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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Gündemde mevcut ve komisyonlarda üzerle
rinde çalışmakta bulunan mühim ve müstacel 
kanun tasarı ve tekliflerinin görüşülmelerinin 
süratle intacını teminen Genel Kurulun Cuma 
günü de toplanması kabul olundu. 

Başkan; Cumhuriyet Senatosu Başkanı Suad 
Hayri Ürgüplü'nün gözlerindeki hastalığı teda
vi ettirmek üzere bugün Batı - Almanya'ya ha-
ı eket ettiğini bildirdi ve âcil şifalar temennisin
de bulundu. 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzi-
oğlu'na dönüşüne kadar, Millî Savunma Baka
nı İlhami Sancar'm ve 

Devlet Bakanı Necmi öktcn'e de, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Vefik Pirinçcioğlu'nun 

vekillik edeceklerine dair Cumhurbaşkanlığı tez
kereleri ile 

hasır olduğunu tahriren bildirerek o emri infaz 
eder» hükmünün Anayasaya aykırılığı sebebiyle 
iptaline karar verildiğine dair Anayasa Mahke
mesi Başkanlığı tezkeresi okundu; bilgi edinil
di. 

Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 4898 sayılı Kanunun 'değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı görüşüldü ve taşanımı ka-
mmluğu kabul olundu. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarı
sının tümü hakkındaki görüşmeler bitirilerek 
maddeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

26 Haziran 1963 Çarşamba günü saat 14 te 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 
Sırrı Atalay Macit Zer en 

Kâtip 
Yozgat 

Sadık Artukmaç 

Memurin Kanununun 4 ncü maddesinin 1393 
sayılı Kanunla değişik (Z) fıkrası hükmü ile 
40 ncı maddesinde yer alan «...Âmiri ısrar eder
se memur bütün mesuliyeti âmirine ait ve mun-
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

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

BAŞKAN — Yeter sayımız vardır, 80 nci Birleşimi acıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Bütçe Komisyonunda açık bulunan üye
likler için seçim yapılması. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bütçe 
Komisyonunda acık bulunan üyelikler için grup
lardan adaylar gösterilmiş, isimlen bastırılarak 
dağıtılmış bulunmaktadır. 15 sa'ym üye için ba
sılı liste dağıtılmış bulunduğuna göre küreler 
dolaştırılacaktır, sayın üyelerden oylarını kul
lanmalarını istirham edeceğim. Tasnif heyeti 
için, isini çekiyoruz. 

Osman Sainı. Sarıgöllü; Yoklar. Zeki Kuııı-
rulu? Yok. Sedat Çumralı? Burada. Necip Da-
nışoğlu? Yok. Mehmet özgüneşl Burada. Kâ
zım Yurdakul? Yok. Hüsnü Dikeçligil?. Bura
da. Tasnif heyeti, Çumralı, Dikeçligil, Özgüneş'-
tir. 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ziya Ön
der, Sezai 0'Ka?ı ve Enver Kök'e izin verilmesi 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi (3/216) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu üyeleri
nin izinleri hakkındaki Başkanlık tezkeresi var 
okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet' Senatosu 

üyelerinin hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri. Başkanlık Divanının 24 . 0 . 1968 ta
rihli toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Suad ITayri Ürgüplü 

C. Senatosu Sivas Üyesi Ziya Önder.. 17 gün, 
mazeretine binaen, 18 . (i . 190:> tarihinden iti
baren, 

C. Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'Kau, 20 gün, 
hastalığına binaen, 21 . 0 . 19(v-i tarihinden iti
baren, 

C. Senatosu. Cumhurbaşkanınca S. Ü. Knvcr 
Kök, 15 gün, hastalığına binaen, 19 . (i . '190:1 
tarihinden itibaren. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup oylarınıza su
nacağını. 

