şarılı bir şekilde yapanların yeniden bu görevlere atanmalarında yüksek tahsil kaydı aranmaz» 
fıkrası eklenmiştir. Ayrıca aynı maddede de dış teşkilât kadro dereceleri nazarı itibara alınmak 
suretiyle Basın Müşaviri, Basın Ataşesi veya BiU'o Müdürü olarak değiştirilmiştir. 

Basın mesleki tâbiri geniş bir tâbirdir. Burada ihtisasından istifade edilmek istenen basın 
mensubu fiilen gazetecilik yapanlar olduğuna göre, birtakım yanlış anlamları önlemek için .dar 
mânada ve gayeye uygunluğu bakımından 24 ncü maddenin başındaki «Basın meslekinde» tâbiri
nin yerine «gazetecilikte» deyiminin kullanılması uygun görülmüştür. 

23 ncü maddede yapılan değişiklik 26 nci maddede de aynen nazarı itibara alınmıştır. 
38 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki «2490 sayüı Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu» tâbirinin 

dalha fazla sarahat verebilmek maksadiyle «2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu ile ek 
ve tadilleri» olarak değiştirilmesi uygun görülmüş ve aynı maksatla 40 nci maddenin 5 nci fıkrası 
da; «döner sermayenin her türlü harcama, satmalma gibi işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye ve 2490 sayılı Artırma ve eksiltme ve ihale kanunları ile ek ve tadilleri hükümleri dışında
dır» şeklinde tadil edilmiştir. 

Yeniden kurulan Bakanlığın geçici olarak yerli uzman, sanatçı ve teknik eleman kullanabilme
sine imkân verebilmek maksadiyle 41 nci madde aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. 

«Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yurt içinde ve yurt dışında sözleşme ile geçici olarak yerli ve 
yabancı uzman, sanatçı, teknik eleman çalıştırmaya ve gerektiğinde bunları denetmen olarak gö
revlendirmeye yetkilidir. Ancak sözleşme ile geçici olarak yerli ve yabancı uzman, sanatçı ve tek
nik eleman çalıştırılması içişleri ve Maliye Bakanlıklarının önceden iznine bağlıdır. 

Halen Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde çalışan memurlardan bâzılarının kadro
ları ihtisas mevkii kadrosu bulunmaktadır. Gerek bu memurların durumları nazara alınmak ve ge-
relksle bakanlığın kuruluşunda 'hariçten kalifiye eleman 'temini maksadiyle (1) sayılı cetvelde 
merkez teşkilatındaki şvSbe müdürlüğü kadrolarından bâzıları, iller teşkilâtı kadrolarında bölge 
müdürü, bölge müdür yardımcısı, il temsilcisi veya ,'büro müdürlü, temsilci yardımcısı veya büro 
müdıürü yardımcısı .ile turizm bürosu şeflerinin ve yurt dışı teşkilâtında turizm ve tanıtma bü
rosu müdür muavini veya basın ataşesi muavini ve turizm şefi kadrolarının ihtisas mevkii olma
sında zaruret hissedilmiş ve bu kadrolar ihtisas mevkii olarak işaretlenerek bir sayılı cetvel ye
niden düzenlenmiştir. 

T. B. T. nin kuruHup, çalıştırılmasına başlanılın cay a kadar, Türkiye radyolarının işleyişine 
(tavam edebilmesi için, kaldırılan 5392 sayılı Kanunla Balsın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğüne verilen rajdyolara ait yetki ve görevlerin Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından yürü
tülmesi iktiza eylemekte bulunmasına göre, bu halin maaş, ücret, yoluk ve ödeneklerden tedi
yeleri sarih bir h'ükmle bağlamak bakımından, Maliye Bakanlığınca teklif edilecek malî mevzuata 
mütenazır- olarak maddeye vuzuh verilmesi icab etmektedir. Bu bakımdan geçici 5 nci maddesinin 
değiştirilmesi ve kanuna da 4 sayılı ceıtivelin eklenmesi uygun görülmüştür. 

Tasarının iki ve üç numaralı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 
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Yeniden ve geniş bir kadro ile faaliyete geçecek olan Bakanlığın, hemen başlangıçta fonksi
yonlarını lâiyikiyle ifa edeibilecek mütelhassıs ve 'tecrübeli elemanları kadrosunda taplıyafodlraıesi 
için 23 ve 26 nci maddelerdeki müddet ile 25 nc i maddedeki staj devrelerinin bir defaya mah
sus olmak üzere uygulanmaması uygun görülmüştür. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun yürürlüğe girdiği gün kanunun 28 nci maddesi ile 
tâyin olunan Müdürler Komisyonunun toplanmasına maddeten imkân bulunmamaktadır. Kanu
nun yürürlüğe girtdiği tarihte mülga Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürliüğtû memurlarının 
atanmalarının yapılabilmesi için 7 nci geçici madde eklenmesinde zaruret görülmüştür. 

1962 bütçe müzakereleri sırasında grupları adma konuşan parti sözcüleri ve birçok milletve
killeri Bakanlığın Teşkilât Kanununa bir an evvel kavuşturulması lüzumunu İsrarla belirtmiş
ler ve bu yıollda temennilerde bulunmuşlardır. Komüsylonumuz da bu anlayış ve temennilere ujya-
rak mezkûr kanunun Millet Meclisinde öncelik ve ivedilikle müzakere edilmesinin teklifini Baş
kanlığa arzını ittifakla kararlaştırmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gönd erilmek üztere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur. ' 

Başkan 
Bursa 

S ad r ettin Çanga 

Balıkesir 
Gökhan Evliyaoğlu 

İstanbul 
Malik Yolaç 

İmzada bulunamadı 
Sakarya 

Hami Tezkan 

Bu kanun için Sözcü 
izmir 

Nihat Kürşad 

Adana 
M. Kemal Küçüktepepına r 

İmzada bulunamadı 
İzmir 

Ziya Hanhan 

Sivas 
Sebati HastaoğJıı 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 

Eskişehir 
İbrahim Cemalcılar 

Kocaeli 
Süreyya Sofuoğlu 

tmzada bulunamadı 
Sivas 

TahsinTürkay 
İmzada bulunamadı 

Antalya 
Ethem Ağva 

İmzada bulunamadı 
Gümüşane 

Nurettin özdemir 

Konya 
Kadircan Kaflı 

İmzada bulunamadı 
Trabzon 

Zeki Yağmurdereli 
İmzada bulunamadı 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas No: 1/180 

Karar No: 58 
^ - f i ' ' n 

Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

25 . 4 . 1963 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı, Millet Meclisi Genel Kurulunda müzakere edilir
ken sayın milletvekilerinin mütalâaları dikkate alınarak komisyonumuza geri alınmıştı. 

Bu defa Basın - Yayın Bakanı, 'Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde yeniden in
celendi ve görüşüldü. 

Tasarıyı, Yüksek Mecliste serdedilen tenkid ve temennilerin ışığı altında inceliyen komisyonu
muz aşağıdaki hususlar üzerinde yeniden durmuş ve bu maksatla da gerekli değişiklikleri yap
mıştır. 

Bakanlık teşkilâtının günün ve hizmetin icaplarına göre ayarlanması, ; 
Teşkilâtın lüzumsuz kadro fazlalığiyle l<abartılmaması, 
Kadro cetvellerinin diğer devlet daireleriyle ahenkli bir şekle sokulması, 
Dış teşkilâtın Dışişleri Bakanlığında olduğu gibi bir kariyer haline getirilme», 

1. 
2. 
3. 
4. 

• • 'psr 
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5. Hizmetleri aksatmadan malî portenin azaltılması göz önünde tutularak kanun tasarısında 

gerekli değişiklikler yapılmış ve yeni bir metin hazırlanmıştır. 
Madde 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Tasarının 2 nci maddesi ifade bakımından değiştim] m iş (haberleşme ve basın) tâbiri 

yerine (haber ve yayın organları) kullanılmıştır. 
Madde S. — Bakanlık teşkilâtında yapılan değişiklik neticesi olarak bu madde de değiştiril

miştir. 
Madde 4. — Maddenin 1 nci fıkrasının son satırına (devamlılığını) kelimesi ilâve edilmiştir. 
Madde 5. — özel Kalem Müdürünün aynı zamanda Bakanın özel yazışmalarını da yapması ge

rektiği mülâhazasiyle maddeye (Bakanın) kelimesi ilâve edilmiştir. 
Madde 6. — Teftiş Kurulu bir makam ifade etmediğinden başlık «Teftiş Kurulu Başkanlığı» 

şeklinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik madde metninde de yapıldığı gibi 1 nci fıkradaki «6036 sayı
lı Kanunun uygulanmasını denetler» tâbiri kaldırılmış bu fıkranın son cümlesi olan «müfettişlerin 
görev ve yetkileri tüzükle düzenlenir» ibaresi de ikinci fıkra olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 8. — Tasarıda Turizm Genel Müdürlüğünün görevleri esas itibariyle ve bir kül halinde 

derlenmeyip müdürlüklerin bünyesine dağıtılmış, teşkilâtı da üç müdürlükte kısıtlanmıştır. Bu 
tanzim tarzına göre : 

1. Turizm gibi daimî inkişaf halinde bulunan son derece dinamik bir faaliyet sahasında görev
ler tahdidedilmekte ve teşkilât dondurulmaktadır. Yeni bir ihtiyacın ortaya çıkması halinde, bu 
ihtiyacı karşılayacak hizmetin üç müdürlükten birine verilmesi zarureti hâsıl olacaktır. Ortaya çı
kan ihtiyaç bu müdürlüklerin görevlerine tekabül etmiyen bir hizmeti gerektirdiği takdirde ise 4 
ncü bir müdürlük ihdası yoluna gidilemiyeceği için, bu hizmetin ifası mümkün olmıyacaktır. 

Misal olarak, tasarıda belirtilmemiş ve fakat kurulması zaruri olan «tıbbi turizm» ayrıca «sos
yal turizm» hizmetlerinin hangi müdürlüğe görev olarak verileceği hususu gösterilebilir. 2 000 e 
yakın şifalı suların, yeteri kadar değerlendirilmemiş olduğu ve bu işlerle başlı başına meşgul ola
cak bir teşkilâtın kurulmamış bulunduğu malûmlarıdır. Toplumsal hayatımızın ihtiyaçları arasın
da bulunan sosyal turizm gereği gibi düzenlenmemiştir. 

öteyandan tasrih edilen hizmetlerin, tasarıda derpiş edildiği şekilde geniş bir teşkilât tarafın
dan ifasına ihtiyaç kalmadığı hallerde bunların yeni hizmet sahasına intikal ettirilemiyecek olma
sı, bölümlerinin görev ve yetkileri kanunen muayyen olan bir teşkilât tasarısının diğer bir mahzu
rudur. 

Bu durumların yeni Teşkilât Kanunu ile önlenmesi icabetmektedir. 
2. Bir diğer mahzur, mevcut tasarıda «Turizmi Geliştirme Müdürlüğü» ile «Turistik Teşebbüs

ler Müdürlüğü» nün ayrı ayrı mütalâa edilmiş olmasıdır'. Halbuki bu müdürlüklerin görev sahala
rı kesin bir ayrımı gerektirmektedir. 

3. Tasarıda Genel Müdürlüğün yetkileri ve görevleri bir kül halinde belirtilmemiş olduğundan 
Gene] Müdürlüğün, teşkilâtı üzerinde her hangi bir yetkisi olamıyacağı, yetki ve sorumlulukları 
sadece ona bağlı müdürlüklerin bünyesinde bırakıldığı görülmektedir. Bu sebeplerle Genel Müdür
lüğün görevlerini ona bağlı müdürlükler içinde değil, bir kül olarak ve teşmili bir tarifle belirtilme
si ve Genel Müdürlük Teşkilâtının dondıırulmaması için gerekli tadilâtın yapılması ve müdürlükle
rin tasarı metninden çıkarılarak hizmetin gerekli kıldığı elastikiyetin sağlanması yoluna gidilmiş
tir. Bu sebeple de 8, 9, 10 ve 11 nci maddeler kaldırılarak 8 nci madde yeniden hazırlanmıştır. 

Madde 9. — Tanıtma Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevlerine dair tasarının 12, 13, 14 ve 15 
nci maddelerinin metinden çıkarılması ieabetmişve Turizm Genel Müdürlüğü için yukarda belirti
len gerekçeden hareket edilerek Tanıtma Genel Müdürlüğünün görevlerinin de bir kül halinde 
ve teşmili bir tarifle belirtilmesi tercih olunmuştur. Böylece teşkilâtın dondurulması ve yetkisiz bir 
Genel Müdür emrinde sorumlu müdürlükler ihdası gibi bir çelişiklik önlenmiş ve hizmet teşkilâtı
na gerekli elastikiyet teinin edilmek üzere 9 ncıı madde düzenlenmiştir. 
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Madde 10. — Haberleşme ve Yayın Dairesi Başkanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki 16 neı 

madde tasarı metninden çıkarılmıştır. Bu bölümde düzenlenen hizmetlerin fazla bir genişlik arz et
mediği ve gereklerinin müstakil bir müdürlükçe ita olunması mümkün bulunduğu kanısı ile Daire 
Başkanlığının müstakil bir müdürlük haline getirilmesi yoluna gidilmiştir. Aynen bu müstakil mü
dürlüğün ismi; Haberler ve Yayın Organları Müdürlüğü olarak değiştirilmişi ir. 

Turizm, ve Tanıtma Genel müdürlükleri için yukarda bildirilen gerekçeden hareket edile
rek 1)u müdürlüğün de görevleri bir kül hailinde ve teşmili bir tarifle belirtilmiş ve teşkilâ
tına gerekli elastikiyet temin edilmiş 've bu maksatla da 10 ucu madde hazırlanmıştır. 

Madde 11. ve Madde 12, — Tasarının 17 nci maddesi ile kurulması istenilen «idari tşier 
Dairesi Başkanlığı»1 nın esas itibariyle diğer teşkilatlardaki personel, levazım ve evrak mü
dürlükleri görevini yapacağı anlaşılmış okluğundan diğer dairelerde olduğu gibi; petaonel 
müdürlüğü olarak 11 nci madde, levazım ve evrak işleri müdürlüğü olarak da 12 nci madde 
hallinde kabul, edilmiş ve 17 nci madde kaldırılmıştır. 

Madde .1.3. — Tasarının 18 nci maddesi ifade bakımından değiştirilerek kabul edilmiştir. . 
Madde 14. — Tasarının 19 nçu maddesi ile illerde kurulacak teşkilâtın gerektiği zamanda ve 

yerde bakanlıkça 'kurulabileceğini daüıa açık şekilde belirtmek gayesiyle -başlık ve madde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 15. — Tasarının dış teşkilâta mütedair 20 nci maddesi ifade bakımından değiştiril
miştir. 

Madde 16. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığının yeni bir bakanlık IOIUŞU, memleket sathında 
ve hariçte kurulmuş ve kurulacak olan teşkilâtının, .henüz tecrübe safhasında .bulunuşu ve 
daima en iyi ve en faydaılı şekilde çalışması yo hu çalışmanın icalbettirdiği kadro adedine yö
nelmesine meobur oluşu dolayısryle (bakanlık faaliyetlerinin selâmeti için, dondurulmuş kadro 
sistemi bırakılarak, ihtiyacın lüzum gördüğü yerde kadroyu azaltabilecek veya çoğaltabile
cek salâhiyeti ve seyyaliyeti havi bir sfrstem olan. ve kadroları kül halinde bakanlık emrinde 
ve hizmetinde bulunduran sistem kabul edilmiş ve tasarının personelin atama ve diğer özlük 
işleri hakkındaki 21 ve 22 nci maddeleri bu gayeye uygun şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 17. — Tasarının 23 ncü maddesinde yurt dışına atanma şartları arasında memurlar 
için lise mezunu olma şartı mevcuttur. Bu bakanlığın bilhassa dış faaliyetindeki ehemmiyeti, 
göz önüne alınarak bu şart yeterli görülmemiş ekonomik ve sosyal ilimler ile habercilik 
ve turizmle ilgili bulunduğu ve öğretim derecesinin de yüksek olduğu Millî Eğitim Bakanlı
ğınca tasdik olunan bir fakülte veya y.üıksek bir okuldan mezun olma şartı konmuştur. Ayn-
oa gidilecek olan dış memleketin lisanını veya orada en çok konuşulan lisanı bildiğini, ha
zırlanacak yönetmeliğe göre, üniversite profesörlerinin katılacağı Ibir sınav neticesliyle tev
sik etmesinin de şart olduğu ilâve edilmiş bunlarla beraber dış teşkilâtın bir kariyer haline 
getirilmesi için gerekli diğer şartlar dia eklenmiştir. Dış teşkilâtın kadro derece ve unvanla
rı da maddede gösterilmiştir. 

Tasarının 24 ve 25 nci maddelerine lüzum görülmediğinden kaldırılmıştır. Bunların ihti
va ettikleri hükümlerin bir kısmı geçici maddelerde derpiş olunmuştur. 

Madde 18. — Dış teşkilâtta çalışacak personelin sicil durumları ve yetiştirilmeleri husu
sundaki hükümler tasarıda 'bulunmadığından bu madde tedvin edilmiştir. 

Madde 19. — Tasarının 26 nci maddesi ifadeye vuzuh vermek maksadiyle değiştirilerek 
kabul edilmiştir. 

Madde 20. — Tasarının 27 nci maddeisi madde metninde zikredilen hususların yurt içi teş
kilâtını ilgilendirdiği 'Hükümet temsilcilerinin verdiği izahatla da anlaşıldığından 20 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Tasarının 28 nci maddesinin 1 nci fıkrası daha evvel bakanlık kuruluşunda 
yapılan isim değişikliğine mütenazır olarak değiştirilmiş^ maddenin 2 nci fıkrası ise; fıkra
daki «Müdürler Komisyonunun Bakanlığın Çalışma Programını gözden geçirmesi» tâbirinin 
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daha mesul bir anlam ifade edebilmesi gayesiyle «Bakanlığın Çalışma Programının tasarı
sını hazırlar ve Bakanın onayına sunar» şeklinde tadil edilmiştir. 

Madde 22. — Normal mesai saatlerinin dışında da çalışmak zarureti gibi hususiyet arz eden 
bakanlığın hizmetlerinin icabı olarak, umumi hükümlerin şartları ruh ve gayesi yönünden mah
fuz ifealmak üzere, çalışma gün ve saatlerinin düzenlenmesinin bakanlığın yetkisi içinde ol
masını derpiş eden tasarının 29 ncu maddesi vuzuhuna halel gelmemesi gayesiyle kelime de
ğişikliği ile -kahul edilmiştir. 

Madde 23. — Tasarının 30 ncu maddesi daha evvel teşkilât (kuruluşunda yapılan asim de
ğişikliğine mütenazır olarak değiştirilmiş ve madde ımetninde yer alan «Müsteşar» ibaresi, di
siplin kurulunun kararlarını onaylıyan makam olduğundan çıkarılmıştır. 

Madde 24. — Tasarının 31 nci maddesindeki Turizm ve Danışma Kuruluna çağırılacak daire, 
kurum ve dernekler.meyanma Devlet Plânlama 'Teşkilâtının da dâ'hi'l edilmesi lüzumlu görülerek 
(<b) fıkrası olarak konulmuştur. 

Turizm Danışma Kuruluna iştirak edecek daire ve teşekküllerin turizmle ilgili olanlarının iş
tirakini sağlamak gayesiyle gerekli bendlerin başına «ilgili» kelimesi ilâve edilmiştir. 

(e), (f), (ıg) bentlerinde yazılı teşekküller IbirleştirilmJelk suretiyle ve «Turizm ile ilgili der
nek ve sendikalardan» ibaresi (f) "bendi olarak kabul edilmiştir. 

özel teşebbüsten de temsilci alınması lüzumlu .görülmuştur. , 
Üye sayısı 30, az görüldüğünden 50 ye çıkarılmıştır. 
Tasarıda kurulun toplanmasına dair bir hükü m bulunmadığından iki yılda bir toplanacağı ilâ

ve edilmiştir. 
iSon fıkrada geçen, «kanuni harcırah» tâJbiri ye rine, «kanuni yol masrafları» ve «huzur ücreti» 

yerine «ayrıca tazminat» tâbiri konmuştur. 
Fıkra hartfileri yukarda zikredilen değişikliklere uygun olarak yeniden sıralandırılmıştır. 
Madde 25. — Tasarının 32 nci maddesi 25 nci madde olarak aynen kahul olunmuştur. 
Madde 26. — Tasarının 33 ncü maddesi 26 nci madde olarak aynen kabul olunmuştur. 
Madde 27. — öğrenci yetiştirilmesine matuf olan tasarının 34 ncü maddesi ile personelin ye-

tiştirilebilmıesini sağlıyan 36 nci maddesi "birleştirilmiş bu birli eştirmeye uygun olarak madde baş
lığı da değiştirilmiştir. 

Madde 28. — Tasarının 35 nci maddesindeki, «Andaç» kelimesi «Hatıra.» kaliımelsiyle değişti
rilmiş, maddenin 1 nci fıkrasının son cümlesindeki, «öğretmenleri» kelimesinden sonra, «ıgilbi ilgili 
daire ve meslek temsilcileri» ibaresi ilâve edilmiştir. 

Madde 29. — Tasarının 37 nci maddesindeki; teşekküllerin Bakanlığa verilecekleri (bilgiler 
»gönderme yükümlülüğünün daima değil de ancak lüzumu halinde ifa edilmesini sağlamafk gaye
siyle maddenin son kısmına, «istek üzerinle» kaydı ibaresi ilâve edilmiştir. 

Madde 30. — Tasarının satmalma ve yaptır m ada özel yetkilere ait 38 nci maddesinin başı
na, Bakanlığa Turizmin gelişmesi için dış yatırımlar sağlanmak üzere püân hedeflerine uygun ve 
'bütçe imkânları içinde olmak kaydı ile gelecek yıllara sâri geçici yüklenmelere ginme salâhiyeti
ni vermeyi tazammun eden hir fıkra eklenmiştir. 

Madde 31. — Tasarının 39 ncu maddesi 31 nci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 
Madde 32. — Tasarının 40 nci maddesinin 1 nci fıkrasında geçen «Andaç» 'kelimesi, «Ha

tıra» kelimesi ile değiştirilmiştir. 
4 ncü fıkrada mevzuUbahis; düzenlenecek yönetmeliğin Maliye ile Turizm ve Tanıtma Bakan

lıklarınca müş'tereken hazırlanması uygun görüldüğünden fıkra İni tarzda değiştirilmiştir. 
Madde 3İ3. — Bakanlığın yurt içi ve yurt dışı teşkilâtında geçici hizmetler için sözleşme ile 

çalıştırılacakların yalnız sanaJtçı ve uzman olması yeterli ıgörüJlm'üş, bunların çalışma usul ve 
şartlarının da Millî Eğitim, İçişleri, Maliye ile Turizm vte Tanıtma Bakanlıkları tarafından ha
zırlanacak bir yönetmelikle tesfbit edilmesi de uygun görüldüğünden tasarının 41 nci maddesi ta
dil edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı :,157) 
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Madde 34. — Tasarının 42 nci maddesi 34 neü madde olarak aynen kalbul edilmiştir, 
Madde 35. — Tasarının 43 ncü maddesi 35 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 36..— Bakanlık teşkilâtının kadrolarına ait tasarının 44 neü maddesinde, mülga Ba-

ısm - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü kadrolarının kaldırıldığına ait bir hüküm olmadığın
dan, buna dair hüküm ve (1) sayılı cetvel eklen <mdş çıkarılan ve eklenen cetvellerden dolayı de
ğişen cetvel numaralarına mütenazır olarak da maddede geçen cetvel numaraları değiştirilmiş
tir. 

Bakanlık teşkilâtında görevlerin taksim edilip teşkilâtın dondurulması gibi bir s-onuıç verecek 
rijit bir sistem yerine teşkilâta yeni gelişmeler karşısında belirecek ihtiyaçlara göne seyyaliyet 
kazandıracak bir sisteme gidilmesi üzerine tasarıya ekli (1) sayılı cetvel (2) sayılı cetvel ola
rak yeniden tanzim edilmiştir. 

Bakanlık muhasebe teşkilâtı için kadrolar fazla görüldüğünden bir kısım kadrtolar çıkarılmış 
ve (3) sayılı cetvel olarak yeniden tanızim edilmiştir. 

Tasanjya ^bağlı (3) sayılı cetvel kaldırılmıştır. 
Madde 37. — Tasarının 45 nci maddesinin 1 nci fıkrası ifade bakımından değiştirilmiştir. 
Madde 98. — Eadyo Kanunu yürürlüğe girinceye 'kadar radyoların işletilmesi ile ilgili hüküm

lerin yürürlükte kalmasını temin maksadiyle taısannın kaldırılan hükümlere dair 46 ncı maddesi 
tadil edilmiştir. 

Geçici maddeler : 
Geçici madde 1. — Tasarının geçici 1 nci maddesinin «hizmetliler» ile «ücretleri» kelimeleri 

ilâve edilerek kabul olunmuştur. 
Geçici madde 12. — DBü tasarı ile Bakanlık memurları için maaş, terfi ve öğretim bakımından 

özel hükümler getirilmiştir. Ba'sm - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü elemanları için müktesep 
haklarının: korunması bakımından bu geçici madde yeniden düzenlenmiştir. 

Geçici madde 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarÜhte Baikanlık teşkilâtının derhal kurul
masının ieabetmesi sebebiyle hizmetin aksatılmaması (bakımından müşterek kararla atanacak me
murlar dışında kalan bütün Bakanlılk .görevlilerinin, Bakan tarafımdan atanmasına İmkân vermek 
üzere, ilk tâyinlerde müdürler .komisyonuna yetki verilmemesi uygun görüldüğünden 'bu geçici 
madde yeniden hazırlanmıştır. 

Bu maddenin ruhunda, umum müdürlük kadrolarında (bulunanların açıkta Ibırakılmıyacağı ve 
Bakanlık teşkilâtına atanacakları mahlruz okluğu kabul edildiğinden maddeye ayrıca bu mealde 
bir ilâve yapılmamıştır. 

Geçici madde 4. — Bakanlığın dış teşjkilâtı 'bir kariyer haline getirilmekde ve ilk defa bu esa
sa ıgöre hizmete alınacak memurların Bakanlık kadrolarını tamamen işlgal edebilmeleri için bir sü
renin geçmesi gerekli bulunmaktadır. Bu süre içinde Bakanlığın dış (hizmetlerinde aynı esaslara 
uygun eğitim ıgörmüş ancak Bakanlık kuruluşunda çalışmamış veya yüksek tahsilleri foulunmıyan 
mütehassısların da atanabilmesi hizmetin devamını sağlamak balkımmdan lüzumlu görüldüğünden 
bu madde yeniden hazırlanmıştır. 

Geçici madde '5. — Bakanlık dış teşkilâtında halen vazife görmekte lolan veya evvelce dış teş
kilâta atanmış bulunanlardan ehliyetleri ve başarıları sabit bulunanların Bakanlık kuruluşunda 
yeniden dış teşkilâtta görevlendirilenlerden yeniden İmtihana tabi tutulmalarına lüzum görülme
miş ve özlük dosyalarındaki bilgilere istinaden atanmalarını sağlamak amaciyle bu ıgeçici madde 
yeniden hazırlanmıştır. 

Geçici madde 6. — Tasarının geçici 3 ncü maddesi metninde geçen madde numarası değiştiri
lerek 6 ncı madde olarak tadilen kabul olunmuştur. 

Geçici madde 7. — Tasarının geçici 5 nci maddesi ifadeye vuzuh verme bakımından tadil edile
rek kabul olunmuş ve bu madde ile ilgili olan (4) sayılı cetvel eklenmiştir. 

Tasarının 2 - 4 ve 6 ncı maddeleri bâzı kısımları diğer maddelerde ifade edilmiş olduğundan 
bâzı kısımları da bir fayda mülâhaza edilmediğinden çıkarılmıştır. 
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Madde 39. —- Tasarının 47 nci maddesi 39 neu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 40. — Tasarının 48 nci maddesi 40 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkan

lığa sunulur. 
Başkan 
Hatay 
Ş. înal 

Artvin 
Söz hakkım mahfuz 

8. 0. Avcı 
Bilecik 

Ş. Binay 
İmzada bulunamadı 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

îzmir 
İV". Mirkelâmoğlu 

Konya 
Söz hakkım mahfuz 

/. Baran 
Maraş 

A. Karaküçük 

Başkanvekili 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Aydın 
0. Apaydın 

Çanakkale 
Ş. İnan 

Giresun 
Söz hakkım mahfuz 

/. E. Kıltçoğlu 

Kars 
K. Okyay 

Konya 
R. özal 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
/ . Bezgin 

Denizli 
Âttf Şohoğlu 

Gümüşane 
S. Savacı 

imzada bulunamadı 

Kastamonu 
S. Keskin 

imzada bulunamadı 
Konya • 

H. C. Yılmaz 

Sakarya 
İV. Bayar 

Sivas 
M. Vural 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Diyarbakır 
R. îskenderoğlu 

istanbul 
A. Oğuz 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Maraş 
E. Kaplan 

Siirt 
A. Yaşa 

Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Şener 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ I 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı 

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

Görev ve yetki 

MADDE 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı. 
Turizmi millî ekonominin verimli sektörü ha

line getirmek için yurdun turizme elverişli bü
tün imkânlarını değerlendirir. Turizmle ilgili 
her türlü çalışmaları düzenler, denetler, teşvik 
ve koordine eder. 

Yurt ve dünya kamu oyunu aydınlatmaya 
ve yurdu tanıtmaya yarıyacak hizmetleri görür. 

Basın ve haberleşme hizmetlerinin yerine ge
tirilmesini kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 

Kuruluş 

MADDE 3. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
nın kuruluşu şöyledir : 

A) Merkezde. 
1. Müsteşarlık 
2. özel Kalem Müdürlüğü 
3. Teftiş Kurulu 
4. Hukuk Müşavirliği 
5. Turizm Genel Müdürlüğü 
6. Tanıtma Genel Müdürlüğü 
7. Haberleşme ve Basın Dairesi Başkanlığı 
8. İdari İşler Dairesi Başkanlığı 
9. Arşiv Müdürlüğü 
B) Yurt içinde : 

Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürlükleri 

0) Yurt dışında : 
Turizm ve Tanıtma Büroları, Basın Müşavir

likleri, 
Basın ataşelikleri, 

Müsteşarlık 

MADDE 4. — Müsteşar, Bakanın müşavir ve 
yardımcısıdır. Bakan adına ve onun direktifi 
altında Bakanlığa ait işlerin düzenlenip yürütül
mesini sağlar. 

Müsteşar yardımcısı, Bakanlık işlerinin yü
rütülmesinde müsteşara yardım eder. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM KOMİS
YONUNUN DEĞIŞTİRÎŞÎ 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 
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PLÂN KOMİSYONUNUN DEÖİŞTÜtlŞÎ 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluş ve görevleri kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Görev 

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

imkânlarını değerlendirir; turizmle ilgili her türlü çalışmaları yapar, bu çalışmaları düzenler, teş
vik ve koordine eder ve denetler. 

Yurdu tanıtmaya yanyacak hizmetleri görür. 
Haber ve yayın organlarının hizmetlerinin yerine getirilmesini kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 

Kurulu§ 

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 

O) Yurt dışında : 
Turizm ve Tanıtma bürolan, 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. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 157 ) 
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Hü. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

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

Teftiş Kurulu 

MADDE 6. — Teftiş Kurulu, müfettiş sıfat 
ve yetkilerini taşıyan bir başkanın yönetimi al
tında, Bakanlık makamının direktiflerine göre, 
Bakanlık teşkilâtı ile ona bağlı teşekkül ve mü
esseselerin bütün işlerini teftiş eder, soruşturma 
yapar. 6086 sayılı Kanunun uygulanmasını de
netler. Müfettişlerin görev ve yetkileri tüzükle 
düzenlenir. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 7.— Hukuk Müşaviri, Bakanlık 
makamından verilecek işlerle, Bakanlık dairele
rinin hazırladıkları kanun, tüzük ve yönetmelik 
tasarılarını inceler, bunlar ve sorulacak başka 
işler hakkında hukuki görüşlerini bildirir. 4353 
sayılı Kanun hükümlerine göre idari ve adlî ka
za mercilerinde açılan dâvalara ait gerekli bil
gileri hazırlar ve Hazineyi ilgilendirmiyen idari 
dâvalarda Bakanlığı temsil eder. 

Turizm Genel Müdürlüğü 

MADDE 8. — Turizm Genel Müdürlüğü, Ge
nel Müdür ve yardımcılarının yönetimi altında 
aşağıda yazılı dairelerden kuruludur : 

a) Etüt ve Plânlama Dairesi Müdürlüğü, 
b) Turizmi Geliştirme Dairesi Müdürlüğü, 
c) Turistik Teşebbüsler Dairesi Müdürlüğü, 

Etüt ve Plânlama Dairesi Müdürlüğü 

MADDE 9. — Etüt ve Plânlama Dairesi Mü
dürlüğü; yurdumuzun turistik bakımdan bütün 
imkânlarını etüt eder. Bunların değerlendiril
mesi, yerli ve yabancı turistlerin bunlardan fay
dalanabilmesi için gerekli plânları hazırlar ve 

M. Meclisi 

Basın - Yayın ve Turizm Ko. 

MADDE 5. 
bul edilmiştir. 

MADDE 6. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-

— Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 7. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 8. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 9. 
bul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 157 ) 
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Plân Ko. 

Özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 5. — Özel Kalem Müdürü, Bakanlık makamımın resmî ve Bakanın özel yazışmalarîyle, 
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. 

Hukuk Müşavirliği 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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bu plânların uygulanmasını gözetir. Turizm ko
miteleri ile işbirliği yapar. Milletlerarası turizm 
çalışmalarını izler, bu çalışmalarla ilgili işleri 
yürütür. 

Turizmi Geliştirme Dairesi Müdürlüğü 

MADDE 10. — Turizmi Geliştirme Dairesi 
Müdürlüğü; turizm endüstrisi ile ilgili bütün ça
lışmaları, turistik belge, ruhsatname ve kredi iş-' 
lemlerini yapar. Dışardan uzman getirilmesi, 
içerde ve dışarda turizm personeli yetiştirilmesi 
ile ilgili işleri yürütür, kurslar ve okullar açar. 

Turizm bilgi ve görgüsünün yayılmasını sağ
lar. 

Turistik Teşebbüsler Dairesi Müdürlüğü 

MADDE 11. — Turistik Teşebbüsler Dairesi 
Müdürlüğü, filim, fotoğraf, sergi, fuar, festival 
ve kongreler gibi turistik teşebbüsler; radyo ve 
televizyon programlan ve vitrin tertibi gibi her 
türlü imkân ve araçlarla yurdun turistik rek
lâm ve propagandasını yapar. 

Her çeşit propaganda gereçlerini hazırlar ve
ya hazırlattırır. 

Turistik nitelikte folklor gösterileri düzen
ler ve sosyal turizm ile öğrenci turizmini sağ
lar. 

Basın - Yayın ve Turizm Ko. 

MADDE 10. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 11. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-
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Plân Ko. 

Turizm Genel Müdürlüğü 

MADDE 8. — Turizm Genel Müdürlüğü, yurdumuzun turistik imkânlarını değerlendirecek 
ve turizmi geliştirecek her türlü etüt /ve plânların hazırlanması ve bunların uygulanması ile il
gili bütün çalışmaları yapar, gerekli tedbirleri alır. 

Turizm lendüstrisi ve teşebbüslerinin tesis ve işletme esaslarını tesbdıt, fou (müesseselerin teşvik 
ve himayesine ve fiyat tarifelerinin tanzim ve tasdikine ait işlemleri ifa ıeder ve murakabeleri
ni sağlar. 

Bakanlıklar, kamu kuruluşları ve kamu iktisadi teşebbüslerinin turizmle ilgili faaliyetlerin
de /koordinasyonu temin eder. 

Turt içinde ve dışında turizm personeli yetiş tirir ve bu maksatla kurs ve uzman t okulları 
açar. 

Millî ve milletlerarası turizm çalışmalarına katılır, /gerekli iş birliğini (kurar ve (yürütür. 
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Tanıtma Genel Müdürlüğü 

MADDE 12. — Tanıtma Genel Müdürlüğü; 
Genel Müdürün yönetmi altında aşağıda ya
zılı dairelerden kuruludur. 

a) Dış Teşkilât Dairesi Müdürlüğü, 
b) Dokümantasyon Dairesi Müdürlüğü, 
c) Pilim ve Fotoğraf Dairesi Müdürlüğü. 

Dış Teşkilât Müdürlüğü 

MADDE 13. — Dış Teşkilât Dairesi Müdür
lüğü, dış temsilciliklerin çalışma programları
nı, kendileriyle iş birliği yapmak suretiyle 
hazırlar ve bunları Müdürler Komisyonuna su
nar. 

Bakanlıkça onaylanan çalışma programları
nın uygulanmasını sağlar.. 

Dış temsilciliklerin her türlü istek ve ihti
yaçlarını ilgili mercilerde izliyerek neticelen
dirir. 

Dokümantasyon Dairesi Müdürlüğü 

MADDE 14. — Dokümantasyon Dairesi Mü
dürlüğü Türkiye'yi' sanat, kültür, tarih, coğ
rafya, Türk Silâhlı Kuvvetleri, sanayi, iktisa
di ve zirai faaliyetler, eğitim çalışmaları, sos
yal hareketleri, kalkınma hamleleri, halkın 
yaşayışı, örf ve âdet gibi yönlerden, Turizm 
Genel Müdürlüğünün görevleri dışında kalan 
sahalarda, içerde ve dışarda tanıtacak çalış
mayı yapar ve gerekli dokümantasyonu hazır
lar. 

Ancak Türk Silâhlı Kuvvetlerine mütaallik 
dokümantasyon çalışmalarında ilgili askerî ma
kamlara gerekli bilgi verir. 

Filim ve Fotoğraf Dairesi Müdürlüğü 

MADDE 15. —- Filim ve Fotoğraf Dairesi 
Müdürlüğü; Türkiye'yi içerde ve dışarda her 
yönden tanıtıcı nitelikte filim ve fotoğraf ha
zırlar. Bu maksatla gerekli teknik tesisleri ve 
filim ve fotoğraf arşivini kurar ve yönetir. 

Basın - Yayın ve Turizm Ko. 

MADDE 12, 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 13. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 14. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 15. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-
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Tanıtma Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Tanıtma <Oenel Müdürlüğü, Türkiye'nin turistik varlıklarını ve ulusumuizun 
değerlerini tüm olarak her alanda tanıtıcı dokümantasyonu hazırlar, hazırlatır ve her türlü im
kân ve araçlardan faydalanarak tanıtma hizmetini içerde ve dışarda yürütür. 
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Haberleşme ve Basın Dairesi Başkanlığı 

MADDE 16. — Haberleşme ve Basın Dairesi 
Başkanlığı, yurt içinde ve dışında yayım or
ganlarını izler, bunlar hakkında ilgili teşek
küllere bilgi verir, yardımcı olmak üzere ga
zetelerin ve radyo ve televizyonların iç ve 
dış yayınlarına Türkçe ve yabancı dillerde ha
ber bültenleri hazırlar. 

Yurt içinde basın ve haberleşme hizmetle
rini, yerli ve yabancı organları t mensuplarının 
çalışmalarını kolaylaştıracak tedbirleri alır. 

Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetme
liğine uygun olarak basın kartı verir ve bu
na ait dokümantasyonu hazırlar 

idari İşler Dairesi Başkanlığı ' 

MADDE 17. — îdari îşler Dairesi Başkan
lığı Genel Müdürlükler ve Daire Başkanlıkla
rınca hazırlanan ve Müdürler Komisyonunca 
tetkik edilen çalışma programlarını birleştir
mek suretiyle Bakanlığın genel çalışma plâ
nını hazırlar. 