C. Senatosu Sivas Üyesi Ziya Önder, 17 gün, 
mazeretine binaen, 18 . 0 . 190.') tarihinden iti
baren, • 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ktmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Tabiî Üyesi Sezai O'Kan, 20 gün, 
hastalığına binaen, 21 . 0 . 1963 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ktmiyenİer... 
Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Cumhurbaşkanınca S. Ü. Hnver 
Kök, 15 gün, hastalığına binaen, 19 . 0 . 190:] 
tarihinden itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Ktmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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3. — GÖRÜŞ 

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

BAŞKAN —- Dünkü Birleşimde görüşülmesi
ne başlanan Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka
nun tasarısının birinci maddesi komisyona gön
derilmiş bulunuyordu. Birinci madde hakkında 
komisyon söz istemiştir, buyurun. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Sayın 
arkadaşlar, dünkü görüşmelerin sonucunda, dik
kate alınarak komisyona havale edilmiş bulu
nan iki değişiklik önergesini komisyonumuz in
celedi, vardığı sonuçları Yüksek Kurulunuza 
sunacağım. Dün, belki konu yeter derecede ay
dınlanamadı. Kanunun bir bütün olarak dayan
dığı ilkeler, espri ve strüktür belki iyice açıkla
namadı. Bu sebeple.görüşmelerinizde bir sonuca 
varamadınız ve neticede, verilen ve komisyonu
muza havale edilen teklifleri, komisyon olarak 
bugün görüşmek zorunda kaldık. Müsaade eder
seniz konuyu mümkün olduğu kadar daha tefer
ruatlı bir şekilde yeniden savunmak istiyoruz. 

Evvelâ Sayın Açıkalın'm da ifade buyurduk
ları gibi, bu teşkilât kadrosunda, özellikle dışar-
da görevlendirilecek olan kimseler üç ana fonk
siyonu yaparlar. Bunlardan birincisi, basın ata
şeliği ; ikincisi, tanıtma ve enformasyon görevi 
ve üçüncüsü de turizm hizmetidir. 

Basın ataşeleri; çalışmalarının mahiyeti iti
bariyle, daha ziyade kariyer diplomatiğe benzer 
bir çalışma yapar ve cidden büyük elçinin bu 
alanda en güvenilir müşaviridir. Basındaki yan
kılar, memleketin leh ve aleyhindeki fikirler ve 
alınacak tedbirler, hakkında, ihtisasına dayana
rak, gereken teklifleri istişari mahiyette, yapar. 

İkincisi; enformasyon büroları; bunlar, basın 
ataşeliklerine nazaran daha az formel çalışır, 
•Kariyer diplomatiğe benzer tarafları onlardan 
daha azdır. 

(1) 168 S. Sayılı basmayazı 25 . 6 . 1063 
günlü 79 ncu Birleşim tutanağının sonundadır. 

ıtJLEN İŞLER 

Üçüncüsü; lamamiyle turistik faaliyet gös
terirler ki, bunlar .ticari problemlerle ilgili faa
liyetlerdir. Daha ziyade memlekete turist celbi
ni öne alan bir çalışma yaparlar. 