Yurt içi ve yurt dışı her çeşit tahakkuk iş
lemleri ile Bakanlık memur ve hizmetlilerinin 
bütün personel işlerini yürütür. 

Yurt içi ve yurt dışı satmalına ve ayniyat 
işlerini görür, demirbaşı korur. 

bakanlığa giren ve çıkan yazıların kaydını 
ye yerlerine gönderilmesini sağlar. 

Basın - Yaym ve Turizm Ko. 

MADDE 16. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 17. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-
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Haber ve Yayın Organları Müdürlüğü 
MADDE 10. —- Haber ve Yayın Organları Müdürlüğü, yurt içinde ve dışında her çeşit ya

yınları 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 mensupları na Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetmeli

ğine 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, 

Levazım ve Evrak î§leri Müdürlüğü 
MADDE 12. — Levazım ve Evrak İşleri Müdürlüğü, Bakanlığın her türlü levazım ve ayni* 

yat işleri ile Bakanlığın umumi evrak işlerini yapar. 

M. Meclisi ('«. Sayısı: 157) 
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Müdürler Komisyonu ile Disiplin Kurulu
nun büro işlerini yürütür. 

Esasları ve malzemesi Bakanlığın ilgili dai
relerince hazırlanmış olan kitap, dergi, broşür 
depliyan, afiş gibi her türlü yayın araçlarını 
basar, korur ve dağıtır. 

Arşiv Müdürlüğü 

MADDE 18. — Arşiv Müdürlüğü, Bakanlı
ğın çalışma konusuna giren her türlü doküma
nı sınıflandırır; kanuna göre Bakanlığa gönde
rilmesi gereken eser, gazete ve dergileri izler 
ve saklar. 

Bakanlık kitaplığı ile bölge arşivinin kuru
luş ve yönetimini sağlar. 

Turizm ve Tanıtma bölge müdürlükleri, 
turizm büroları, il temsilcilikleri 

MADDE 19. — Turizm ve Tanıtma bölge 
müdürlükleri, bölgelerinde Bakanlığın işlerini 
yürütür. 

Bakanlık gereken yerlerde turizm büroları 
açabileceği gibi il temsilcilikleri de kurabilir. 

Turizm büroları, turistlere gerekli kolaylık
ları sağlar. 

îl temsilcilikleri, bulundukları ilde Tanıtma 
Genel Müdürlüğü ile Haberleşme ve Basın Dai
resi Başkanlığına ait işleri görür. 

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

MADDE 20. — Yurt dışı turizm ve tanıtma 
büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelik
leri, yurt dışında Bakanlığın turizm ve tanıtma 
işlerini yürütür. 

Atama ve personel işleri 

MADDE 21. — Müsteşar, Müsteşar Yardım
cısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Hukuk 
Müşaviri, genel müdürler, daire başkanları, 
Turizm ve Tanıtma büro müdürleri, basın mü
şavirleri ve basın ataşeleri müşterek kararla 
öbür memur ve hizmetliler Bakanlıkça atanır. 
Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu 
Başkanı, müfşttişler, genel müdürler ile daire 

M. Meclisi 
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MADDE 18. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

t 

MADDE 19. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 20. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 21. — Müsteşar, Müsteşar Yardım
cısı, Teftiş Kurulu Başkanı, müfettişler, Hu
kuk Müşaviri, Genel Müdürler, Daire Başkanla
rı, Yurt dışı Turizm ve Tanıtma Büro Müdür
leri, Basm Müşavirleri ve Basm Ataşeleri müş
terek kararla öbür memur ve hizmetliler Ba
kanlıkça atanır. Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, 
Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Genel Mü-

* • 
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Arşiv Müdürlüğü 

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

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

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. 

Yurt dışı 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. 

Alama 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 ajtaşeleri ve yurt içi turizm ve tanıtma böl ge 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 şarttır. 

Bakan, Genel Müdürlük ve Müstakil Müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği müdürlük ve şube 
müdürlüklerini kurar ve kadroları ihtiyaca göre dağıtır. 
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başkanlarının yüksek öğrenim yapmış olmaları 
şarttır. 

Ancak bu kanunun meriyeti tarihinde me
mur bulunanların 3656 sayılı Kanunla müktesep 
hakları mahfuzdur. 

Turizm ve Tanıtma bölge müdürleri, kadro-
larındaki hizmetlerden 400 (dâhil) liraya kadar 
olan ücretlilerin atanmalarını ve memurlarla 
hizmetlilerin izin işlerini yapar. 

fetki 

MADDE 22. — Bakan, Bakanlık memur ve 
hizmetlilerini, atanmalarındaki usule göre, ge
rekli gördüğü yerlerde ve görevlerde çalıştıra
bilir; yurt dışı kadrolarını ihtiyaca göre clağı-
tır. 

Tati dıştûa ut&ma 

MADDE 23. — Yurt dişi teşkilâtına atana
cak memurların en az liseyi bitirmiş olmaları, 
gidecekleri yerin dilini veya orada en çok konu
şulan dillerden birini bildiklerinin yönetmelik 
gereğince tesbit edilmiş bulunması, Bakanlığın 
yurt içi teşkilâtında en az 2 yıl çalışmış olma
ları geröklidir. 

Büro Müdürü, Basın Müşaviri veya Basın 
Ataşesi kadrosuna atanacakların yüksek öğre
nim yapmış ve yurt dışı teşkilâtında en az mua
vinlik veya mütercimlik görevinde bulunmuş ol
maları şarttır. 

Basın Müşaviri kadrosuna atanacakların bu 
kanunla mülga Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğünde veya Turizm veya Tanıtma Baş
kanlığında sürekli olarak 10 yıl çalışmış ve dış 
teşkilâtta Basın Ataşesi veya Büro Müdürü 
olarak basan ile görev yapmış olması şarttır. 

M. Meclisi 
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dürler ile daire başkanlarının yüksek öğrenim 
yapmış olmaları şarttır. 

Ancak bu kanunun meriyeti tarihinde me
mur bulunanların 3656 sayılı Kanunla müktesep 
haklan mahfuzdur. 

Turizm ve tanıtma bölge müdürleri, kadro-
larmdaM hizmetlilerden 400 (dâhil) liraya ka
dar olan ücretlilerin atanmalarını ve memurlar
la hizmetlilerin izin işlerini yapar. 

MADDE 22. — Hükümet teklifi âyiwa kabul 
edilmiştir. 

MADDE 23. — "ftird dışı teşkilâtına atana
cak memurların eiıaz liseyi bitirmiş olmaları, 
gidecekleri yerin dilini veya orada en çok konu
şulan dillerden birini bildiklerinin yönetmelik 
gereğince tesbit edilmiş bulunması, Bakanlığın 
yurt içi teşkilâtında en az iki yıl çalışmış olma
ları gereklidir. 

Basın müşaviri, basın ataşesi veya büro 
müdürü kadrosuna atanacaklann yüksek öğre
nim yapmış ve yurt dışı teşkilâtında en az mu
avinlik veya mütercimlik görevinde bulunmuş 
olmaları şarttır. Ancak mülga Basın - Yayın 
Ve Turizm Genel Müdürlüğünde, Türk Haber
ler Bürosu Müdürlüğü veya Basın Ataşeliği 
görevlerini en az üç yıl başarılı bir şekilde ya» 
panlann yeniden bu görevlere atanmalannda 
yüksek tahsil kaydı aranmaz. 

Basın müşaviri kadrosuna atanacaklann bu 
kanunla mülga Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğünde veya Turizm ve Tanıtma Bakan
lığında sürekli olarak ön yıl çalışmış ve dış teş
kilâtta Basın Ataşesi veya Büro Müdürü ola
rak basan ile görev yapmış olması şarttır. 
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Turizm ve tanıtma bölge müdürleri, kadrolarındaki hizmetlilerden 400 (dâhil) liraya kadar 
olan Ücretlerin atanmalarını ve memurlarla hizmetlilerin izin işlemlerini yaparlar. 

Yurt dışı 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 sınav
da başı sağlamaları, 

ç) Fransızca, İngilizce, Almanca, İtalyanca veya Bakanlıkça tesbiıt olunacak ve hizmetin 
görüleceği memleketin dilini veya o memlekette en çok konuşulan dilllerden birini okuyup yazma
ya ve konuşmaya muktedir olduklarının bu hususta hazırlanacak yönetmelik uyarınca ilgidi üni
versite profesörlerinin katılacakları bir sınavla tevsik edilmiş bulunması şarttır. 

Bu suretle Bakanlık yurt dışı teşkilâtına aday olarak alınanlar, bir yıl Bakanlığın merkez teş
kilâtında ve bir yıl da Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesinde staj gördükten sonra başarı 
gösterdikleri takdirde turizm ve tanıtma bürolara müdür yardımcılığı veya basın ataşeliği yar
dımcılığına atanırlar. Bundan sonra Memurin Kanunu hükümleri gereğince üçüncü sınıf, ikinci 
sınıf, birinci sınıf turizm tanıtma büroları müdürlüğüne veya basın ataşeliğine ve nihayet ba
sın müşavirliğine tâyin olunurlar. 

Bu memuriyetlerin sınıf ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir : 

Derece Unvan 

4 Basın müşavirliği 
5 1 nci sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdür veya Basın Ataşesi 
7 2 nci sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdür veya Basın Ataşesi 
9 3 ncü sınıf Turizm ve Tanıtma Büro Müdür veya Basın Ataşesi 

10 Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü Yardımcısı veya Basın Ataşesi Yardımcısı. 
11 Turizm ve Tanıtma Büro Müdürü Yardımcısı adayı veya Basın Ataşesi yardımcısı adayı. 
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MADDE 24. — Basın meslekinde eğlemli ola
rak. 5 yıl çalıştıkları Bakanlık kayıtlarından an
laşılan gazeteciler, yurt dışı teşkilâtına atanabi
lirler. öğrenim ve yabancı dil bilgisi bakımın
dan, haklarında 23 ncü madde hükmü uygula
nır. 

MADDE 25. — Yurt dışına ilk defa atana
cak memur ve gazetecilerin, 23 ve 24 ncü mad
delerdeki sürelerin dışında, Bakanlığın çeşitli 
dairelerimde yönetmeliğine göre üç ay staj ma
hiyetinde çalışmaları ve bu süre sonunda yapı
lacak sınavda başarı göstermeleri şarttır. 

Yurt dı§mda kalma süresi 

MADDE 26. — Dış teşkilâta atananlar, yurt 
dışında her defasında en çok 4 yıl kalabilirler, 
yeniden yurt dışına atanabilmeleri için yurt 
içi teşkilâtında en az 2 yıl çalışmış olmaları 
gereklidir. 

Yurt dışındaki görevin yerine getirilebil
mesi için bir zaruret bulunması halinde turizm 
ve tanıtma börosu müdürleri, basın müşavir
leri ve basın ataşelikleri için bu süre en çok 
bir yıl daha uzatılabilir. 

Yabancı dil bilgisi 

MADDE 27. — Bakanlığın yabancı dil bil
gisini gerektiren maaşlı ve ücretli kadrolarına 
atanacakların bu bilgilerinin ne suretle iesbit 
edileceği yönetmelikte belirtilir. 

Müdürler Komisyonu 

MADDE 28. — Müdürler Komisyonu, Müs
teşar veyt Müsteşar Yardımcısının Başkanlı
ğında, Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başka
nı, Genel müdürler ile Daire başkanlarından 
kurulur. 

Müdürler Komisyonu, daireler arasındaki 
koordinasyonu sağlar. Bakanlığın çalışma 
programlarını gözden geçirip Bakanın onayına 

Basın - Yayın ve Turizm Ko. 

MADDE 24. — Gazetecilikte eğlemli olarak 
5 yıl çalıştıkları Bakanlık kayıtlarından anlaşı
lan gazeteciler, yurd dışı teşkilâtına atanabi
lirler. Öğrenim ve yabancı dil bilgisi bakımın
dan haklarında 23 ncü madde hükmü uygula
nır. 

MADDE 25. 
edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen kabul 

MADDE 26. — Dış teşkilâta atananlar, yurt 
dışında her defasında en çok 4 yıl kalabilirler. 
Yeniden yurt dışına atanabilmeleri için yurt 
içi teşkilâtında en az iki yıl çalışmış olmaları 
gereklidir. 

Yurt dışındaki görevin yerine getirilebilmesi 
için bir zaruret bulunması halinde basın müşa
virleri, turizm ve tanıtma bürosu müdürle
ri ve basın ataşeleri için bu süre en çok bir 
yıl daha uzatılabilir. 

MADDE 27. 
buJİ edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 28. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 
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MADDE 18. — 17 nci madde gereğince yurtdışına atanan Bakanlık memurları, bulundukları 
memleketlerdeki Büyükelçilik veya Elçilik emrinde olarak vazife görürler. Sicil âmirleri Büyük
elçi veya Elçilerdir. 

Dış teşkilâta intisabedenlerin siyasi meslekleri bakımından en verimli olacak şekilde yetişti
rilmeleri hususunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile daimî iş birliği halinde bulunur. Bu husus
ta çıkarılacak yönetmelik Dışişleri Bakanlığının iştirakiyle hazırlanır. 

Yurtdışında kalma süresi 

MADDE 19*— Dış teşkilâta atananlar, yurtdışında 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. — Tasarının 27 nci maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

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, daireler arasındaki koordinasyonu sağlar; Bakanlığın çalışma programı 
tasarısını hazırlar Bakanın onayına sunar. Müşterek karar dışında kalan memurlarla 800 (dâhil) 
liradan yüksek ücret alan hizmetlilerin göreve alınması, terfii, nakli, başka göreve atanması hak
kında karar verir ve bunları makamın onayına sunar. 
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sunar. Müşterek karar dışında kalan memur
larla 800 (dâhil) liradan yüksek ücret alan 
hizmetlilerin, göreve alınması, terfii, nakili, baş
ka göreve atanması hakkında karar verir ve 
bunları Bakanın onayına sunar. 

Çalışma gün ve saatleri 

MADDE 29. — Memur ve hizmetlilerin ça
lışma günleri ve saatleri, hizmetlerinin ve ser
vislerinin icaplarına göre, Bakanlıkça düzenle
nir. 

Disiplin Kurulu 

MADDE 30. — Disiplin Kurulu, Müsteşar 
veya Müsteşar Yardımcısının Başkanlığında, 
Hukuk Müşaviri Genel müdürler ve Daire baş
kanlarından kurulur. Bakanlık memurlarının 
disiplin işlerine bakar. 

Turizm Danışma Kurulu 

MADDE 31. — Turizm Danışma Kurulu, 
turizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve 
aknacak tedbirler {hakkında düşüncelerini bil
dirmek üzere, 

a) ilgili Bakanlıklardan, 
b) özel idarelerden, 
c) Belediyelerden, 
ç) Üniversitelerden, 
d) İktisadi Devlet Teşekküllerinden, 
e) Turizm ve kültür derneklerinden, 
f) Turizm ile İlgili meslek derneklerinden, 
g) Turizm ile ilgili bilimsel derneklerden, 
ğ) Basın dernekleri ve sendikalarından, 
h) Bankalardan, 
i) Ticaret ve Sanayi Odalarından, 
ı) Gençlik ve öğrenci teşekküllerinden, 
gönderilecek birer temsilci ile turizm ko 

mıeunda uzmanlığı bulunup da yukardaki dai 
re ve teşekküllerde görevli olmryanlar arasın 
dan çağırılacak kimselerden kurulur. Üye sa 
yısı 30 u geçemez. Her toplantı için bu sayı 
lanlardan hangilerinin kaç temsilci gönderecek 

Basın - Yayın ve Turizm Ko. 

MADDE 29. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 30. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka* 

MADDE 31. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-
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Çalışma gün ve saatleri 

MADDE 22. — Memur ve hizmetlilerin çalışma günleri ve gaatleri, hizmetlilerin ve servislerin 
icaplarına göre Bakanlıkça düzenlenir, 

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 Kurulu 

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

a) İlgili Bakanlıklardan, 
b) Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığından, 
c) ilgili özel idarelerden, 
ç) 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 Bakanlardan, 
j) llgilli ticaret ve sanayi odalarından, 
k) Gençlik ve öğrenci teşekküllerinden, 
Gönderilecek birer temsilci ile turizm konusunda uzmanlığı bulunup da yukardaki daire ve te

şekküllerde görevli olmıyanlar arasından ve aynca özel sektörden çağrılacak kimselerden kuruttur. 
Üye sayısı 50 yi geçemez. 

Her toplantı için bu sayılanlardan hangilerinin kaç temsilci gönderecekleri Bakanlıkça karar
laştırılır. Müsteşar ve Turizm Genel Müdürü, Kurulun tabiî üyeleridir. Kurul, Bakanlıkça gerek-
Oi görüldüğünde toplantıya çağrılır. Bakanlık her toplantının amacını belirtir ve gündemini hazır
lar. Kurul en az iki yılda bir toplanır. 

Kurul üyelerine, kanuni yol masraflarından başka beher toplantı günü için Bakanlar Kurulun
ca tâyin edilecek miktar Üzerinden aynca tazminat ödenir. 
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leri Bakanlıkça kararlaştırılır. Müsteşar ile 
Turizm Ctenel Müdürü, Kurulun tabiî üyeleri
dir. Kurulu, Bakanlıkça gerekli görüldüğünde 
toplantıya çağırılır. Bakanlık her toplantının 
amacını belirtir ve gündemini hazırlar. 

Kurul üyelerine kanuni harcırahlarından 
başka beher toplantı günü için Bakanlar Kuru
lunca tâyin edilecek miktar üzerinden huzur 
ücreti ödenir. 

Anadolu Ajansı ile sözleşme 

MADDE 32. — Bakanlık, Anadolu Ajansı
nın bütçesini, kadrosunu ve bunların uygulan
masını denetlemeye ve ödenecek miktar, her 
yıl kendi bütçesinin Anadolu Ajansı bölümün
deki ödeneği aşmamak üzere, Anadolu Ajansı 
üe en çok beş yıllık sözleşme yapmaya yetki
lidir. 

Bu sözleşmede, Anadolu Ajansı yöneticile
rinin atanma yolları da belirtilir. 

Bakanlık, Anadolu Ajansında bir denetçi 
bulundurur. 

Bakanlığa gönderilecek nüshalar 

MADDE 33. — 2527 sayılı Basmayazı ve 
resimleri derleme Kanunu hükümlerine giren 
her türlü basmayazı ve resimlerden ikişer nüs
hayı basımevciler, adı geçen kanun hükümleri
ne göre Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gön
derirler. Bu hükme uymıyanlar hakkında, Ba
kanlık, adı geçen kanun hükümleri gereğince 
kovuşturma yapılmasını Cumhuriyet Savcılı
ğından ister. 

öğrenci okutulması 

MADDE 34. — Bakanlık çalışma alanına 
giren konularda yurt içinde ve yurt dışında 
öğrenci okutabilir. Bilgi ve görgüsünü artır
mak maksadiyle yabancı memleketlere memur 
gönderebilir. Ancak 4489 sayılı Kanunun bi
rinci maddesinin (b) fıkrasındaki mesleke ait 
tahsili bitirmiş olmak şartı aranmaz. 

Basın - Yayın ve Turizm Ko. 

MADDE 32. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 33. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 34. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-
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Anadolu Ajansı üe Sözleşme 

Madde 25. — Tasarının 82 nci maddesi 25 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bakanlığa gönderilecek nüshalar 

Madde 26. — Tasarının 33 ncü maddesi 26 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Personel Eğitimi 

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

Bu okulların ders programları ve burada okuyanlara tanınacak haklar, Millî Eğitim Ba
kanlığı ile birlikte hazırlanacak yönetmelikte belirtilir. 

Bakanlık yurt dışında öğrenci okutabilir. İhtisas için yurt dışına stajyer ve bilgi ve görgü
sünü artırmak maksaddyle memur gönderebilir. Bu hususta 4489 sayılı Kanunun birinci maddesinin 
(b) fıkrasında yazılı mesleke ait tahsili bitirmiş olmak şartı turizm ve tanıtma alanında aran
maz. 
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İl ve ilçe turizm komiteleri. 
MADDE 35. — Bakanlıkça gösterilecek il

lerde vali; kendi başkanlığı altında belediye 
başkanı, il idari şube müdürleri ile, varsa Ba
yındırlık Bakanlığı ve genel müdürlükleri taş
ra teşkilâtı bölge müdürleri, mahallî orman 
teşkilâtı işletme müdürleri, İktisadi Devlet Te
şekkülleri işletme müdürleri, Devlet Demiryol
ları, Denizcilik Bankası ve Türk Havayolları 
müdürleri, banka müdürleri, ticaret ve sanayi 
odası başkanları, müze ve kitaplık müdür ve 
memurları, turizm, basın ve esnaf dernekleri 
mensupları, turizm acenteleri, taşıtçılar, otel
ciler, lokantacılar, okul müdürleri ve öğret
menleri arasından seçeceği kimselerden en az 
10 kişilik turizm komitesi kurar. 

Bu yoldan Bakanlıkça gösterilecek ilçelerde 
de bu esaslara uygun olarak en az 5 kişilik tu
rizm komiteleri kurulur. 

Bu komiteler, o yerin güzelleştirilmesi, tu
ristlik imkânlarının geliştirilmesi, halkda tu
rizme yakınlık uyandınlması, iyi nitelikte otel, 
pansiyon, lokanta ve eğlence yerlerinin kurul
ması, bölge giyim, müzik ve oyunlarının can
landırılması, yılın belirli günlerinde festivaller 
düzenlenmesi, turistik andaç sayılabilecek el 
ve sanatlarının teşviki gfibi çaJlışımaları yapar. 

Turizm personelini yetiştirme 

MADDE 36. — Bakanlıkça, yurtta turizm 
görgü, ve bilgisinin gelişmesine yardım etmek. 
ve turizm endüstrisine gerekli personel yetiş
tirmek için kurslar ve uzman okulları açıla
bilir. 

Bu okulların ders programlan ve burada 
okuyanlara tanınacak haklar, Millî Eğitim Ba
kanlığı ile birlikte hazırlanacak yönetmelikte 
belirtilir. 

Bilgi gönderme yükümü 
MADDE 37. — Bu kanunun 2 nci maddesin

de gösterilen hizmetlerin yapılabilmesi için ge
nel, 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 

Basın - Yayın ve Turizm Ko. 

MADDE 35. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 38. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen !ka-

MADDE 37. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-
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ti ve ilçe turizm komiteleri 

MADDE 28. — Bakanlıkça gösterilecek illerde vali, kendi başkanlığı altında belediye baş
kanı, il idare şube müdürleri ile varsa Bayındırlık Bakanlığı ve genel müdürlükleri taşra teşkilâtı 
bölge müdürleri, mahallî orman teşiklâtı işletme müdürleri, iktisadi Devlet Teşekkülleri işletme mü
dürleri, Devlet Demiryolları, Denizcilik Bankası ve Türk Havayolları müdürleri, banka müdürleri 
ticaret ev sanayi odası başkanları, müze ve kitaplık müdür ve memurları, turizm, basın 
ve esnaf dernekleri temsilcileri, turizm acentaları, taşıtçılar, otelciler, lokantacılar, okul mü
dürleri ve öğretmenleri gibi ilgili daire ve meslek temsilcileri arasından seçeceği kimselerden 
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 

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

yakınlık uyandırılması, iyi nitelikte otel, motel, pansiyon, lokanta ve eğlence yerlerinin ku
rulması, bölge giyim, müzik ve oyunlarının canlandırılması, 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 İçin genel, 
katma ve özel bütçeli dairelerle, İktisadi Devlet Teşekkülleri, sermayesinin yansından çoğu bu 
daire ve teşekküllere ait resmî ve özel müessese ve şirketler çalışmalarına ait bilgiyi istek üze
rine Turizm ve Tanıtma Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler. 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
yükümlüdürler. 

göndermekle 

Sattnalma ve yaptırmada Özel yetkiler 

MADDE 38. — Filmlerle ilgili, çekme, ban
yo, baskı, seslendirme işleri ile propaganda ni
teliğindeki her türlü yayın için gerekli malze
menin alımı ve basımı, yurt içinde ve dışında 
açılacak sergi yerlerinin yapımı, süslenmesi, ki
ralanması, sergi malzemesi satınalınması, propa
ganda niteliğindeki her türlü ağırlama ve bun
larla ilgili taşıma, taşıtma gibi iş ve hizmetleri 
Bakanlıkça kurulacak özel komisyonlar, pazar
lıkla ihale edebilirler. 

Bu ihalelerde avans teminatına mütaallik 
hükümleri saklı kalmak üzere 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesi
nin (h) fıkrası ile 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve ihale Kanunu ve 6400 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükümleri uygulanmaz. 

ödüller 

MADDE 39. — Bakanlık, hizmetlerine giren 
konularla ilgili özel teşebbüsler için ödüller ko
yabilir. Bu" ödüllerin miktan şekil ve şartlan 
Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak bir 
yönetmelikle belirtilir. 

Döner sermaye 

MADDE 40. — Her türlü baskı, dağıtım ve 
reklâm işleri ile afişler, turistik ve tanıtıcı ya
yınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, 
film, fotoğraf, plâk ve andaçlar hazırlamak, sa
tış yerleri ve sergiler açmak özel radyo ve tele
vizyon programlan, folklor gösterileri, festival
ler düzenlemek ve turizm konularında yerli ve 
yabancı müesseselerle ortaklıklar kurmak üze
re Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 2 milyon li
ra döner sermaye verilir. 

Yurt dışında yapılacak ortaklıklar için Ma
liye Bakanlığı ile önceden uyuşulur. 

Bu sermayenin işletilmesinden elde edilecek 
kârlar sermaye 20 milyon lirayı buluncaya ka
dar döner sermayeye eklenir. Sermaye bu mik
tarı bulduktan sonra artanı, Mal Sandığına ya-
tmlır ve bütçe gelirlerine geçirilir. 

Basın - Yayın ve Turizm Ko. 

MADDE 38. — Filimlerle ilglili çekme, ban
yo, baskı, seslendirme işleriyle propaganda 
niteliğ-indeki her türlü yayın için gerek mal
zemenin alımı ve basımı, yurt içinde ve dı
şında açılacak sergi yerlerinin yapımıı süs
lenmesi, kiralanması, sergi malzemesi satın
alınması, propaganda niteliğindeki her tür
lü ağırlama ve bunlarla ilgili taşıma, taşıt
ma gibi iş ve hizmetleri bakanlıkça kurula
cak özel komisyonlar, pazarlıkla ihale edebi
lirler. 

Bu ihalelerde avans teminatına mütaıalMk 
hükümleri saklı kalmak üzere 1050 sayılı Mu-
faasebei Umumiye Kanununun 83 ncü madde
sinin (h) fıkrası ile 2490 sayılı Artırma, Ek
siltme ve İhale Kanunu ile ek ve tadilleri ve 
6400 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hüküm
leri uygulanmaz. 

MADDE 39. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 40. — Her türlü baskı, dağıtım 
ve reklâm işleriyle afişler1, turistik ve .tanı
tıcı yayımlar yapmak ve bunlarla ilglili te
sisler kurmak, filim, fotoğraf, plâk ve an
daçlar hazırlamak, satış yerleri ve sergiler 
açmak, özel radjyo ve televizyon programla-
n, folklor gösterileri, festivaller düzenle
mek ve turizm konularında yerli ve yaban
cı müesseselerle ortaklıklar kurmak üzere 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 2 milyon lira 
döner sermaye verilir. 

Yurt dışında yapılacak orfcaMılsiIar ioin 
Maliye Bakanlığı ile önceden uyuşulur. 

Bu sermayenin işletilmesinden elde edile
cek kârlar sermaye -20 milyon lirayı bulun
caya kadar döner sermayeye eklenir. Serma
ye bu miktarı bulduktan sonra artanı, Mal 
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Sattyıalma 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 
tanınmış ve tecrübeli yabancı firmalarla propaganda ve dış memleketlerde turist eğilimleri 
araştırmasını yaptırmak üzere, kalkınma planındaki esaslara uygun olarak bütçe imkânları daire
sinde gelecek yıllara geçici yüklemleri kapsıyan sözleşmeler akdedebilir. Bu sözleşmelerin akdinde 
Artırma ve Eksiltme ve thale Kanunu hükümleriyle Genel Muhasebe Kanunundaki avans ve kredi 
hükümleri tatbik olunmaz. 

Filmlerle ilgili çekme, banyo, baskı, seslendirme 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 satınalmması, propaganda niteliğindeki her türlü ağır
lama ve bunların ilgili taşıma, taşıtma gibi iş ve hizmetleri, Bakanlıkça kurulacak özel komisyonlar, 
pazarlıkla ihale edebilirler. 

Bu ihalelerde avans teminatına mütaallik hükümleri saklı kalmak üzere 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin (h) fıkrası, 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve îhale Kanu
nu ile ek ve tadilleri ve 6400 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

ödüller 

MADDE 31. — Tasarının 39 ncu maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

Döner sermaye 

MADDE 32. — Her türlü baskı, dağıtım ve reklâm işleriyle afişler, turistik ve tanıtıcı yaymiar 
yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, filim, fotoğraf, plâk ve hâtıra eşyası hazırlamak, satış 
yerleri ve sergiler açmak, özel radyo ve televizyon programlan, 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 malsandığına yatırılır ve büt
çe gelirlerine geçirilir. 

Döner sermaye ile hazırlanan eserlerin ve yapılan eşyanın, düzenlenen konser, festival ve ben
zeri gösterilerin fiyat ve ücretleri ile indirim sınırları Bakanlıkça belirtilir. Döner sermayenin he
sap usulleri, Maliye Bakanlığı ile-Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca müştereken hazırlanacak bir yö
netmelikte düzenlenir. 

Döner sermayenin her türlü harcama, satmalma 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^ 
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Döner sermaye ile hazırlanan eserlerin ve ya
pılan eşyanın, düzenlenen konser, festival ve 
Jbenzeri gösterilerin fiyat ve ücretleri ile indirim 
sınırları Bakanlıkça belirtilir. Döner sermayenin 
hesap usulleri, Maliye Bakanlığının düşüncesi 
alınarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca dü
zenlenecek yönetmelikte belirtilir. 

Döner sermayenin her türlü harcama, satm
alına gibi işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umu* 
miye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve ihale 
kanunları hükümleri dışındadır. 

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan ge
lir ve giderler için her bütçe yılı sonunda düzen
lenecek bilançolar, Sayıştay Başkanlığı ve Ma
liye Bakanlığınca seçilecek birer uzman denet
çi eliyle, kayıtlara ve gider belgelerine uygula
narak incelenir. 

Sonuca göre, düzenlenecek raporlardan bir 
nüshası bilanço-ye diğer belgeleri ile birlikte 
Sayıştay Başkanlığına, bir nüshası da bilanço 
ve buna bağlanması gereken belgelerin onaylı 
suretleri ile birlikte Maliye Bakanlığına veri
lir. 

Bu işlerde çalıştırılacak meniur ve hizmetli
lerin kadroları Maliye Bakanlığı ile birlikte müş
tereken tesbit edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malı yıldır. 

Sözleşmeli eleman kullanılması 

MADDE 41. — Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı, yurt içinde ve dışında sözleşme ile ve geçici 
olarak yabancı uzman, yabancı sanatçı ve ya
bancı teknik eleman çalıştırmaya ve gerektiğin
de bunları denetmen olarak görevlendirmeye 
yetkilidir. Ancak sözleşme ile yabancı uzman, 
sanatçı ve teknik eleman çalıştırılması İçişleri 
ve Maliye Bakanlıklarının önceden iznine bağ
lıdır. 

Bu konuda 2007 sayılı Kanun hükümleri uy
gulanmaz. 

Yurt dışı teşkilât giderleri 
MADDE 42. — Yurtdışı teşkilâtının giderle

ri için Turizm ve Tanıtma büroları müdürlerine, 

Basın - Yayın ve Turizm Ko. 

Sandığına yatırılır ve bütçe gelirlerine geçiri* 
lir. 

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 Bakanlı
ğının düşüncesi alınarak Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığınca düzenlenecek yönetmelikte belir
tilir. 

Döner sermayenin her türlü harcama, sa-
tmalma gibi işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve 
İhale kanunları ile ek ve tadillerin hükümleri 
dışındadır. 

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan 
gelir ve giderler için her bütçe yılı sonunda dü
zenlenecek bilançolar, Sayıştay Başkanlığı ve 
Maliye Bakanlığınca seçilecek birer uzman de
netçi -eliyle, kayıtlara ve gider belgelerine uygu
lanarak incelenir. 

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

Bu işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetli
lerin kadroları Maliye Bakanlığı ile birlikte 
müştereken tesbit edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldır. 

MADDE 41. •—• Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı yurt içinde ve dışında sözleşme ile ve geçici 
olarak yerli ve yabancı uzman, sanatçı ve tek
nik eleman çalıştırmaya ve gerektiğinde bunları 
denetmen olarak görevlendirmeye yetkilidir. 
Ancak sözleşme ile geçici olarak yerli ve yaban
cı uzman, sanatçı ve teknik eleman çalıştırılma
sı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının önceden 
iznine bağlıdır. 

Bu konuda 2007 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

MADDE 42. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 
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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 mü§* 
tereken tesbit edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldır. 

Sözleşmeli eleman kullanılması 

MADDE 33. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yurt içinde ve dışında sözleşme ile geçici hiz
metler için yerli, yabancı uzman ve sanatçı çalıştırmaya yetkilidir; ancak, yerli ve yabancı uz
man ve sanatçılardan sözleşmeli olarak çalıştırılacakların çalıştırılacakları süre ve alanları, yeter
likleri ve nitelikleri esas alınmak üzere Millî Eğitim, tçişleri, Maliye ve Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle tâyin ve tesbit olunur. 

Bu konuda 2007 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

Dış teşkilât giderleri 

MADDE 34. — Tasarının 42 nci maddesi 34 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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basın müşavirlerine ve basın ataşelerine avans 
gönderilir. Bu avanslantt sınırlarım Bakanlar 
Kurulu kararlaştırır. 

l'urizm ve tanıtma büroları, basın, basın müşa
virlikleri, basın ataşelikleri kurulması 

MADDE 43. — Yurtdışı turizm ve tanıtma 
büroları, basın müşavirlikleri, basın ataşelikle
ri, gerekli görülen yerlerde Bakanlar Kurulu ka
rarı ile kurulur, yurtdışı teşkilâtta çalışan me
murlar hakkında 4901 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanır. 

Aylıklı kadrolar 
MADDE 44. — Bakanlığın aylıklı kadroları, 

ihtisas yerleri işaretlenmek suretiyle ilişik (1) 
sayılı cetvelde, Maliye Bakanlığı Merkez Daire 
Muhasebe müdürlükleri bölümüne eklenecek 
kadrolar (2) sayılı cetvelde gösterilmiş ve bun
lar 3656 sayılı Kanıma bağlı (1) numaralı cet
vele eklenmiştir. 

Bakanlığa geçen yetkiler 
MADDE 45. — 6086 sayılı Turizm Endüstrisi 

Teşvik Kanununun 8 nci maddesi hariç, diğer 
maddelerin de Bakanlar Kuruluna ve Başbakan
lığa tanınan yetkiler, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığına geçmiştir. 

7470 sayılı Kanunun 18 nci maddesindeki 
talih oyunları ile ilgili yetki, bu kanunla Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına geçmiştir. Bakanlık Ba
kanlar Kurulunun onayını almak şartiyle yapı
lacak yönetmeliğe göre, talih oyunları oynatıl
masına izin verebilir. 

6086 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan Mer
kez Turizm Komitesinin aldığı kararlar Bakanlı
ğın onayı ile tamamlanır, Komitenin kararlan 
danışım niteliğindedir. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 46. — 5392 sayılı Basın - Yayın ve 

Turizm Genel Müdürlüğü Kanunu ile ek ve de
ğiştirgeleri hükümleri ve bu kanuna ay kın olan 
öbür hükümler kaldırılmıştır. 

Basın - Yayın ve Turizm Kd: 

MADDE 43. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 44. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 45. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 46. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-
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Turizm ve tanıtma büroları, basın müşavirlikleri, basın ataşelikleri kurulması 
MADDE 85. —- Tasarının 43 ncü maddesi 35 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Aylıklı kadrolar 
MADDE 36. — 5392 ve 6886 sayılı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü teşkilât Kanunu

na bağlı (1) sayılı cetveldeki kadrolar kaldırılmış ve 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetve
le; bu kanuna bağlı (Turizm ve Tanıtma Bakanlığı) başlığı altındaki (2) sayılı cetvelde gösteri
len kadrolar ilâve edilmiş ve (3) sayılı cetvelde yazılı kadrolarda mezkûr cetvelin Maliye Ba
kanlığı kısmına eklenmiştir. 

' • • " ' - • - " - !» ' Bakanlığa geçen yetekiler 
MADDE 37. — 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu ile Turizm Danışma Kuru

luna, Başbakanlığa ve kanunun 2 ve 8 nci maddeleri hükmü hariç, Bakanlar Kuruluna tanınan 
yetkiler Turizm ve Tanıtma Bakanlığına geçmiştir. 

6086 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan Merkez Turizm Komitesinin aldığı kararlar, Bakan
lığın 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. -. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 38. — 5392 sayılı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Kanunundaki radyola

rın işletilmesi ile ilgili hükümler müstesna, diğer hükümler ile bunların ek ve değiştirgeleri ve bu 
kanuna aykırı olan öbür hükümler kaldırılmıştır. 
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Geçici hükümler 

GEÇÎOÎ MADDE 1. — Bu kanunla kaldırı
lan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
memurlarından kanunun yürürlüğe girdiği gün
de, geçici görev, hastalık, izin gibi kanuni sebep
lerle görevleri başında bulunmıyanlarm, Bakan
lık kuruluşunda aylıklı bir göreve atandıkların
da, işe başlama kaydı aranmaksızın, aylıklarının 
ödenmesine devam olunur. 

GEÇÎOÎ MADDE 2. — Bu kanuna bağlı 3 
numaralı cetvelde gösterilen memurluklara, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği günden başlayın 6 
ay içinde daha aşağı derecede memur atanabilir. 
Bu yoldan atananlara, 3656 sayılı Kanun hü
kümlerine göre alabilecekleri maaş ile bulunduk
ları kadronun maaşı arasındaki fark, müktesep 
hak sayılmamak üzere ve bu görevlerde bulun
dukları sürece verilebilir. Bunlar sürelerini dol
durdukça hak kazanacakları derece maaşını 
alırlar. 

Basın - Yayın ve Turizm Ko. 

Geçici hükümler 

GEÇÎOÎ MADDE 1. — Hükümet teklifi ay-
nen kabul edilmiştir. 

GEÇÎOÎ MADDE 2. 
nen kabul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi ay. 
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Geçici hükümler 
GEÇÎCÎ 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 bulunmıyanlarm, Bakanlık kuruluşunda aylıklı veya ücretli 
bir göreve atandıklarında, işe başlama kaydı aranmaksızın, aylık ve ücretlerinin ödenmesine devam 
olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü memurlarından Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye atanacakların, 16 ncı mad
dedeki tahsil kaydı bakımından 3656 sayılı Kanunun, 4598 saydı Kanunun 3 ncü maddesiyle de
ğiştirilen 7 nci maddesindeki haklan mahfuzdur. 

GEÇÎCÎ 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. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yayınlandığı tarihten itibaren beş yıl içinde Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının iç ve dış teşkilatındaki ihtisas yeri memuriyetlere, mülga Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünde veya gazetecilik meslekinde en az beş yıl basın kartı sahibi ve aralık
sız çalışmış olanlar atanabilirler. Bu şekilde atananlara 3656 sayılı Kanunun 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 müsbet evrakla tesbit olunanlar ve 17 nci maddede 
belirtilen dillerden birini bildikleri aynı bent hükmünce sabit olanlar, Bakanlığın turizm ve tanıt
ma ile ilgili ihtisas yeri kadrolarına atanabilirler. Ancak yüksek öğrenim yapmış bulunanlar ter
cih edilirler. 