Gönül arzu eder ki, mümkün olsa, Devlet 
buna imkân bulsa, açılacak her yerde bunların 
üçü de ayrı ayrı açılsın; bu en doğrusudur. Ba
sın ataşeliği elbetıte elçilik ile on yatan iş birliği 
için elçilikte, enformasyon bir başka yerde, tu
rizm bürosu tamamen farklı bir yerde olması 
lâzımdır. Günkü, turistik faaliyetleri idare eden 
bir büronun ealışmalariyle büyük elçinin çalış
masını yanyana bulundurmak mümkün değildir. 
ıBirbirine denk gelmez. Onun için arzumuz bu. 
Bunların fonksiyonları hususunda bu işin bü
tün memleketler tarafından nasıl yapıldığına da 
dikkat edersek görürüz ki, bu faaliyetler şimdi
ye kadar oturmuş prensipler ve sistemler halin
de devam etmektedir. Her .memleket bunlardan 
faydalanır ve bunları kullanır. Şimdi mesele, 
bu 'kadar çeşitli işleri yapabilecek bir teşkilâtın 
kurulması meselesidir. Bâzı memleketlerde her 
üçü ayrı, bağımsız teşkilât haline sokulmuştur. 
Ataşelikler başka bir bağımsız teşkilâttır. Mese
lâ: İtalya'da turizm bir bakanlık; enformasyon 
ayrı bir bakanlık olarak çalışır. Bâzı memleket
lerde bu, bir ofise kadar iner. Fakat bizim Dev
let teşkilâtımız bunların hepsini birleştirici bir 
görüşü savunmaktadır. ıBunu savunmasının se
bepleri, bâzı arkadaşlarımızın da dün belirttiği 
gibi; hattâ mevcut temsilcilerimizi dahi çok gö
ren var; biliyorsunuz 36 kişi olmasına rağmen 
bu sene 44 e çıkmasını kanun ister, müsaade 
ederseniz bu 44 kişilik grupla, neler yapılabile
ceğini hepiniz benden daha iyi düşünebilirsiniz. 
Dün de arz ettim ki; Ankara'da büyük elçilikle
rin çoğunun bunun birkaç misli yalnız Anka
ra'da personeli vardır. O halde bu kadar büyük 
hizmetleri, bu kadar küçük bir grupla yapma
nın güçlüğünü biz Komisyon olarak ve herhalde 
hepiniz, takdir edersinin. Fakat karşımıza gelen 
teşkilât 'bahsinde Devletimiz bu kadar büyük 
ikinci bir teşkilâta gidemiyeceği için, turna gü
cü yetmiyeceği için evvelâ deriz ki, şu Turizm 
Bakanlığını bir kursun, bu fonksiyonları yapmaya 
bir başlasın, bildiğiniz gibi yeni yeni bakanlık-
larm kurulduğu bâzı bakanlıkların lâğvedildiği, 
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idari reformu topyekûn ele alman bir Devlet 
olduğumuz için belki bir iki sene içinde burada 
;büyü:k değişikliklerle karşılaşabiliriz ve hallede
riz. Fakat bugün bu üç teşkilâtı büyük teşkilât
lar haline koymaya ne malî imkânlarımız, ne 
de diğer imkânlarımız vardır. Genel görüşümüz 
bu noktada değildir-ama ben, bütün günlümee, 
Komisyonumuz da arzu eder ki, böyle geniş bir 
teşkilâta mâlik olalım, ya bugün, ya yarım. Şim
di bu arada iki kelimenin; dün yeter derecede 
açıklamadığımız kanısı ile tekrar üzerinde duraca
ğım. Bunlar da turizm ve tanıtma. Evvelâ tu
rizm üzerinde duralım, ama tanıtmadan başla
mak daha mantıki olur. Tanıtma; filmden broşür 
ve her türlü reklâm araçlarından faydalanarak, 
memleketin folklorunu, edebiyatını, müzikal yö
nünü, tarihi anıtlarını, tabiî güzelliklerini, tu
ristik yönlerini, kültürel halini topyekûn top
lumumuzu Türk toplumu yapan, memleketi, 
Türkiye diye vasıflandıran yönlerini içine alan 
geniş bir faaliyettir. Çünkü geldiği zaman turist 
bunların hepsiyle ilgilidir. 

Turist geldiği zaman halkın davranışı, her 
türlü imkânları, tarihî ve turistik yerleri 
dâhil, ilgilenir.. Tanıtma bütün bunları ya
par. Bunlardan faydalananlar farklı olur. 
Bunlardan, ticari bakımdan faydalanırlar, 
sanayi bakımından faydalanırlar, bir de po
litik bakımdan faydalanırlar, örnekler vere
yim : Memleketin potansiyelini, geleceğe faz
la ümit verici yerlerini anlatan bir, tanıtma 
dış yatırıra teşvik eder. Memleketteki umumi 
durumun emniyet verici ve istikrarlı oluşu 
dış sermayenin gelişini teşvik eder. Memleke
tin topyekûn gücü, istikbalde göstereceği ge
lişme memleketin Dünya çapında politik öne
mini ortaya koyar. Bunu tanıtma bu maksat
la yapmaz, ama bir bütün olarak memleketi 
her yönleriyle tanıttığımız takdirde bundan 
Devlet fonksiyonlarının her biri faydalanır 
O halde de evvelâ tanıtma dediğimiz zaman, 
memleketi topyekûn olarak her türlü Devlet 
fonksiyonuna destek olabilecek bir güçde ta
nıtmaktır. Bu, çok güç MT iştir. Böyle az 
elemanla bunun yapılması da güçtür. Ama bir 
merci, bir tanıtma makamı bulunursa, her hal
de böyle bir teşkilât, sorumlu bir teşkilâtın 
bu şekilde genişlemesi için hedef olacak ve
yahut sorumlu bulunacak .bir kuruluşun baş-
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langıemı teşkil edecektir. Turizm ise, arz et
tiğim gibi, tanıtmanın bu imkânlarından fay-

* dalaııması, turist memleketinden ayrılmadan 
başlar; memleketimizi ziyaret edip, dönüş anı
na kadar devam eder. Turist Almanya'dan, 
Amerika'dan, ingiltere'den ayrılmadan önce 
yeteri bir 'bilgi ister, Türkiye hakkında tam 
bir tanıtmaya muhtaçtır; arzusu teşvik edile
bilsin diye- Bunu enformasyondan, türlü bil
gilerle elde etmiş. olabilir, veya eder. O- hal
de oradan başlar. Memleketimize gelişi, iç
işleri Bakanlığı, Gümırük Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı ve birçok bakanlıkların çalışma ala
nına giren bir sürü problemlerle karşı karşı
yadır. Bunları Devlet çapında çözmekte ve 
koordone etmekte Turizm Bakanlığı baş rolü 
oynar. Ayrıca memleket içinde turistik im
kânlardan faydalanması için ona göre yardım, 
özel teşebbüslerin koordoneli çalışmalarını, teş
viklerini ve nihayet onlara yardımcı olmayı 
ön plânda ele ahır. Görülüyor ki, birisi bütün 
Devlet fonksiyonları için lâzımgelen baz- an
lamında hazırlıkları yapar. Dokûmantasyo-
niyle birlikte, filim stütyolariyle birlikte. 
Zannederim bakanlık, 1 - 2 seneden beri mev
cut filim stüdyosunun daha büyüğünü kurmak
la meşguldür. Bütün bunlar içinde turistin 
yerinden alınıp memlekete geldikten sonra, 
döııünceye kadar tabi olacağı şartlar, göreceği 
imkânlar arzusunu teşvik edici hususları onun 
hizmetine, takdirine sunar. O halde görülü
yor ki, birbirinin başlığı altında değil, birbi
rine yardım eder. Turizm birliği altında en
formasyon hizmetlerinin topyekûn toplanması 
oldukça güçtü ve onun içindir İd, Sayın Ba
kanın bize dağıttığı broşürlerde, notlarda gö
rüleceği gibi, birçok memleketlerde bu isim 
alınmıştır : Turizm enformasyon bürosu; Tu
rizm Enformasyon Bakanlığı,, Turizm enfor
masyon dairesi gibi türlü isimler mevcuttur. 
Sizdeki notlarda vardır, Dünya da bunu böyle
ce kabul etmiştir. Şimdi cidden gönlümüzün 
arzu ettiği husus üzerinde ve bâzı arkadaşları
mızın bir iki tenkidlerine bu suretle cevap 
vermek isterim. 

Evvelâ dış teşkilât çok fazladır, derler. Bi
liyorsunuz, kanunun ön gördüğü ve istediği 
44 kişidir. Şöyle özet olarak Dünyayı gözü
müzün önünde eanlandırırsak en az 15 yerde 
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böyle teşkilât kurmamı/. lâzımgel.ir. Avrupayı 
ahi*, Orta Doğuyu alır Sayın Dikeçligirin 
buyurduğu gibi, Orla. - Doğu memleketlerin
den tur is t akını için her halde oı^ıiarda büro
lar kurmanız lâzım l."> e taksim, edersiniz •> ki
şi düşor. Demek ki, biz bunları taksini etti
ğimizde ancak bir yerde :! tane adanı gönde
rebiliriz bu kadroyla. Bir tanesi turizm işi 
yapacak, b,ir tanesi enformasyon, bir tanesi de 
Ifftsm ataşeliği görevi yapacak, Bu mümkün 
değil. O halde bugünkü imkânlar la Devletin 
ve bakanl ığın kullanabileceği şekil belki Düıı-