Dış görevlere tâyin olunanlardan yüksek tahsili bulunmıyanlar Basın Müşaviri, Basın Ataşesi 
ve .birinci smıî Turizm ve Tanıtana Bürosu Müdürü olamazlar. Dış teşkilâta lise veya muadili 
okullardan mezun olmıyanlar atanamazlar. 
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OEÇtCÎ MADDE 3. — 5392 sayılı Kanunla 
döner sermaye olarak verilen 30 bin lira, ser
mayesine mahsubedilmek üzere 40 ncı maddede 
yaalı döner sermayeye devrolunmuştur. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanuna bağlı kad
rolara yapılaoak atamalarda, 2658 sayılı Kanu
nun 1 noi maddesinin 2 ve 8 ncü fıkraları uy
gulanmaz. 

OEÇtCÎ MADDE 5. — Türkiye radyoları, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 121 nci ve 
geçici 7 nci maddeleri gereğince özerk kamu tü
zel kişiliği halinde idareleri için çıkarılacak ka
nunun yürürlüğe girmesine kadar; 5392 sayılı 
Kanunun radyolarla ilgili hükümleri içinde ve 
5392 sayılı Kanuna bağlı cetvellerle 1962 Bütçe 
Kanununun (D) cetvelindeki, radyolara ait kad
roların kullanılması suretiyle, Bakanlık tarafın
dan idare olunur. 

Adı geçen kanundaki Genel Müdürlüğe ait 
yetkiler bu kanunun yürürlüğe girmesiyle Ba
kanlığa geçer. 

Bu hizmete ait maaş, ücret ve teknik perso
nel yevmiyeleri ile yolluklar ve masraflarının 
Bakanlık bütçesinden ödenilmesine devam olu
nur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği günden başlıyan üç ay içinde dış 
teşkilâta yapılacak atamalarda bu kanunla kal
dırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğünde çalışma şartı ve bu kanunun 26 ncı 
maddesinin 1 nci fıkrasındaki yurt içi teşkilâtta 
2 yıl çalışma şartı uygulanmaz. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünde sürekli olarak üç yıl çalışmış olup da bu 
kanunun yayımı gününden önceki 2 yıl içinde 
görevlerinden ayrılmış olanlar, Bakanın Baş
kanlığında toplanacak Müdürler Komisyonu-

Basın - Yaym ve Turizm Ko. 

GEÇtOt MADDE 3. — Hükümet teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Hükümet teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğüne 5392 sayılı Kanun
la verilmiş bulunan radyolara ait yetki ve gö
revler, Türkiye radyoları, Anayasa gereğince 
özerk kamu tüzel kişiliği halinde çalışmaya 
başlayıncaya kadar, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığınca yürütülür. Mülga Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü Radya Dairesi Müdürlü
ğünde, Teknik îşler Amirliğinde, sürekli veya 
deneme mahiyetinde yayın yapmakta olan rad-
yolardaki 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 kanuna ekli 4 sayılı cetvelde gösterilen kad
rolarla 5392 sayılı Kanuna ekli Ankara, İstan
bul radyoları ve 1962 yılı Bütçe Kanununa ek
li radyolarla ilgili (D) cetveli kadrolarının kul
lanılmasına devam olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği günden başlıyan üç ay içinde dış 
teşkilâtta yapılacak atanmalarda bu kanunla 
mülga Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğünde çalışma şartı ve bu kanunun 23, 26 ncı 
maddeleri 1 nci fıkralarındaki yurt içi teşkilâ
tında iki yıl çalışma şartiyle 25 nci maddesin
deki Bakanlığın çeşitli dairelerinde yönetmeli
ğine göre üç ay staj mahiyetinde çalışma şartı 
aranmaz. 

Basın • Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğün
de sürekli olarak başarı ile iki yıl çalışmış olup 
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ÖEÇİOİ MADDE 0. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga Basın < Yayın ve Turtan 
Oenel Müdürlüğünün memur ve hizmetlilerinden Genel Müdürlüğün yurtdışı teşkilâtında çalış
mış, ehliyet ve lisan bilgilerinin yeterli olduğu bilfiil ve Oenel Müdürlükteki özlük dosyası ile 
sabit bulunanlar, Bakanlığın yurtdışı teşkilâtında yeniden görevlendirilmelerinde kanunun 17 
noi maddesi uyarınca tekrar sınava tabi tutulmazlar. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 5892 sayılı Kanunla döner sermaye olarak verilen 80 bin lira, serma
yesine mahsubedilmek üzere 82 nci maddede yazılı döner sermayeye devrolunmuştur. 

GEÇÎOt MADDE 7. —• Başbakanlığa ve Basın • Yayın ve Turizm Oenel Müdürlüğüne , 6892 
sayılı Kanunla verilmiş bulunan radyolara ait yetki ve görevler, Türkiye Radyoları, Anayasa 
gereğince özerk kamu tüzel kişiliği halinde çalışmaya başlayıncaya kadar Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığınca yürütülür. Mülga Basm - Yayın ve Turizm Oenel Müdürlüğü Radyo Dairesi Mü
dürlüğünde, Teknik İşler Amirliğinde, sürekli veya deneme mahiyetinde yayın yapmakta olan 
radyolardaki her çeşit personel hizmetlerine devam ederler. 

Bu göreve ait maaş, ücret, yevmiye, yolluk, ödenek ve her türlü giderler, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı bütçesine bu hizmetlerle ilgili olarak aktarılacak ödenekten verilir. Bu süre için
de bu kanuna ekli 4 sayılı cetvelde gösterilen kadrolarla 6392 sayılı Kanuna ekli Ankara, İstanbul 
Radyoları ve 1963 yOı Bütçe Kanununa eldi radyolarla ilgili (D) cetveli kadrolarının kullanılma
ğına devam olunur. 
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tttm çoğtııılükla vereceği karar ile dış teşkilâta 
atanabilirler. 

MADDE 47. — Bu kanun yayımı tarihin
den 15 gün sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 48. — B u kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

3 . 4 . 1962 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Adalet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

§. İnan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
S. ve So. Yard. Bakanı 

8. Seren 
Tarım Bakanı 

C. öral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ba. - Ya. ve Turz. Bakanı 

K. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımeısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

1. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

H. İncesulu 
Ticaret Bakanı 

/. Gürsan 
Güm. ve Tekel Bakanı 

Ş. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. Çelikbaş 
îmar ve îskân Bakanı 

M. Güven 

Bas. - Yay. ve Turizm Ko. 

da bu kanunun yayımı gününden önceki iki yıl 
içinde görevlerinden ayrılmış olanlar, Bakanın 
Başkanlığında toplanacak Müdürler Komisyonu
nun çoğunlukla vereceği karar ile dış teşkilâta 
atanabilirler. 

GEÇÎÖÎ MADDE 7. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte mülga Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlile
rinden Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye tâ* 
yin olunacaklara 28 nci maddenin 2 nci fıkrası 
hükmü tatbik olunmaz. 

MADDE 47. 
bul edilmiştir. 

MADDE 48. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-

— Hükümet teklifi aynen ka-

M. Meelisi (S. Sayısı : 157) 
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Plân Ko. 

MADDE 39. — Tasarının 47 nci maddesi 39 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 40. — Tasarının 48 nci maddesi 40 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi' (S. Sayısı: 157) 
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Hükümet tasarısına bağlı cetveller 

Turtan ve Tanıtma Bakanlığı 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i 

2 Müsteşar 
3 Müsteşar Yardımcısı 

Aylık 
Aded tutarı 

özel Kalem Müdürlüğü 

6 özel Kalem Müdürü 1 
7 Raportör 1 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Hukuk Müşavirliği 

3 Birinci Hukuk Müşaviri 
4 İkinci Hukuk Müşaviri 
6 Üçüncü Hukuk Müşaviri 
8 Şef 

Turizm Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür (Ih. Ye.) 
4 Genel Müdürlük Müşaviri 

(îh. Ye.) 

1 750 
1 500 

950 
800 

3 
5 
6 
7 

10 
8 
9 

10 

Başkan 
Birinci Sınıf Müfettiş 
ikinci Sınıf Müfettiş 
Üçüncü Sınıf Müfettiş 
Müfettiş Muavini 
Büro Şefi 
Şef 
Memur 

1 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
1 

1 500 
1 100 

950 
800 
500 
700 
600 
500 

1 1 500 
1 1 250 
1 950 
1 700 
1 600 

l 1 500 

2 1 250 

Etüt ve Plânlama Dairesi Müdürlüğü 

Müdür (Ih. Ye.) 1 1 
Müdür Yardımcısı 1 1 
Müşavir (Yük. Mimar Müh. 
«Ih. Ye.») 1 1 
Müşavir («Otelcilik» İh. Ye.) 1 1 
Müşavir (Propaganda «Ih. Ye.» 1 1 
Desinatör Ressam (Ih. Ye.) I 1 
Şube Müdürü 4 
Şube Müdür Yardımcısı 4 

250 
100 

250 
250 
250 
250 
950 
800 

D. Memuriyetin nev'i 

4 Başmütercim 
5 Mütercim 
8 Şef 
9 » 

10 Memur 

4 
5 
6 
7 
4 
5 
6 
8 
9 

10 

4 
6 
4 
5 

10 
11 
6 

Aylık 
Aded tutan 

1 250 
1 100 
700 
600 
500 

Turizmi Geliştirme Dairesi Müdürlüğü 

Müdür (Ih. Ye.) 
Müdür Yardımcısı 
Şube Müdürü 
Şube Müdür Yardımcısı 
Başmütercim 
Mütercim 

» 
Şef 

» 
Memur 

1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 100 

950 
700 
600 
600 

Turistik Teşebbüsler Dairesi Müdürlüğü 

Müdür (Yabancı dil bilir 
«Ih. Ye.») 
Folklor Uzmanı 
Şube Müdürü 
Başmütercim 
Mütercim 
Memur 

» 
Döner Sermaye Muhasibi 

Tanıtma Genel Müdürlüğü 

Genel Müdür (Ih. Ye.) 
Müşavir (Ih. Ye.) 

Dış Teşkilât Dairesi Müdürlüğü 

Müdür (Ih. Ye.) 1 1 250 
Müdür Yardımcısı 
Şube Müdürü 
Mütercim 

1 
1 
4 
1 
6 
3 
3 
1 

1 
2 

1 250 
1 100 

950 
1 250 
1 100 

500 
450 
950 

1 500 
1 250 

1 
2 
1 
1 
1 

1 100 
950 

1 100 
950 
800 
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0. 

7 
9 

4 
5 
6 
5 
5 
6 
7 
.7 
9 

4 
5 
6 
6 
7 
7 
9 
9 

4 
4 
6 
6 
7 
4 
5 
6 
7 
9 

10 

4 
4 
6 
7 
6 
7 

Memuriyetin nev*i 

Raportör 
Şef 

Aded 

2 
2 

Dokümantasyon Dairesi Müdürlüği 

Müdür (Ih. Ye.) 
Müdür Yardımcısı 
Şube Müdürü 
Müdür Yardımcısı (İh. Ye.) 
Mütercim 

» 
» 

Raportör 
Şef 

Filim ve Fotoğraf Dairesi 

Müdür (Ih. Ye.) 
Müdür Yardımcısı 
Şube Müdürü 
Mütercim 

» 
Raportör 
Şef 
Ambar Memuru 

1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

Aylık 
tutan 

800 
600 

ı 

1 250 
1 100 

950 
1 100 
1 100 

950 
800 
800 
600 

Müdürlüğü 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 

1 250 
1 100 

950 
950 
800 
800 
600 
600 

Haberleşme ve Basın Dairesi Başkanlığı 

Başkan (Ih. Ye.) 
Müşavir (Ih. Ye.) 
Şube Müdürü (Ih. Ye.) 
Şube Müdürü 
Raportör 
Başmütercim 
Mütercim 

» 
» 

Şef 
Memur 

1 
2 
2 
2 
3 

12 
12 
12 
6 
2 
2 

idari İşler Dainsi Başkanlığı 

Başkan 
Müşavir 
Şube Müdürü 
Şube Müdür Yardımcısı 
Ayniyat Muhasibi 
Raportör 

L 
1. 

' 5 
5 
1 
5 

1 250 
1 250 

950 
950 
800 

1 250 
1 100 

950 
800 
600 
500 

1 250 
1 250 

950 
800 
950 
800 

M. Meclisi 

D. 

8 
9 

10 
9 
6 

5 
7 
9 

4 

5 

6 

6 

5 

6 

6 

5 
6 
6 

7 

7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

4 
5 

Memuriyetin nev'i A< 

Mutemet 
Şef 
Memur 
Ambar Memuru 
Doktor 

Arşiv Müdürlüğü 
Müdür (Ilı. Ye.) 
Müdür Yardımcısı 
Şef 

tiler Teşkilâtı 

Bölge Müdürü (Yabancı dil 
bilir) 
Bölge Müdürü (Yabancı dil 
bilir) 
Bölge Müdürü (Yabancı dil 
bilir) 
Bölge Müdür Yardımcısı 
(Yabancı dil bi.) 
i l Temsilcisi veya Büro Mü
dürü 
Temsilci Yardımcısı veya Bü
ro Müdür Yardımcısı 
ti Temsilcisi veya Büro Mü
dürü 
Mütercim 

» 
Turizm Büro Şefi (Yabancı 
dil bilir) 
Turizm Büro Şefi (Yabancı 
dil bilir) 
Kontrol Memuru 
Raportör 
Şef 

» 
Memur 

» 
» 

Yurt dışı teşkilâtı 

Basın Müşaviri (Ih. Ye.) 
Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdürü veya Basın Ataşesi 
(Ih. Ye.) 

( S. Sayısı: 157 ) 
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l 
5 
3 
o 

1 

1 
.1 
2 

3 

3 

4 

3 

1 

1 

2 
5 
2 

6 

4 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 

4 

4 

Aylıkj 
tutan 

700 
600 
500 
600 
950 

1 100 
800 
600 

1 250 

1 100 

950 

950 

1 100 

950 

950 
1 100 

950 

950 

800 
800 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

1 250 

1 100 
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D. Memuriyetin nev'i 

Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdürü veya Basın Ataşesi 
(Ih. Ye.) 
Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdür Muavini veya Basın 
Ataşesi Muavini 
Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdür Muavini veya Basın 
Ataşesi Muavini 

Muhasebe Müdürü 
Muhasebe Müdür Muavini 
Müdür Muavini 

Aded 

5 

8 

7 

Aylık 
tutarı 

950 

800 

700 

D. 

5 
6 

' 7 
Q 
O 

8 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

Mütercim 
» 
» 
\\ 
?/ 

Turizm Şefi 
Şef 
Memur 

» 

[2] SAYILI OETVEL 

1 
2 
2 

1 250 
950 
800 

8 
10 
11 

Şef 
Birinci Mümeyyiz 
ikinci Mümeyyiz 

Aded 

3 
4 

16 
7 
1 

12 
6 
6 
9 

4 
2 
2 

Aylık 
tutarı 

1 100 
950 
800 
7on 1 \J\J 

700 
600 
500 
450 

700 
500 
450 

[S] SAYILI OETVEL 

3 Müsteşar Muavini 1 1 500 

Turizm Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür (Ih. Ye.) 1 1500 

Tanıtma Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür: (Ih. Ye.) 1 . 1 500 

Filim ve Fotoğraf Dairesi Müdürlüğü 

4 Müdür (Ih. Ye.) 1 1 250 

Haberleşme ve Basın Dairesi Başkanlığı 

6 Şube Müdürü 1' 950 
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Basın - Yayın ve Turizm Komisyonunun değişti
ricine bağlı cetveller 

[1] SAYİU CETVEL 

îy. Memuriyetin nev'i 

2 Müsteşar 
3 Müsteşar Yardımcısı 

Ayhk 
Aded tutarı 

özel Kalem Müdürlüğü 

6 özel Kalem Müdürü 1 
7 Raportör 1 

3 
5 
6 
T 

10 
8 
9 

10 

Teftiş Kurulu 
Başkan 
Birinci Sınıf Müfettiş 
İkinci Sınıf Müfettiş 
Üçüncü Sınıf Müfettiş 
Müfettiş Muavini 
Büro Şefi 
Şef 
Memur 

nlığv 

Wuhuk MŞi§m&rliği 

Birinci Hukuk Müşaviri 
İkinci Hukuk Müşaviri 
Üçüncü Hukuk Müşaviri 
Şef 

Turizm Oenel MmdünHlğü 

1 750 
1 500 

950 
800 

1 500 
] 100 
950 
800 
500 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 
950 
700 
600 

Genel Müdür (İh. Ye.) 
Genel Müdürlük Müşaviri 
(îh. Ye.y 2 1 
Etüt ve Plânlama Dairesi Müdürlüğü 

Müdür (İh. Ye.) 
Müdür Yardımcısı (İh. Ye.) 
Müşavir (Yük. Mimar Müh. 
«İh. Ye.») 
Müşavir («Otelcilik» Ih. Ye.) 
Müşavir (Propaganda. «Ih. 
Ye.») 
Deskaatör Ressam (İh. Ye.) 
Şube Müdüıâi. (th. Ye.) 
Şube Müdür--Yfti-dımcMCP 
Başmütereim 

1 500 

250 

250 
100 

250 
250 

250 
l 250 

950 
800 

1 250 

D. Memuriyetin nav'i 

5 Mütercim 
8 Şef 
9 » 

10 Memur 

6 

9 
10 

Ayhk 
Aded tutarı 

3 1 100 
5 700 
5 600 
5 500 

Turizmi Geliştirme Dairesi Müdürlüğü 

4 Müdür (Ih. Ye.) 
5 Müdür Yardımcısı (Ih. Ye.) 
6 Şube Müdürü (İh. Ye.) 
7 Şube Müdür Yardımcısı 
4 Başmütereim 
5 Mütercim 

» 
Şef 

Memur 

1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 100 

950 
700 
600 
500 

Turistik Teşebbüsler Dairesi Müdürlüğü 

Müdür (Yabancı dil bilir 
«Ih. Ye.») 
Folklor Uzmanı 
Şube Müdürü (İh. Ye.) 
Başmütereim 
Mütercim 
Memur 

4 
6 
4 
5 

10 
11 » 

6 Döner Sermaye Muhasibi 

1 250 
1 100 
950 

1 250 
1 100 
500 
450 
950 

Tanıtma Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür (Ih. Ye.) 
4 Müşavir (Ih. Ye.) 

1 1 500 
2 1 250 

Dış Teşkilât Dairesi Müdürlüğü 

4 Müdür (İh. Ye.) 1 
5 Müdür Yardımcısı (Ih. Ye.) 1 
6 Şube Müdürü (Ih. Ye.) 2 
5 Mütercim 

Raportör 
Şef 

1 250 
1 100 
950 

1 100 
950 
800 
800 
600 
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D. 