VİKlH 2 ver*- ucunu de avrı avrı acar ve 
bürolar k ı y a r ; belki birkaç yerde yalnız 
2 sini açacak diğer yer lerde belki yalnız bir 
temsilci gönderecek ve bu, icabında öbürlerine 
de ek görev olarak yardım edecek. Başarılı 
olmadığı kanısını ben de aynen ifade ediyo
rum. Ama. Devletin imkânları ile ancak bu 
kadarını getirebiliyor. Da Ira. fazla getirebilir-
seniz, elbette memnun oluruz. O halde bu 
kadlır az olan bu personeli daha, da azaltmak 
doğru değildir. 

Sonra, dün bir görüş daha savunuldu. Efen
dim, buradak i turizm elemanı turizm işiyle 
meşgul olsun basın veya enformasyonla meş
gul olmasın. O t akd i rde kadroyu birkaç iniş
li a r t ı rmanız lâzım. Çünkü arz ettiğim şekil
de kombina çalışma olacak birçok yerlerde, bel
ki Dünyada bir iki yerden fazlasına üç büro 
birden acamıyacağız. iki büro açtığımız za
man, demek ki en az ikili vazife yapacak insan
ları bulunduracağız içinde; tek büro açtığımız 
zaman üç vazifeyi de yapacak. Ama çok-zengin 

bonkör bir teşkilâtla, bâzı çok ileri memleketlerin 
yaptığı gibi, bütün kadroları ayıran birkaç 
yüz kişilik bir dış temsilciliği kabul ederse
niz Hükümet 1)U imkânları bulursa ona söy-
1 ivecek hiçbir şeyimiz yoktur , preıısipde ay
rı değiliz, Fakat imkânla r yüzünden biz de 
tahdit l i gelen görüşü benimsemiş oluyoruz. 
İşte, genel açıklamaların çerçevesi kanunun 
genel s t rü tkü rünü bozmıyan getirdiği siste
mi bozmıyan ve fakat maddelerinde bâzı ar
kadaşlarımın pek iyi karşı lamadığı kelime 
deyim veyahut yetki münasebetlerini değiş
t irmede davranışımız olduğunu arz etmek is
terim. Tartışırız faibiî; Senatonun genel görü
sü ne merkezde vönelirse biz de ona katılırız. 

Şimdi, kelime üzerinde duru lduğu için -bi
raz daha arz edeyim. Birçok kelimeler var
dır ki, bunları başka dillere tercüme etmeye 
maddeten imkân yoktur . Onun için o kelime
leri bizim dilimizde olduğu gibi kullanırız. De
nir ki «tanıtmayı tercüme edin.» bende -sora
nın, danışmayı da tercüme edin. Onu da ter
cüme edemezsiniz. Hepsine enformasyon kulla
nırsınız. Daha ileri gidelim. Bugün Devlet 
leşkilâtı.mızda çok üst kelimeler vardı r ki, 
bunlar yabancı büyük dillere tercüme edile
mez. Tercümelerini ben söyliyeyim, siz <le 
garip .karşılayın: Meselâ Bayındır l ık Bakan
lığı; «Ministey Of Public Works» diye Türkçe-
ye tercüme edersiniz, böyle bir bakanlık Tür
kiye'de yok dersiniz. Ama dünyada tatbika
tı bu. ismi bu. Is Bankasının ismini tercüme 
edin. ['Yansızca, İngilizce olarak tercüme 
edin. Türk Devleti «Business Bank» de
miş .Bamjue de Fa ut demiş ve geçmiş 
İş BankasıiKİa kalmış. Şimdi hiçbir ban
kayı anlatmıyor. İş Bankasını anlatmıyor. 
Daha söyliyeyim size: Danıştayın tercümesini, 
hiçbiriniz yabancı dile tercüme edemezsiniz. 
Yok. O halde Devletin şimdiye kada r kul lan

d ı ğ ı bâzı deyimler vardı r ki, dilimize yer
leşmiştir. Onu öyle kullanıyoruz. 