4 
5 
6 
5 
6 
7 
7 
9 

4 
5 
6 
6 
7 
7 
9 
9 

4 
4 
6 
6 
7 
4 
5 
6 
7 
9 

10 

*.* 

4 
4 
6 
7 
6 
7 
8 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

Dokümantasyon Dairesi 
Müdür (İh. Ye.) 
Müdür Yardımcısı (İh. Ye. 
Şube Muduru (Ih. Ye.) 
Mütercim 

» 
» 

Raportör 
Şef 

Filim ve Fotoğraf Dair es 

Müdür (İh. Ye.) 
Müdür Yardımcısı (İh. Ye 
Şube Müdürü (İli. Ye.) 
Mütercim 

» 
Raportör 
Şef 
Ambar Memuru 

Haberleşme ve Basın Dair 

Başkan (Ih. Ye.) 
Müşavir (İh. Ye.) 
Şube Müdürü (İh. Ye.) 
Şube Müdürü 
Raportör 
Başmütercim 
Mütercim 

» 
» 

Şef 
Memur / • • 

Aded 

Müdürlüğı 

ı 
) 1 

') 
<•) 

' 2 
2 
2 
<•> 

i Müdürlü 

1 
•) ı -

') 
1 
1 
2 
2 ' 
1 

Aylık 
tutarı 

i 
1 250 
1 100 

950 
1 100 

950 
800 
800 
G0O 

gn 

1 250 
1 100 

950 
950 
800 
800 
600 
600 

esi Başkanlığı 
* • * 

1 
2 
2 
2 
3 

12 
12 
12 

6 
2 
2 

tdari İşler Dairesi Başkanlığı 

Başkan 
Müşavir 
Şube Müdürü 
Şube Müdür Yardımcısı 
Ayniyat Muhasibi 
Raportör 
Mutemet -• 
Şef 
Memur 'a 

1 
1 

'5 
5 
1 
5 
1 
5 
3 

1 250 
1 250 

950 
950 
800 

1 250 
1 100 

950 
800 
600 
500 

1 250 
1 250 

950 
800 
950 
800 
700 
600 
500 

M. Meclisi ( 
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r> 
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4 

5 

6 

6 

5 

6 

6 

5 
6 
6 

7 

7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

4 
5 

6 

S. S 

Memuriyetin nev'i A< 

Ambar Memuru 
Doktor 

Arşiv Müdürlüğü 

Müdür (İli. Ye.) 
Müdür Yardımcısı (İlk Ye.) 
Şef 

İller Teşkilâtı 

Bölge Müdürü (Yabancı dil 
bilir «îh. Ye.») 
Bölge Müdürü (Yabancı dil 
bilir «Ih. Ye.») 
Bölge Müdürü (Yabancı dil 
bilir «Ih. Ye.») 
Bölge Müdür Yardımcısı 
(Yabancı dil bi. «Ih. Ye.») 
il Temsilcisi veya Büro Mü
dürü (Ih. Ye.) 
Temsilci Yardımcısı veya Bü
ro Müdürü Yar. (Ih. Ye.) 
il Temsilcisi veya Büro Mü
dürü (Ih. Ye.) 
Mütercim 

» 
Turizm Büro Şefi (Yabancı 
dil bilir «Ih. Ye.») 
Turizm Büro Şefi (Yabancı 
dil bilir «Ih. Ye.») 
Kontrol Memuru 
Raportör 
Şef 

» 
Memur 

» 
» 

Yurt dışı teşkilâtı 

Basın Müşaviri (Ih. Ye.) 
Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdürü veya Basın Ataşesi 
(Ih. Ye.) 
Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdürü veya Basın Ataşesi 
(Ih. Ye.) 

ayısı : 157) 

ied 

2 
1 

1 
1 
2 

3 

3 

4 

3 

1 

1 

2 
5 
2 

6 

4 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 

4 

' 4 

5 

Aylık 
tutarı 

600 
950 

1 100 
800 
600 

1 250 

1 100 

950 

950 

1 100 

950 

950 
1 100 

950 

950 

800 
800 
800 
700 
600 
500 
450 
400 

1 250 

1 100 

950 
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Memuriyetin nev'i 

Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdür Muavini veya Basın 
Ataşesi Muavini (Ih. Ye.) 
Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdür Muavini veya Basın 
Ataşesi Muavini (Ih. Ye.) 
Mütercim 

Aden 

S 

7 
3 

Ayhk 
t u l ü n 

800 

700 
1 100 

D. 

6 
7 
•8 

8 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

» 
» 
» 

Turizm Şefi (Ih. Ye.) 
Şef 
Memur 

» 

fTasarının 2 ve .9 sayılı cetvelleri aynen ka
imi edilmiştir.] 

IX 

[4] SAYILI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

4 
3 

7 
10 
12 
7 

Daire Müdürü (Ih. 
Başmüşavir (Radyo 
Yük. Mühendisi «Ih 
Raportör 
Memur 

» 
Mütercim 

Ye.) 
veya 
. Ye. 

Elek. 
») 

1 

1 
3 
1 
2 
1 

1 250 

1 500 
800 
500 
400 
800 
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2 
4 
4 
4 

10 

11 
12 
13 

5 
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PZ<m Komisyonunun deği§tiri§m$ bağlı Mtoftter 

Basın - Yayın ve Turizm Oenel Müdürlüğü 

[1] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Genel Müdür 
» ' » Yardımcısı 

Daire Müdürü (İhtisas yeri) 
Daire Müdürü (İdari işletfe 
bahar) 
Ba§>mü§iavir (Radyo veya 
Ele'kitrdk Yüksek Mühendisi 
«İhtisas yeri») 
Müs/aVür (Radyo ve Me&foik 
Yüksek MühendM «İhtisas 
yeri») 

» » » 
Şube Müdürü veya MüKfcakil 
Müdür 
Şube Müdürü (İhtisas yeri) 
Raportör' 
Raportör (İngilizce veya 
Fransızca bilir) 
Filim Kontrolörü {«İhtisas 
yeri» İngilizce veya Fran
sızca IbiUir, İstanbul'da çalı
şır) 
Müdür Yardımcısı 
Raportör veya Büro Şefi 
Raportör (İngilizce veya 
Fransızca bilir) 
Raportör, Memur veya Bü
ro Şefi (Birisi Ayniyalt Mu
hasibidir) 

Memur (BirM ayniyat, para 
ve döner sermaye işlerime 
(bakar) 
Memur 

Mütercim (tnigiliz©* Teya 
Fransızca bilir) 
Mütercim (Birisi İstanbul'
da yabancı muhabir iğlerin* 
bakar) 

Aylak 
Aıded t u t a n 

1 1 750 
1 1 250 
4 1 250 

1 1 250 

1 500 

1 1 290 
1 1 1QQ<* 

4 950 
9 950 
6 800 

1 800 

1 
2 
4 

1 

7 

7 
3 
5 
4 

800, 
800 
700 

700 

600 

500 
450 
400 
350 

5 
(i 
7 
8 

9 
10 
5 
6 
7 

5 
4 

1 100 

1 100 

D. G ö r e v i *ç*$Ma 
-*âyh!k 

6 Mütercim 
7 » 
8 » 
7 Doktor 

800 
700 
800 

ti Temsilcilikleri 

5 Basın TemsileM 
6 » » 
9 MetmAir 

1 1 100 
1 950 
1 600 

ıT-ürk Jfaberler.Milrolan ve Basım, Ataşelikleri 

5 'Haberler ^Bürosu Müdürü 
(İhtisas yeri) 

6 Haberler Bürosu Müdürü 
(İhtisas yeri) 

7 Haberler 'Bürosu Müdürü 
(ihtisas yeri) 

7 Haberler Bürosu Müdür 
Muavini (İhtisas yeri) 

8 Haberler Bürosu Müdür 
Muavini (İhtisas yeri) 
Basın Ataşesi (İhtisas yeri) 
Basın Ataşesi (İhtisas yeri) 
Basın Ataşesi (İhtisas yeri) 
Basın Ataşesi Muavini (İh-
tıfeas yeri) 
Memur 
Memur 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 

o 

1 

1 

3 

1 
1 
1 
4 

6 
4 
3 
2 
2 
9 

1 100 

950 

800 

800 

700 
1 100 
950 
800 

700 
600 
500 

1 100 
950 
800 

Ankara Radyonu Müdürlüğü 

Müdür (lhtıs,as yeri) 1 1 100 
Başmühendis (Radyo veya 
Elektrik Yüksek Mühendisi 
«İhtisas yeri») 1 1 250 
Yükfeık Mühendis veya 
Mühendis (İhtisas yeri) 2 1 100 

M. Mfilm ( S . Süp ı* : 157) 
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D. Görevin tflğM 
Aykk 

M®d t u t a n 

^6 

.'7 

r8 

10 
11 
13 
11 

Yüksek ItâtâMidis. veya 
Mühendis {fHlAg yeri) 
Program ÜMBİI 'U (flfatim-
yeri) 
Müzik Yayınları Şefi t İh
tisas-yeri) 
Söz ve Temsil Yayınları 
Şefi (İhtisas yeri) 
Müzik Yayınları Şef Yar
dımcısı (thtıpas yeri) 
Kraa , Dalga Yayınları Şefi. 
(ihtisas jyeri) 

Raportör (ihtisas yeri) 
RadjK) Ses azmanı 
idari*işler Şefi 

Tahakkuk Şefi 
Memur 

» 
Kütüphane ̂  ve 'Mfasiki .'Alet-
leri Memuru 

10 Mutemet (Ayniyat ve , para 
işlerine bakar) 

12 Gece ve Gündük Müa?aea»t ve 
Nöbefcçgi Mem»şu 

11 Teknik Menf*«î' 
12 » > • 

950 

950 

1 1 100 

950 

800 

950. 

800 
700 
700 

500 
450 
350 

450 

500 

400 

450 
400 

D. Görevin çegföi 
Aylııfc 

tAıded tu t an 

. İstanbul Radyosu Müdürlüğü 

<5 Müdifar (ihtisas yeri) 
i 4 Başmühendis (Aaityo ve 

Eleküik Yüksek Mühendisi 
«Ih. Te.») 

•»5 Yüksiak Mühendis^ veya Mü
hendis (ihtisas yeri) 

i 6 Yükstek Mühendis veya Mü
hendis (İhtisas yeri) 

6 Progıam Müdüsrü (Ifctiftfts 
yeri) 

>6 Söz ve Temsil Yayınları Şefi 
(IhtHMS yeri) 

6 Müzik Yayınları Şefi (I'hti-
* sas yeri) 

7 Müzik Yayınları Şef Yar
dımcısı (ihtisas yeri) 

*-8- Radp&Ses Uzmanı 
.:T Raportör (ihtisas yeri) 
8 idari işler Ş4M-

W ! Tahakkuk Şefi 
H Musiki Aletlerime HKüftöpha-

ne Memuru 
11 Memstr 
12 » 
11 Mutemet (Ajanyat ve npara 

işlerime bakar) 
12 Gece ve Güweb«te Nöbötsçi ve 

Müracaat Mıömıru 

•1 100 

1 .1 250 

1 100 

950 

950 

950 

930 

800 
700 
80D 
700 
500 

450 
450 
400 

450 

400 

[ ^ S A Y I L I CETVEL 

2 Müsteşar 
& Müietoeıar Yardımcısı 
6 Özel Kalem M M i r ü 
9 Teftiş Kurulu ©agkanı 
'5 il nci Sınıf Müfettiş 

'»8 2 nci m » 
7 3 neü ,*/ » 

-8 4 nlctül » » 
10 Müfettâş YardımıciBi 
3 1 nci Hukuk Müşaviri 
4 2 nci » ı» 
3 -Genel Müdür (töh. yeri) 
4 Müşavir (tjı. yeri) 
4 Müşaıvir 

1 750 
1 500 

950 
1 500 
1 100 

960 
800 
700 
500 
500 
250 
500 
250 
250 

4 Turizm Uzmanı (İhs.^yeri) 
;4 OteleİElk uzmanı ('Ih. yeri) 
4 Pnopagan'da Uzmanı (lîh. yeri) 
.4 Müşaarir (Yük. Mülh. veya 

Yük.'Mimar) (Üttı. yeri) 
4 Enformasyon Uzmanr^Rvyeri) 
4 Fötto - FilmrUBmttöi '(Ih^yeri) 
4 Müdür (Ih. yeri) 
4 Müdür 
5 Müdür Yardımcısı 
4 Turistik Tesisler Uzman De-

' netçisi (Ih. yeri) 
4 Tıbbi Turizm Uzmanı İftziyo-

terapi Mütehassısı (Talbip) 

4 
1 
1 

1 
1 
1 
"2 
a 
4 

1 250 
1 250 
1 250 

İ 250 
1 290 
1 290 
1 290 
1 250 
950 

1 2 ^ 0 

1 1 250 

M. Mecsüt»! (S. . 



D. 

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

10 
11 

5 
6 
7 
6 
4 

6 

8 

9 

11 

Görevin çeşidi 

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

» 
» 

Mütercim 
» 
:» 

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

Aded 

1 
1 

15 
7 

10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
12 
13 

8 
8 
9 

10 
1' 

2 

8 

12 

10 

10 

Aylık 
tutan 

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 
-" 

950 

700 

600 

450 

- 8 4 -

D. 

10 

Grörevin cjeşi'di^ 

İller TcşkilâU 

4 llölge Müdürü (t'htı^aiS yerli) 
5 » » » 
6 » » » 
fi Bölge Müdür Yardımcısı 
5 İl Temisiilcis1]! veya Turizmi 

Bürosu Mudilini 
C) » » » 

7 Mütercim 
^ Turizm Bürosu Şefi (Ya

bancı dil bilir) , 
7 » » » 
7 Kontrolör 
S Şef 

10 Memur 
11 » 

Yurt dışı teşkilâtı, 

4 I Sasın Müşaviri (ılhtısas yeni) 
1 nci sınıf Turzd'm ve Ta
nıtma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (İhtisas yeri) 
2 ncli sınıf Turizm Ve Ta
nıtma Büroısu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (İhtisas yeri) 
3 ncü sınıf Turizm, ve Ta
nıtma Bürosu Müdürü veya 
Basın Ataşesi (ihtisas yem) 
Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdür Yardımcısı veya Bak
sın Ataşesi Yardımcnsı (İh
tisas yeri) 

Aylık 
Aded tutarı 

o 

<1 
t ) 

4 
o 

1 
2 
5 

4 
4 
2 
5 

'2 
2 

4 

C^ 

10 

12 

1 250 
i 100 

950 
950 

1 100 
950 
800 

950 
800 
800 
700 
500 
450 

1 250 

1 100 

800 

600 

12 5Û0 

4 Muhasebe Müdürü 
6 Muhasebe Müdür Yardımcısı 
7 Raportör 

[3] SAYILI CETVEL 

1 1 250 
1 • 950 
1 800 

H Şef 
10 Birinci Mümeyyiz 
11 İkinci Mümeyyiz 

2 700 
2 500 
2 450 

M. Meclisi ( S. Sayısı.- İ57) 
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[4] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Daire Müdürü (Ih. yeri) 
BaşmüşaVir (Ra'dylo veya 
Elek. Yüksek Mühendisi) 
(Ih. yeri) 
Şu'be Müdürü (Ih. yeri) 
Raportör 

Aylık 
Aded tatarı 

1 1 250 

V L 500 
2 950 
8 800 

D. 

10 
12 

5 
6 
8 

Görevin 

Memur 
Memur 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 

çeşidi Aded 

2 
2 
3 
1 
1 

Ayk!k 
tutan 

500 
400 

1 100 
»50 
700 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 157 ) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

SEKSENİKİNCİ BİRLEŞİM 

17 . 5 . 1963 Cuma 

Saat : 14,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

. 1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Kanunu
nun Anayasaya aykırı hükmünün kaldırılması 
hakkındaki kanun teklifinin geri verilmesine 
dair önergesi (2/455, 4/206) . 

2. — Vaziife ile yurt dışına gidecek olan Ti
caret Bakanı Muhlis Ete'nin dönüşüne kadar 
kendisine, Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı Hasan Dinçer'in vekillik edeceğine dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/572) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

1. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

2. — İçel Milletvekili Mazhar Arakan'jn, Er
demli İmamı Îshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İçişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

3. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 

5 TeMrdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

6. — Tekirdağ MüMvekiM Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

7. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 
lira ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

9. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

10. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

11. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, De
nizyolları İşletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

12. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair İçişleri Bakanından sözlü so
rusu (6/518) 

13. — Eskişehir Milletvekilli Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

14. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 



— 2 
15. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, 

Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

16. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Gülerin, Emirdağ'ın Yukan Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'm, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

17. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Cen-
ciğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

18. — Anitalya Milletvekili îhsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

19. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son
radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma
linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

20. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril
mesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu
sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat
biki için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 

21. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-
ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame
tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

22. — Edirne Milletvekili Talât Asal'm, 3008 
sayılı tş Kanununun 13 ncü ve 16 nci maddele
rine istinaden iş yerlerinden çıkarılan işçilerin, 
işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/529) 

23. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'
ın, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl
madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu. (6/530) 

24. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Gülerin, M. D. O. nun ne ve M. D. O eııların 

kimler olduğuna dair Başbakanda?- ?ö?;îü soru-
su. (6/531) 

25. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
vacı'nnı, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 
(6/532) 

26. —• Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Takat'm Artova, Sulusaray bucağını ta
kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
noksan kalan kısmının ne zaman yapılacağına 
dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 
(6/533) 

27. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ
yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu (6/534) 

28. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

29. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan '-
in, idam edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

30. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy telefon konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

31. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskinin, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

32. ~ Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

33. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 



34. -— Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

35. — Kırşehir Milletvekili Halil özmen'in, 
Ankara'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair İçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

36. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'm, Silopi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
çevrildiğinin doğru olup olmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

37. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm
lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

38. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Aydın'm Bozdoğan ilçesi Müftüsü Hüseyin 
Övünçlü'nün ne sebeple vekâlet emrine alındı
ğına dair Devlet Bakanından sözlü sorusu 
(6/545) 

39. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Bozdoğan ilçesi kaymakamının, bu ilçeye ne 
zaman tâyin edildiğine ve buradan ne gibi se 
beple nakledildiğine dair içişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/546) 

40. — Kocaeli Milletvekili Hâldan Kısayol'-
un, 27 Mayıs 1960 İhtilâlinden sonra İzmit 
Kâğıt Fabrikasında işlerine son verilen memur 
ve işçi sayısına dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/547) 

41. — Muş Milletvekili Sami öztürk'ün, kış
ların uzun ve sert geçtiği bölgelerde vatan
daş gücünün değerlendirilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/548) 

42. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Denizli Lisesine bağlı ortaokul ile Merkez Or
taokulunda kaç saatlik evişi dersi olduğuna ve 
buna mukabil kaç öğretmeni bulunduğuna dair, 
Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/549) 

43. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi Dor-
man'm, Emekli subaylar için İstanbul'da yapı
lan blok apartmanların belediye ve bayındır

lık işlerinin düzene konulması mevzuunda ne 
düşünüldüğüne dair, İmar ve İskân ve Bayın
dırlık Bakanlarından sözlü sorusu (6/550) 

44. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın, Tokat'ın Pazar bucağının bugüne kadar il
çe olmaması sebebine dair, İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu (6/551) 

45. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, 
Ankara'da, iki iş verenin, Ankara Gazeteciler 
Sendikası Başkanını dövmeye teşebbüs ettikle
rinin doğru olup olmadığına dair, Çalışma Ba
kanından sözlü sorusu (6/552) 

46. — Erzurum Milletvekili Giyasettin Ka
raca'nm, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, 1962 yılı içinde çiftçi ve muhtaç halka 
dağıtılan hayvan yemi ve buğday bedellerinin 
affının düşünülüp düşünülmediğine dair, Ta
rım ve Ticaret Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/553) 

47. — Hatay Milletvekili Saki Zorlu'nun, 
T.C. Ziraat Bankasının küçük çiftçiye kredi te
mini görevini tam mânasiyle yapıp yapmadı
ğına dair, Ticaret Bakanından sözlü sorusu 
(6/554) 

48. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, 6753 sayılı Kanıma göre açılması gere
ken sağlık memurları tekâmül kurslarına dair, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
rusu (6/555) 

49. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'in, 
şehirler üzerinde uçuşu menedici bir hüküm olup 
olmadığına ve Ankara üzerinde çarpışarak dü
şen tayyare olayına dair, Millî Savunma ve 
Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu (6/556) 

50. — Niğde Milletvekili Haydar Özalp'in, 
Niğde ilinin, turizm, imar, sağlık ve eğitim 
hizmetlerinde, istemiş olduğu yardımların ya
pılması hususunda ne düşünüldüğüne dair 
Basın - Yayın ve Turizm, İmar ve İskân, Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Millî Eğitim bakanla
rından sözlü sorusu (6/558) 

51. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
nın Zile - Çekerek yolu noksanlarının ne za
man yapılacağına dair, Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/559) 

52. — Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'm, Afyon Karahisar Çocuk Esirgeme 
Kurumunda vukubulan tecavüz olayına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/560) 



53. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, 27 Mayıs 1960 tarihini takiben kimler 
hakkında ve ne miktar üzerinden haksız ikti
sap dâvası açıldığına dair Adalet Bakanından 
sözlü sorusu (6/562) 

54. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasları
nın ne suretle temin edildiğine dair, Dışişleri 
ve içişleri Bakanlarından sözlü sorusu. (6/563) 
. 55. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 

Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine Avukat
lığına kimin tâyin edildiğine ve bu tâyinde si
yasi bir tesir olup olmadığına dair, Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/565) 

56. -— Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 yılı 
içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre atandı
ğına dair, Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/566) 

57. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, 5602 sayılı Tapulama Kanununun 
muaddel 13 ncü maddesindeki mülkiyetin ispa
tı hakkındaki hükümlerin değiştirilmesi veya 
yeni esaslara bağlanması hususunda ne düşü
nüldüğüne dair, Başbakandan sözlü sorusu 
(6/567) 

58. — Siirt Milletvekili Cevdet Aydm'ın, 
Sason ilçesi C. Savcısı ile Yargıcının, Jandar
ma Karakol Kumandanı ve 4 jandarma eri ta-
rafından dövüldükleri hakkındaki neşriyatın 
vâridolup olmadığına dair İçişleri ve Adalet 
Bakanlarından sözlü sorusu (6/568) 

59. — Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar'm, 
20 . 2 . 1963 tarihinde Ankara'da yapılan Eği
tim mitingine katılan binlerce öğretmenin Ba
kanlık üzerinde ne gibi bir intiba bıraktığına 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/569) 

60. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
belediye zabıta memurlarının yeknesak kıyafet
te olmalarının temini ile fazla mesai ücreti ve
ya yıpranma zammı verilmesi hususunda ne 
düşünüldüğüne dair içişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/571) 

61. — Aydın Milletvekili Mustafa Şükrü 
Koç'un, merkez teşkilâtında çalışanlardan ka
çının ek görev kadrolariyle hangi okullarda 
kaçar saat ders okuttuklarına ve ücretli veya 

maaşlı olarak birden fazla ek görevi olan kaç 
memur bulunduğuna dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/572) 

62. — Siirt Milletvekili Süreyya Öner'in, 
Siirt ilinin Batman ilçesine bağlı Şikeftan kö
yü nüfusuna ve sakinlerinin mesken olarak 
mağaralarda yaşadıklarının doğru olup olma
dığına dair imar ve iskân Bakanından sözlü 
sorusu (6/573) 

63. — Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin'-
in, Kastamonu - Cide arasındaki Devlet yolu
nun, Karayollarınca kış mücadelesine tabi tu
tulan yollar arasına alınmasının düşünülüp dü
şünülmediğine dair Bayındırlık Bakanından 
sözlü sorusu (6/574) 

64. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, Tren ücretlerinde yapılan tenzilâtın 
Adapazarı - Haydarpaşa arasında neden tat
bik edilmediğini dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/575) 

65. — Muş Milletvekili Sami Öztürk'ün, 
Umumi hayata müessir âfetler dolayısiyle alı
nacak tedbirlerle yapılacak yardımlar hak
kındaki Kanun gereğince evvelce başlanıl
mış olan inşaatın devamı için ne düşünüldüğü
ne dair imar ve İskân Bakanından sözlü so
rusu (6/576) 

66. — Ordu Milletvekili Yusuf izzettin Ağa-
oğlu'nun, Belediye hudutları içine mahalle ola
rak alınmakla beraber imar plânı dışında ol
duklarından belediye hizmetlerinden mahrum 
bulunan mahallelerin muhtaç halkının yakacak 
ve zati ihtiyaçlarının köy tarifesine tabi bulun
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Tanm 
Bakanından sözlü sorusu (6/577) 

67. — Ordu Milletvekili Yusuf izzettin Ağa-» 
oğlu'nun, Kadıköy ilçesi, Kâğıthane Belediyesi 
sınırlan dâhilinde kaç aded gecekondu ve ne 
miktar nüfus bulunduğuna ve yol, okul ve di
ğer ihtiyaçlann sağlanması istikâmetinde halk
la yardımlaşma gayret ve hazırlıklan yapılıp 
yapılmadığına dair İçişleri ve imar ve iskân 
Bakanlanndan sözlü sorusu (6/579) 

68. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde, meteoroloji 
sahasında yetişmiş mühendis veya yüksek mü
hendis istihdam edilip edilmediğine ve teknik 
eleman yetiştirilmesinin düşünülüp düşünül
mediğine dair Tanm Bakanından sözlü sorusu 
(6/580) 



69. — İstanbul Milletvekili Muhiddin Gü
ven'in Hazineye intikal etmiş bulunan Ankara 
Varlık mahallesindeki evlere yerleştirilen aile
lerin adedine ve bunların durumlarına dair îmar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/581) 

70. — istanbul Milletvekili Vahyi özarar'ın, 
istanbul'un Sağmalcılar köyü ile Göktepe na
hiyesinin su ihtiyacının halli için ne düşünüldü
ğüne ve bu yerlere birer sağlık merkezi açılma
sına lüzum görülüp görülmediğine dair imar ve 
iskân, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/582) 

71. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Antalya ilinin imar plânında, son üç yıl içinde, 
kaç defa tadilât yapıldığına dair imar ve iskân 
Bakanından sözlü sorusu (6/583) 

72. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Gazipaşa ovasmdaki akarsuların ıslahı ile ova
nın sulanması konusunda ne düşünüldüğüne dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu (6/584) 

73. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
Serik ilçesi içme suyunun ihtiyaca cevap ver
mediği konusunda bir talep yapılıp yapılmadı
ğına ve elektrik üretiminin ihtiyaca yeter olup 
olmadığına dair, imar ve iskân Bakanından söz
lü sorusu (6/585) 

74. _ Eskişehir Milletvekili Oelâlettin Uzer'-
in, tarımsal plânlamaya yarar bir harita veya 
rapor bulunup bulunmadığına ve 5 yıllık plâna 
göre tarıma ayrılan ödeneğin hangi ölçülere gö
re tarımsal çalışmaya yatırılacağına dair Ta
rım Bakanından sözlü sorusu (6/587) 

75. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesizin, ormanların korunması ve orman böl
gesinde yaşıyan vatandaşların geçimlerinin te
mini için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/588) 

76. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Gümüşhacıköy ve Göynücek ceza evlerinin ıs
lahı veya yeniden inşası hakkında ne düşünül
düğüne dair Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/589) 

77. — izmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Ankara'nın Varlık mahallesindeki göçmen ev
lerinin hangi tarihte ve ne maksatla yapıldığı
na ve halen bu evlerde oturanlara dair imar 
ve iskân Bakanından sözlü sorusu (6/590) 

78. — Çanakkale Milletvekili A. Nihat 
Akay'ın, Batı - Trakya'da, halen faaliyette kaç 
Türk ilkokulu, ortaokulu ve lisesi bulunduğu

na ve bu okulların öğretim ve öğretmen durum
larına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu. (6/591) 

79. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu Orman işletmesi, Teşkilâ
tında yapılan tâyin ve nakillere dair, Tarım 
Bakanından sözlü sorusu. (6/592) 

80. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
meli'nin, Kastamonu ilinin evvelce ilçesi olan ve 
sonradan köy haline getirilen Abana'nın, yeni
den ilçe haline getirilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair, içişleri Bakanından sözlü so
rusu. (6/593) 

81. — Kastamonu Milletvekili Ali özdik-
menli'nin, Kastamonu ilinin sahil ilçelerinde 
fındık yetiştirilmesi hususunda ne düşünüldü
ğüne dair, Ticaret ve Tarım Bakanlarından söz
lü sorusu. (6/594) 

82. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
CENTO Andlaşmasma dâhil memleketleri kal
kındırmak maksadiyle inşa edilecek Karaşi -
Tahran - Ankara arasındaki 600 hatlık radyo
link şebekesinin Güney bölgesinden geçirilme
mesi sebebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu. (6/595) 

83. — içel Milletvekili Mazhar Arıkan'ın, 
Orman idaresinin, bilhassa Güney bölgesinde, 
vatandaşların tapulu arazilerine ağaç dikip mü
dahale etmesinin doğru olup olmadığına dair 
Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/596) 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 7258 

sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilme
si hakkında kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıtma ta
rihi : 24 .10 .1962] 

IV 
A - HAKLARINDA IVEDtLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
1. — Tokat Milletvekili Ali Dizman'ın, Ka

nunu Medeninin sureti meriyet ve şekli tatbiki 
hakkındaki 864 sayılı Kanunun 16 ncı madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/291) (S. Sayı
sı : 129) [Dağıtma tarihi : 4 . 4 . 1963] 



2. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
69 arkadaşının, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına bağlı öğretim ve araştırma hastanele
rinde çalışanlara tazminat verilmesi hakkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilen metin ile Millet Meclisinin değiş-
tirişi ve Karma Komisyon raporu (2/52) (S. 
Sayısı : 221 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
9 . 4 . 1963] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Os
man Saim Sarıgöllü ve 2 arkadaşının, 27 Ma
yıs 1960 tarihinden sonra nezaret altına alınan
ların haklarının iadesine ait kanun teklifi ile 
İçel Milletvekili Mazhar Arıkan ve 22 arkada
şının, 27 Mayıs 1960 tarihinden sonra görevle
rinden uzaklaştırılan memurlar hakkında ka
nun teklifleri ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları. (2/34, 2/309) (S. Sayısı : 137) [Da
ğıtma tarihi : 12 . 4 .1963] 

4. — Temsilciler Meclisi eski Üyesi Remziye 
Batırbaygil'in, Kurucu Meclis Dilekçe Komis
yonunun 2.9.1961 tarihli haftalık karar cetvelin
deki 23 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları. (M. Meclisi 4/3, 0. Senatosu 
4/5) (S. Sayısı : 142) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1963] 

5. — 6343 sayılı Kanunun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesiyle 23 ncü maddesine bir fık
ra eklenmesi ve 43 ncü maddesinin kaldırılması 
hakkında kanun tasansma dair C. Senatosunca 
yapılan değişiklik hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Tarım Komisyonu raporu 
(1/250) (S. Sayısı : 265 e ek) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

6. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Ka
nununa ek kanun tasarısına dair Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklik hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Plân 
Komisyonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314 e 
ek) [Dağıtma tarihi : 15.4.1963] 

7. — Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen ve 9 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cum
huriyeti -Emekli Sandığı Kanununun 80 ve 92 
nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan ka
nun teklifinin C. Senatosunca değiştirilen ve 
Millet Meclisince benimsenmiyen metni hakkın
da Karma Komisyon raporu ile Millet Meclisi, 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Komisyon me-

tinleri (M. Meclisi 2/77, C. Senatosu 2/8) (S. 
Sayısı : 8 e 4 ncü ek) [Dağıtma tarihi : 17 . 4 . 
1963] 

8. — Aydın Milletvekilli Hilmi Aydınçer'in, 
Ordu Dahilî Hizmet Kanununun 33 ncü mad
desi sonuna bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu, 
(2/435) (S. Sayısı : 147) [Dağıtma tarihi : 
18 . 4 . 1963] 

X 9. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1955 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik 
bilanço ile murakıp raporlarının gönderildiğine 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Türk Tütün Li
mited Şirketinin 1955 yılı bilançosu ile mura
kıp raporunun gönderildiğine dair Başbakanlık 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğünün 1955 
bütçe yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1955 malî 
yılı Kesinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay 
Komisyonu raporu (3/98, 3/99, 3/103, 1/49) 
(S. Sayısı : 149) [Dağıtma tarihi : 25 .4 .1963] 

X 10. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1956 
yılı mütedavil sermaye hesaplarına mütaallik 
bilanço ile murakıp raporlarının sunulduğuna 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1956 malî yılı Kesinhesabma ait 
uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayış
tay Başkanlığı tezkeresi ile Tekel Genel Mü
dürlüğünün 1956 bütçe yılı Kesinhesap kanunu 
tasarısı ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/111, 
3/469, 1/56) (S. Sayısı : 150) [Dağıtma tarihi : 
25 . 4 .1963] 

X 11. — Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 yılı 
döner sermaye hesaplarına ait bilanço ile mura
kıp raporunun sunulduğuna dair Başbakanlık 
tezkeresi ile Tekel Genel Müdürlüğü 1957 malî 
yılı Kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi 
ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1957 malî yılı Ke
sinhesap kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyo
nu raporu (3/132, 3/207, 1/167) (S. Sayısı : 
151) [Dağıtma tarihi : 26 . 4 . 1963] 

12. — İzmir Milletvekili Arif Ertunga'nm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/369) (S. Sayısı : 152) [Dağıtma tari
hi : 26 . 4 . 1963] 



13. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nın, ya
sama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyon ra
poru (3/544) (S. Sayısı : 154) [Dağıtma tarihi : 
26 . 4 . 1963] 

14. — Giresun Milletvekili î. Etem Kılıçoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/547) (S. Sayısı : 155) [Da
ğıtma tarihi : 26 . 4 . 1963] 

15. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1060 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2263 sayı
lı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları (M. Meclisi 4/67, C. Senatosu 4/8) 
(S. Sayısı : 158) [Dağıtma tarihi: 30.4.1963] 

16. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun, Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2260 sa
yılı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu ra
porları. (M. Meclisi 4/64; C. Senatosu 4/10) 
(S. Sayısı : 159) [Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1963] 

17. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu'nun,. Dilekçe Komisyonunun 24.2.1960 
tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2256 sayı
lı Kararın Umumi Heyette görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu rapor
ları (M. Meclisi 4/61; O. Senatosu 4/11) (S. Sa
yısı : 160) [Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1963] 

18. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
üyesi Rifat öztürkçine ve 2 arkadaşının, Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne da
ir olan 3656 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı maddeler ek
lenmesi hakkındaki 4598 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifleri
nin reddine dair Millet Meclisince kabul olunan 
Plân Komisyonu raporu ile C. Senatosunca ka
bul edilen metin ve M. Meclisi Plân Komisyo
nu raporu (2/201, 2/223) (S. Sayısı : 283 e 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 29 . 4 .1963] 

19. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay ile Sabri Keskin'in yasama dokunulmaz

lıklarının kaldırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Anayasa ve Adalet komisyonların
dan mürekkep Karma Komisyon raporu (3/455) 
(S. Sayısı : 166) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

20. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/400) (S. Sayısı : 167 [Dağıt
ma tarihi : 13 . 5 .1963] 

21. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Komis
yon raporu (3/413) (S. Sayısı : 168) [Dağıtma 
tarihi : 13 . 5 .1963] 

22. — Samsun Milletvekili Osman Şahinoğ-
lu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/415) (S. Sayısı : 169) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 5 .1963] 

23. — Adana Milletvekili Ali Bozdoğaııoğ 
lu ve Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'ın ya
sama dokunulmazlıklarının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/418) (S. Sayısı : 170) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 5 .1963] 

24. — Bursa Milletvekili Mustafa Tayyar'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/419) (S. Sayısı: 171) 
[Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

25. — Balıkesir Milletvekili Gökhan Evliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/421) (S. Sayısı: 
172) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

26. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
Oktay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/422) (S. Sayısı: 
173) [Dağıtma tarihi: 13 . 5 .1963] 
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27. — Kastamonu Milletvekili Fethi Doğan-

çay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/435) (S. Sayısı: 
174) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

28. — Denizli Milletvekili ismail Hakkı Er-
tan'ın yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/436) (S. Sayısı : 
175) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

29. — Giresun Milletvekili Naim Tirali'nin 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/442) (S. Sayısı: 176) 
[Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

30. — Kütahya Milletvekili gadrettin Tos-
bi'nin yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/448) (S. Sayısı: 
177) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

31. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/449) (S. Sayısı: 178) 
[Dağıtma tarihi: 13 . 5 .1963] 

32. — Ankara Milletvekili Burhan Apay
dın'in yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyon raporu (3/463) (S. Sayısı: 
179) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

33. — Antalya Milletvekili îhsan Ataöv, Er
zurum Milletvekili Turhan Bilgin, îzmir Millet
vekili Şinasi Osuna ve Sinop Milletvekili Musta
fa Kaptan'in, yasama dokunulmazlıklarının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyon raporu (3/464) (S. Sa
yısı: 180) [Dağıtma tarihi: 13.5.1963] 

34. — Grümüşane Milletvekili Halis Bayram-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması (hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/465) (S. Sayısı : 181) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1963] 

35. — Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/466) (S. Sayısı : 182) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 .1963] 

36. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması haküan-
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/479) (S. Sayısı : 183) [Dağıtma ta~ 
rihi : 13 . 5 .1963] 

37. — Konya Milletvekili H. Cahit Yılmaz'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırilması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/490) (S. Sayısı : 184) .[Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 .1963] 

38. — Urfa Milletvekili Kadri Eroğan'm 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/491) (S. Sayısı : 185) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 .1963] 

39. — İstanbul Milletvekili Malik Yolaç'ın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık /tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/500) (S. Sayısı : 186) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 .1963] 

40 — Samsun Milletvekili Kâmran ÖEvliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/501) (S. Sayısı : 187) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1963] 

41. — Hatay. Milletvekili Saki Zorlu'nun 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık (tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/508) (S. Sayısı : 188) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 . 1963] 

42. — Samsun Milletvekili Kâmran lEvliya-
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlannıdan mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/509) (S. Sayısı : 189) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 .1963] 



43. — İstanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/520) (S. Sayısı : 190) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1963] 

44. — istanbul Milletvekili Fahrettin Kerim 
Gökay'm yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anaya
sa ve Adalet komisyonlarından mürekkep Kar
ma Komisyon raporu (3/521) (S. Sayısı : 191) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1963] 

45. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkın
da Başbakanlık 'tezkeresi ve Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından mürekkep Karma Komisyon 
raporu (3/342) (S. (Sayısı : 192) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 5 .1963] 

V 
tKl DEFA GÖRÜŞÜLECEK tŞLER 

A - İKÎNCÎ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
İstanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve içişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi : 17 . 9 .1962] 

X 2. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporlan (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

3. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 ^ - . 