Tanı tma şimdiye kada r bir daire halinde 
çalışmış, yı l lardan beri faaliyeti, çalışması is
mi, fonksiyonu. Devlet teşkilâtı içinde belir
miştir. Bunu tercüme (itmekte sıkıntı elbette 
çekeceşiz. ('ok iyi bilirsiniz ki, diller memle
ketin kü l türünü yansı t ı r . Toplumsal davranış
ların bir bütün olarak gerekt i rd iği deyimlei'i 
diller ifade erler. Bâzı örnekler daha verebi
lirim. İngilizce ve Fransızca da enişte, kayın 
birader, bacanak denmez, hepsi bir kelime 
ile ifade edilir. Dayı, hâlâ filân gibi birçok ke
limeler geçmiş olur. Bunun yerine başka keli
meler kullanıyoruz. Bizde de deriz ki, tanıt
ma dediğimiz kelime, dünyada bugünkü uy
gulanma haliyle enformasyon anlamına ge
l iyor; karşımıza çıkan bir i t i raz ; enformas
yon bu mudur? Ktimolojiknıan değildir . Ama 
bugünkü uygulanmasına bakalım. Sinema gi
şelerinden tren is tasyonlar ından, Amerikan 
Haberler Bürosuna kadar aynı kelime kullanı
lır. O halde herbiri kendi fonksiyonuna göre 
İm ismi kullanıyor. Amerikan Haber le r Büro
suna bakal ım; yapt ığı faaliyetlerin hangisini 
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biz aşarız; enformasyon ve tanıtma işinde? Yal- I 
nız levhalara bakın diğer büro levhalarına i 
bakın onların yaptıkları resimler, afişlere ba
kın ve yayınlarını okuyun, faaliyetlerine bakın; 
ondan daha ileri bir görüşü savunduğumuzu 
kimse.iddia edemez. Şimdi bâzı arkadaşlar dün
yada tanındığı için enformasyon kelimesini 
kullanalım derler. Biz komisyon olarak bu 
kelimede bir sakınca buluruz; o da yabancı 
iki kelimeden müteşekkil bir bakanlık kuru
yoruz diye. Yoksa bundan başka gördüğümüz 
hiçbir sakınca yoktur. Eğer Genel Kurul enfor
masyon kelimesini kullanmak isterse ona kar
sı hiçbir itirazımız yoktur. Ama arz ettiğim 
gibi daha iyi bir Türkçe yerleşmiş bir Türkçe 
ve faaliyet şimdiye kadar ne yaptığı anlaşıl
mış bir türkçe kelime. Onun için bunu bozma
mayı tercih ederiz. I 

Sonra yüksek müsaadenizle bir noktaya 
daha değinmek isterim. Burada bu enfor
masyon, tanıtma, propaganda ne ise, ama hiç 
politik propaganda yapmasın görüşü savunul
du. Zannrmca politik propaganda hususunda an
layış farkı vardır. Evet, eğer bir arkadaşımız 
derse ki faşizmin, arazimin metotlarını kullana-
calk iç, politikanın dışarda savunucusu veya 'ta
raftarı, iç politika çekişmelerine, tartışmakrıııa 
yer verecek bir propaganda yapacak, evvelâ 
Anayasamız bugünkü hukuk devleti düzeni için- j 
de bunu engeller. 2 nci fikir itibariyle de hiç
birimiz bunu benimsemeyiz. Ama «insafla ibirde 
şu tarafı düşünelim: 