9 — 
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Mâliye ve Süt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

4. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve İçişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10.1962] 

5. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19.10.1962] 

X 6. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporlan. (1/246) (S. Sayidı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 7. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
42.02 pozisyonunun sonuna bir hüküm İlâvesine 
dair Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi: 
17.12.19&] 

8. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı
rılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasansı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

9. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

10. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın- ' 
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair _ 
kanun tasarısı ve İçişleri ve Adalet komisyon
ları raporlan (1/208) (S. Sayısı: 21) [Dağıt
ma tarihi: 27.12 .1962] 
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11. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta

rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
ncı maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27.12 .1962] 

12. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı : 23) [Dağıt
ma tarihi: 27.12.1962] 

13. — Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı vAyşe 'den doğma 8.7.1928 doğum. 
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1982] 

14. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cefasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

15. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölcek ma
hallesi hane 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 .8.1932 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi AÎİ-
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
Çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 

16. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu inayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı
cı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (gf Sayısı : 28) [Dağıtma tarihi: 
31.12.1962] 

17. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğhı, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mez'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

18. — Yıldızeli ilçesinin Kaim köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12.1940 doğumlu (8.6.1935 olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'ın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

19. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan
ca'nm ölüm cezasma çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

20. — istanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 
ve içişleri Komisyonları raporları (2/350) (S. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

21. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S. Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

22. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

23. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl
maz'ın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 



X 24. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükü
meti arasında Telli-Telefon irtibatı kurulmasına 
ve mevcut Radyo-Telgraf servisine dair Andlaş-
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasansı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (S. Sayısı : 60) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 2 .1963] 

X 25. — Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tara
fından çıkarılan 200 000 000 dolarlık bonodan 
100 000 dolarlık kısmının satınalmması hususun
da Hükümete yetki verilmesine dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/356) (S. Sayısı : 62) [Dağıtma tarihi : 
7 . 2 . 1963] 

26. — İmar Kanununa bir madde eklenmesi 
hakkındaki 7341 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair tasan ve İmar ve İskân, 
İçişleri ve Adalet komisyonları raporları 
(1/205) (S. Sayısı : 65) [Dağıtma tarihi: 
9.2.1963] 

27. — Bucak ilçesi Kestel köyünün hane 99, 
cilt 10 ve sayfa 87 sayısında kayıtlı İsmail ve 
Elif oğlu 7 . 3 . 1929 doğumlu Halil ölmez'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/271) (S. Sayısı : 93) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 .1963] • 

28. — Kozluk ilçesinin Reşit köyü hane 8, 
cilt 9, sayfa 54 te kayıtlı, Gencoğlu, F e dile'den 
doğma 1 . 12 . 1937 doğumlu Reşit Siyah'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/182) (S. Sayısı : 94) [Dağıtma tarihi : 
12.2.1963] 

29. — Ermenek ilçesinin Kargara köyü 4 ha
nesinde kayıtlı Osmanoğlu, Rukiye'den doğma 
1332 doğumlu Mustafa Dilek'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/197) (S. Sayı
sı : 95) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] 

30. — Diyarbakır ili Ergani ilçesinin Key-
danlı köyü, hane 3, cilt 6 ve sayfa 116 sayısın
da nüfusa kayıtlı Alioğlu, Hazni'den doğma 
18 . 5 . 1932 doğumlu Kemal Taşkesen'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/483) 
(S. Sayısı : 96) [Dağıtma tarihi: 12 . 2 . 1963] I 

31. — Üsküdar Ümraniye köyü Hekimbaşı 
Çiftliğinde oturan Ali Rızaoğlu, Zeynep'ten doğ
ma 1931 Filibe doğumlu, Bulgar uyruklu ve 
Türk Mülteci, Hasan Kâhyaoğlu'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Adalet Komisyonu raporu (3/206) (S. 
Sayısı : 97) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

32. — Gölköy ilçesinin Hisarcık köyü 51 ha
nede kayıtlı Şevketoğlu, Münevverden doğma 
3 . 8 . 1932 doğumlu Adem Akçay'm ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/352) (S. 
Sayısı : 98) [Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

33. — Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Ace
mi köyü nüfusunun hane 16, cilt 21/1 ve 173 
sayfa da kayıtlı Mehmedoğlu Safiya'dan doğma 
1931 doğumlu Ömer Aslan'ın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/56) (S. Sayısı : 99) 
[Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1963] 

34. — Oğuzeli ilçesinin Çağdın köyü hane 8, 
cilt 13 ve sayfa 7 de kayıtlı Mehmedoğlu, Zey
nep'ten doğma 1 . 1 . 1928 doğumlu Ali Koca-
türk'ün ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/35) (S. Sayısı : 100) [Dağıtma tarihi.: 
12 . 2 . 1963] 

35. — Bayındır ilçesinin Çırpı nahiyesi hane 
354, cilt 28 Ve sayfa 11 sayısında nüfusa kayıtlı 
ömeroğlu Hayriye'den doğma 20 . 1 . 1944 do
ğum tarihi, mahkemece 31 . 12 . 1941 tarihine 
düzeltilen Cemal Zambaklı ile Mersin'in Mahmu
diye mahallesi hane 633, cilt 1 - 36, sayfa 90 sa
yısında nüfusa kayıtlı Yusufoğlu Naciyeden 
doğma, 26 . 3 .1942 doğumlu Ahmet Durer 
(Dar) m ölüm cezasma çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/492) (S. Sayısı : 102) [Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1963] 

X 36. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(S. Sayısı : 109) [Dağıtma tarihi: 20.2.1963] 

X 37. — Kölelik, köle ticareti, köleliğe ben
zer uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırıl
masına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının uy-
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gfun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(S. Sayısı : 110) [Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1963] 

38. — Ünye'nin, Hamidiye mahallesi, hane 95, 
cilt 10 ve sayfa 103 sayısında nüfusa kayıtlı 
Hasbioğlu, Fatma Şeker'den doğma 24 Teşrini
sani 1930 doğumlu Mehmet (Mustafa) Yeğen-
oğlu'nun, ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/510) (S. Sayısı : 117) [Dağıtma tarihi: 
29 . 3 . 1963] 

X 39. — Gümrük giriş tarife cetvelinin 28.02 
pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün değiş
tirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu kararna
melerinin onaylanması hakkında kanun tasarısı 
ve Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/225) (S. Sayısı : 120) [Dağıt
ma tarihi : 1 . 4 . 1963] 

40. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
ikinci maddesinin (A) bendinin ikinci fıkrası
nın değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret, Tarım ve Plân komisyonları raporları 
(1/297) (S. Sayısı : 123) [Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1963] 

41. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Beden Terbiyesi Kanununun 4 ncü ve 13 ncü 
maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifi 
ve İçişleri Komisyonu raporu (2/386) (S. Sa
yısı: 128) [Dağıtma tarihi: 4 . 4 . 1963] 

42. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kaldı
rılması ve 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/385) (S. Sayısı: 130) [Dağıtma tari
hi: 4.4.1963] 

X 43. — Maden Kanununun bâzı maddele
rinin değiştirilmesi, kaldırılması ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 5 arkadaşının Maden 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (1/295, 
2/282) (S. Sayısı : 131) [Dağıtma tarihi 9 . 4 . 
1963] 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti ile Federal 
Almanya Cumhuriyeti arasında sermaye yatı
rımlarının karşılıklı olarak teşvik ve himaye
sine mütedair Andlaşmanın ve bu Andlaşmaya 

ekli Protokol ve sekiz mektubun onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasansı 
ve Dışişleri, Sanayi, Ticaret ve Plân komisyon
ları raporları (1/313) (S. Sayısı : 133) [Dağıt
ma tarihi : 9 .4.1963] 

45. — 4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 
115 sayılı Kanunla değiştirilen 7, 10 ve 48 nci 
maddelerinin tadiline dair kanun tasarısı ile 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Üniver
siteler Kanununun Anayasaya aykırı hükümle
rinin kandırılmasına dair kanun teklifi ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu. (1/257, 2/444) (S. 
Sayısı : 134) [Dağıtma tarihi : 12 . 4 . 1963] 

46. — Nallıhan ilçesinin Beydili nahiyesinin 
Çive köyü hane 5, cilt 3 ve sayfa 100 sayısında 
nüfusa kayıtlı Mehmet ve Emine oğlu 29 Teş
rinievvel 1339 doğumlu Durmuş Çetinkaya'nın 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/414) (S. Sayısı : 138) [Dağıtma tarihi : 
12 . 4 . 1963] 

47. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı ve 
8 arkadaşı ile Sinop Milletvekili Mahmut Ali-
canoğlu ve 3 arkadaşının, Eğitmenlere emekli
lik ve özlük haklarının tanınmasına dair ve 
Bolu Milletvekili Kâmil İnal ve 15 arkadaşının, 
3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanununun 5 nci 
maddesinde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun teklifleri ve Millî Eğitim, Maliye ve 
Plân Komisyonları raporları (2/26, 2/83, 2/87) 
(S. Sayısı: 145) [Dağıtma tarihi : 17.4.1963] 

48. — İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunun 494 : 499 ncu maddelerinin yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/75) (S. Sayısı : 146) 
[Dağıtma tarihi : 17 .4 .1963] 

49. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15. Mot. Top. Tb. da er Ahmedoğlu Emi
ne'den doğma 1.1.1932 doğumlu İzzet Sivaslı 
ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, ha
ne 2, cilt 19, sayfa 62 4© nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliha'dan doğma 12 
Nisan 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın ölüm cezasına 
çarptınlmaları hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/545) (S. Sa
yısı : 148) [Dağıtma tarihi : 19.4.1963] 



- 18 
50. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Tirit-

oğlu ve 7 arkadaşının, 6785 sayılı îmar Kanunu
na geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve içişleri ve tmar ve iskân komisyonla
rı raporları (2/65) (S. Sayısı: 88 e ek) [Dağıt
ma tarihi: 27 .4 .1963] 

51. — Karasuları kanunu tasarısı ve Dışişle
ri, Millî Savunma ve içişleri komisyonları ra
porları (1/206 S. Sayısı : 156) [Dağıtma ta
rihi : 26 .4.1963] 

52. — Yozgat Milletvekili Mustafa Kepir'in, 
köylü ve çiftçilerin T. 0. Ziraat Bankası 
ve Tarım Kredi kooperatiflerine olan borçla
rının taksitiendirilmesi hakkında kanun tek
lifi ile Kastamonu Milletvekili Sabri Keskin 
ve dört arkadaşının köylü ve çiftçilerin T. 
C. Ziraat Bankasına olan bâzı borçlarının tak-
sitlendirilmesine dair kanun teklifi, ve Geçici 
Komisyon raporu (2/300, 2/311) (S. Sayısı : 
38 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9.. 5 . 1963] 

X 53. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka
nun tasarısı ve Basın - Yayın ve Turizm ve 
Plân komisyonları raporları (1/180) (S. Sayısı T 
157) [Dağıtma tarihi : 30 . 4 . 1963] 

X 54. — Kan gruplarının tâyinine yarıyan 
reaktiflerin mübadelesi hakkında Avrupa And-
laşması ve ek Protokolün onaylanmasının uy

gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyonlan 
raporları (1/349) (S. Sayısı : 161) [Dağıtma ta
rihi : 9 . 5 . 1963] 

X 55. — özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik 
kaynaklar, alanında karşılıklı yardımlaşmaya 
dair Avrupa Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/351) (S. Sayısı : 162) [Dağıt* 
ma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 56. — Türkiye ile Iran arasında akdedilen 
Kültür Andlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Millî Eğitim komisyonları raporları (1/228) 
(S. Sayısı : 163) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 .1963] 

X 57. — Televizyon filimleri vasıtasiyle prog
ramların mübadelesine dair Avrupa Andlaşma
sının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî Eği
tim komisyonları raporları (1/319) (S. Sayısı : 
164) [Dağıtma tarihi : 9 . 5 . 1963] 

X 58. — Türkiye ile Afganistan arasında ak
dedilen Kültür Andlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/236) (S. Sayısı : 165). [Dağıtma tarihi ; 
9 . 5 . 1963] 

..«.., 

(Millet Meclisi Birleşim : 82) 



Dönem : 1 
Toplantı: ı M Î L L E T M E C L l S İ S . Sayısı : 

Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Suphi Batur'un, 
Transfer ücretlerinin ve teşvik primlerinin vergi, resim 
ve harçlardan muaf tutulması hakkında kanun teklifi 

ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporları (2/175) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Transfer ücretlerinin ve teşvik primlerinin ve:gi, resim ve harçlardan muaf tutulması hakkında 
hazırladığım kanun teklifinin gerekçesi ile birlikte sunulduğunu saygı ile arz ederim. 

28 . 3 . 1962 
C. H. P. C. Senatosu 

Sinop Üyesi 
Suphi Batur 

GEREKÇE 

Memleketimizde gelişmesini milletçe arzuladığımız konulardan birisi de sporculuğumuzdur. 
Memleket sporunun gereği gibi inkişaf etmesine engel olan sebeplerden birisi de transfer ücretle
riyle teşvik primlerinin vergiye tâbi tutulmasıdır. 

Bilindiği gibi adı geçen ücretlerle primler devamlı bir kaynaktan elde edilen müstakar bir ge
lir olmayıp uzun ve yorucu bir çalışma sonunda müstesna bir kabiliyet gösteren sporculara yapı
lan ve istisnai bir mahiyet arz eden bir ödemeden başka bir şey değildir. 

Spor kulüpleri bakımından ise bu gelirin hakiki bir gelir olmadığı da bir gerçektir. Çünkü 
spor kulüpleri transfer ücreti aldıkları gibi bâzı ahvalde diğer kulüplere ve sporculara ücret de 
öderler. Bu durumda aldıkları ücret kendileri için net bir varidat teşkil etmez. Gerek bu keyfiyet 
ve gerekse memleket sporunun bir an evvel geliş nesini sağlamak üzere engellerden birisi olan bu 
verginin kaldırılması bir zarurettir. 

Arz ettiğimiz sebeplere binaen transfer ücretlariyle teşvik primlerinin vergi, resim ve harç
lardan muafiyetini sağlamak üzere işbu kanun teklifi hazırlanarak takdim olunmuştur. 

Maliye Komisyonu rapora 

1 . 6 .1062 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Suphi Batur'un «Transfer ücretlerinin ve teşvik primle
rinin vergi, resim ve harçlardan muaf tutulması hakkında» Kanunlar Müdürlüğü 30 . 3 . 1962 
gün ve 2/175 sayı ile havale buyurulan kanun teklifi Hükümet temsilcileri huzuriyle ve ilgi
li Bakanların yazılı mütalâaları alınmak suretiyle tetkik ve müzakere olundu, 
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Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No i 2/175 

Karar No : 57 
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Son yıllara kadar spor kulüpleri Hükümet, hayırsever zevat ile mensuplarının teşvikleri, 

bağışları, aidat ve yardımları sayesinde dikkat ve ihtimamla yaratılmış ve yaşatılarak gelişti
rilmiştir. 

Bu gelişmenin ve milletlerarası futbol temaslarının tabiî neticesi olarak 1950 yılında kulüp
lerin amatörlük vasıfları baki kalmak şartiyle profesyonel takımlar teşkili zarureti hasıl ol 
muştur. 

Bu suretle profesyonel takımlardaki oyunculara 1950 den beri verilmeye başlanan trans
fer tazminatlan, aylıklar, primler maç ve antroman masraflan üzerinden 1960 yılma kadar 
vergi talebinde bulunmak Maliye teşkilâtının, mevzuat muvacehesinde bu ödemelerin vergi 
tevkifatma tâbi bulunacağını düşünmek ve gerekli stopajı yapmak kulüp idarecileri ile muha
siplerinin hatırından dahi geçmediği anlaşılmıştır. 

Bu tarihten sonra zamanaşımı haddi içindeki süre zarfında yukarıda yazılan ödemelerin ceza
lı vergiye tâbi tutulması Milletçe, Devletçe büzük ihtimamlarla yaşatılmasına çalışılan kulüp
lerin hayatiyetini ve gelişmelerini tehlikeye koymuştur. Her iki tarafın ihmalinden doğan bu ne
ticenin ortadan kaldmlması maksadı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile arızî kazançlar me-
yanında mütalâa olunan ve 29 ncu maddenin 3 ve 4 ncü fıkralarındaki istisnalar haricinde ka
lan ödemelerden mütevellit tahakkuk eden vergi borçlarının bir defaya mahsus olmak üzere 
affına, dair kanun teklifinin ilişikteki metinde yazıldığı şekilde değiştirilmesine ve havalesi ge
reğince Bütçe Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar ve
rildi. 

Maliye Komisyonu 
Başkanı Sözcü 
Kocaeli Aydm Adana Gümüşane 
C. Babaç N. Müren Y. Aktimur N. Küçüker 

Manisa Ordu Sivas 
Y. Yakut O. N. Hazinedar B. Çeltekli 

Bütçe Komisyonu raporu 

14 . 9 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi Suphi Batur'un, transfer ücretlerinin ve teşvik primlerinin 
vergi, resim ve harçlardan muaf tutulması hakkındaki kanun teklifi ve Maliye Komisyonu raporu 
komisyonumuza havale edilmiş olmakla Devlet Bakanı, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ve Ma
liye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Teklif, spor kulüplerince sporculara ve kulüplere ödenen transfer ücretlerinin ve teşvik prim
lerinin vergi ve resimlerden muaf tutulmasını temin maksadiyle sevk edilmiş bulunmaktadır. 

Gerçek kişiler olarak sporcularm ne nam altında olursa olsun sağlamış olduklan kazanç ve irat
larla spor kulüplerine ödenen transfer ücretlerinin vergiye tâbi tutulıhalan, umumi vergi adaleti 
ve mükellefiyet ahengi bakımlarından zaruridir. 

Ancak, spor konusu memleketimizde sosyal ve kültürel önemi olan ve milletçe üzerinde dur
duğumuz bir mevzudur. Bununla beraber komisyonumuz bu kulüplere devamlı muafiyet tanımak 
yerine, devamlı geçmiş yıllarda ödenmiş olan tazminat, prim ve transfer ücretleri üzerine tahak
kuk ettirilen vergilerle cezalannın bir defaya mahsus olmak üzere affedilmesini uygun görmüş
tür. 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 2/175 
Karar No. : 67 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 246 ) 
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Bu maksatla Maliye Komisyonunun değiştirerek kabul ettiği metin müzakereye esas tutularak 

aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Başkan V. 
Elâzığ 

ff. Müftügü 

Sözcü 
Ordu 

. H. Onat 

Kâtip 
Balıkesir 

Söz hakkım mahfuz 
C. Bilgehan 

Artvin 
8. O. Ava 

Aydın 
/• Sezgin 

Balıkesir 
Verginin umumilik prensibine aykırı olması 

itibariyle muhalifim. 
F. îslimyeli 

Bilecik 
Ş. Binay 

İmzada bulunamadı. 

Erzurum 
Muhalifim. 
C. önder 

Gümüşane 
8. Savacı 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

tmzada bulunamadı. 

Hatay 
Ş. İnal 

İstanbul 
R. diker 

Kırşehir Konya 
Söz hakkım baki Asıl borçlu oyuncuların da trans-

A. Bilgin fer ücreti ve teşvik primleri ve 
maaşlarından mütevellit borçla

rının affına muhalifim. 
/. Baran 

Konya 
G. Yılmaz 

Sakarya 
N. Bayar 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Siirt 
A. Yaşa 

İmzada bulunamadı. 

Yozgat 
C. Sungur 

Sinop 
Söz hakkım baki 

Muhalifim. 
M. Alicanoğlu 
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Ö; SENATOSU SÎNOP ÜYESİ 
SUPHİ BATUR'UN TEKLÎFl 

Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve 
harçlardan muaf tutulması 

hakkında kanun teklifi 

MADDE 1Î-,;-~ Spor kulüp
leri tarafından sporculara ve 
kulüplere verilen transfer üc
retleriyle teşvik primleri her 
türlü vergi, resim ve harçtan 
muaftır. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu ka
nunun yayınlanmasından evvel 
alınmış olan transfer ücretle
riyle teşvik -primleri için, he^ 
nüz tahakkuk ettirilmemiş ve
ya tahakkuk ettirilip de tahsil 
edilmemiş vergi, resim ve 
harçlar hakkında da bu ka
nun hükümleri uygulanır. 

MADDE 2. —- Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı Yürütür, 

— 4— 
MALÎYE KOMİSYONUNUN 

DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Spor kıdüplerince oyunculara 
ve karşı kulüplere şimdiye ka
dar ödenmiş bulunan transfer 
ücretleriyle teşvik primlerinden 
mütevellit vergi borçlarının bir 
defaya mahsus olmak üzere affı 

hakkındaki kanun teklifi 

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTÎRlŞÎ 

'Spor külüpTerince oyunculara 
ve 'karşy kulüplere şimdiye ka
dar ödenmiş bulunan transfer 
ücretleriyle teşvik primlerinden 
mütevellit vergi borçlarının bir 
defaya mahsus olmak üzere affı 

hakkındaki kanun teklifi 

ı 

MADDE 2. — Maliye Komis
yonunun 2 nci maddesi aynen 

I kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı Yürütür, 

MADDE 3. — Maliye Komis
yonunun 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 1. — 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 29 ncu 
maddesinin 3 ve 4 ncü fıkrala
rındaki istisnalar dışında spor 
kulüplerince işbu kanunun ya- j 
yımı tarihine kadar oyuncula
ra ve karşı kulüplere ödenmiş 
bulunan transfer ücretleriyle 
teşvik primleri ve arızi kazanç 
mahiyetindeki sair ödemeleri | 
üzerine tahakkuk ettirilen ver- I 
gilerle cezaları bir defaya mah
sus olmak üzere affedilmiştir. 

MADDE 1. —Maliye Komis
yonunun 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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