Türkiye'nin dışarıya giden amelesinden, öğ
rencisinden, talebe müfettişine 'kadar memleke
tini seven hangi Türk'ü g'isterelbiiirsiniz 'ki, az 
çok millî propagandaya hizmet etmez? Hattâ 
fahrî elçilikler gibi çalışan; hizmet eden insan
lar vardır. Bunun kaydı, hududu olamaz ki. 
Bunu yapmak millî propagandaya giriyor, bu 
turistik propagandaya giriyor. Bu bir nosyon 
meselesidir. Bu bir genel kültür meselesidir. 
Bir anlayış meselesidir, 'ama eğer nazizmin, fa
şizmin iç propaganda dalgalanmalarının propa
gandacısı olursanız dinleyici bulamazsınız. Zaten 
20 nci yüzyılın ikinci yarısında, gayet soğuk karşı
lanır dünyada ilgi de yoktur. O bakımdan 
ben tabii propaganda yapsın demiyorum, faîkat 
bir görüş ortaya atıldığı için, görüş sert tepki
lere gerekçe verebilecek şdkilde açıklandığı için, j 
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açıkça üzerinde durmak istedim ki, Türkiye 'nin 
dışına çılkan herkes eğer anladığı millî politika, 
anladığınız millî politika Türkiye'nin bütünü 
ile gücünü, itibarını ileride'ki potansiyenlerini 
temsil eden görüşün savunucusu olarak bir pro
pagandayı bir vazife edinmişse vatanperverlik 
yapıyor; buna 'bir şey diyemeyiz İki. Ve arz et
tiğim türlü propagandanın dışında kimi gönde
ri mek gönderelim bu tesir altındadır, gittiği her 
yerde ben memleketimi temsil ediyorum, şu kö
tü hareketi yaparsam milletimin itibarını sars
mış olurum, şu kıyafeti giyersem doğunun etki
si altında olmıyan bir vatandaş 'ben düşüne
mem. Onun için bunun üzerinde fazla titiz du
rup da bu bakanlığın personelinin çalışması üze
rinde fazla sakıncalı bir çekingenlik, zannraıca 
faaliyetin başında 'olumlu bir sonuç vermiye-
cek kadar, bir çelkingenlik yaratalbilir. 

îşte bu genel görüşümüzden sonra 2 öner
ge hakkındaki kararımızı arz edeceğim, Komis
yon kararını tâbi. Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı adı bir sistemin ve ondan istenen hizmet
lerin esaslarını temsil ettiği için bakanlık adı 
olarak kalmasının lüzumlu olduğudur. Israr 
etme yetkimiz yok, sadece arz ederim. 

ikincisi, dikkate aldıktan sonra bu karara 
vardık, Sayın Artukmaç arkadaşımızın teklifini 
de inceledik, görüş birliğine de vardık, 12 ve 13, 
zannedersem 11-12 maddeyi birleştiren kısmını 
biz ayrı ayrı maddeler halinde kalması görüşü
nü savunduk; çünkü 1,5-2 sayfa sne kadar tu
tuyorsa, uzun bir madde yerine, bunları madde 
madde ödevleri anlatan sistemi tercih ettik. Fa
kat teklifin ikinci kısmını biz de benimsedik. 
Kanun tekniği bakımından iyi bir tasnif yapı
larak başlıkların metinleri iyi anlatacak şekilde 
konulması hususunu bizde prensip olarak kabul 
ettik ve 'önümüzdeki metni bu şekilde değiştir
dik. Kusura bakmayın, arada vakit olmadığı 
için bu değişiklikleri aynen yapıp sizlere tak
dim etmek fırsatını bulamadık. Fakat dün de 
arz ettiğim gibi, bu ıgün de tekrar arz ederim 
ki: Bu değişiklikler sadece bir tasnif ve madde
lerin yer değiştirmesi ve başlıklardan ibarettir. 
Gerisi arz ettiğim gibi topyekûndur. O halde 
netice olarak elbette bir bakanlık teşkilâtı arzu 
ettiğimiz her şeyi mükemmelen yapacak iddia
sında bulunanlayız, lierşeyden evvel bu bir an
layış meselesidir, teknik personel meselesidir ve 
personelin çalışması meselesidir. Bir misal vere-
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ceğim; zannedersem bu daha iyi fikir verir: I 
1958 de Fransa'da 1-2 gazetede en üst kademe
de bulunan 2 zatın beyanatını okudum: Biri 
Başbakan, birisi de Maliye Bakanı. Derler ki; 
Fransız kadınlarına çok şey borçluyuz, çok mü
teşekkiriz; çünkü dünyanın birçok yerlerinden 
insanları ' Fransa'ya çekmeye vesile oluyorlar. 
Turizmi öyle görüyor. Böyle turizme hizmeti de 
vatanperverlik sayıyor. Bu derecede bir görüş 
elbette orada; böyle bir görüşü savunduğumuzu 
arz etmiyorum. Fakat demek isterim ki Fransa 
turizmi bu dereceye kadar görür. Başka turiz
me daha az önem verir. O halde fertlerin yetiş
mesi, çalışması Devletlere bu görüşün hâkim ol
ması ölçüsündedir. O halde turizmi bir an evvel 
bakanlığı teşkilâtlandırıp, bundan sonraki ödev
leri yapabilecek şekilde onunda kendi teş'kilâtım 
geliştirmesi icabederse, bölünerek daha geniş bir 
hüviyet kazanması için ilk adımı, ilk başlangıcı 
kısa zamanda verilmesi zorunluğunu biz kabul 
ediyoruz; yüksek heyetinizde bu görüşümüze ka
tılarak, bu bakanlığı, Meclis tatilinden evvel ka
nununu "kabul ederek, çalışma imkânı vermenizi 
Komisyon adına arz eder, hepinizi saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar) 

HÜSEYİN K A L P A K L I O Ğ L U (Kayseri) 
— Yani eski metinde İsrar ediyorsunuz. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Israr etmiyoruz, arz 
ediyoruz. 

HÜSEYİN K A L P A K L I O Ğ L U (Kayseri) 
— önergeleri hiç nazara almadınız o halde. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Nazara aldık ve sonun
da bu karara vardık. 

BAŞKAN — Sayın Seren, buyurun sorun 
sualinizi. 

SUAT SEREN (İsparta) — Bu günkü Ulus 
Gazetesinde; Hükümetin yeniden beş bakanlık 
kuracağı hususunun tetkik edilmekte olduğu ya
zılmaktadır. Bu 'kurulması düşünülen bakanlık
lar arasında bir de Enformasyon Bakanlığı var
dır. Komisyon Hükümeti dinlemiş midir Bu I 
hususta malûmatı var mıdır? Bunu rica ede
ceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Efendim, biz de gazete- I 
de okuduk, sonra Hükümet bu hususta karar | 
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almış. Takdir buyurursunuz ki kanun meselesi
dir bu. Belki bu karara koalisyon partileri var
dıktan sonra uzun bir müddet geçebilir. Onun 
için bizim bu hususta söyliyeceğimiz bir şey 
yok. Daha ziyade bu soru Hükümetindir. 

SUAT SEREN (İsparta) — Ben, Hükümeti 
dinleyip dinlemediğinizi soruyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Dinlemedik efendim. 
Durumu, Hükümet üyeleri herhalde benden da
ha takdir ederler. 

BAŞKAN — Sayın Koçaş. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim, Komisyon konuşmaları arasında, 
bakanlığın hazırlayıp dağıttığı kâğıt diye bir 
tâbir kullanıldı. Şimdi önümüzdeki kâğıdı ba
kanlık mı hazırlamıştır, Komisyon mu hazırla
mıştır. Bunu öğrenmek istiyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Efendim, bakanlıkça 
hazırlandı. Bakan da size yardım olsun diye, 
«görüşümüzü size sunmak için bir de yazılı 
olarak hepinize bir tane kâğıt dağıtıyorum» 
dedi ve bize dağıttı. Bunu dağıtan komisyon 
değildir ve komisyon bakanlıkla görüş teati
sinde bulundu, sabahtan beri bunu görüştü. 
Saygılarımı sunarım.. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde dün 
dikkate alınmasını kabul buyurduğunuz öner
geler Geçici Komisyona havale edildi. Geçici 
Komisyon Başkanının biraz önce ifade ettiği 
gibi, komisyon fikrinde ısrar etmekte ve 
metinlerde bir değiştirme cihetine gitmemek
tedir. İçtüzüğün 119 ncu maddesine bağlı 67 nci 
notta, «Komisyonlar değiştirme önergelerine uy
mak zorunda değildir» der. Bu sebeple komisyon 
usule uygun bir işlemde bulunmaktadır. Ancak 
komisyon şekle ait başlık ve bölümler husu
sunda Sayın Artukmaç'm önergesi üzerinde 
bir mutabakata varmıştır. Esasa geçince bun
ları ayrı ayrı nazarı dikkate alacağız, bu du
rum karşısında sayın dört üye, söz almıştır 
Sayın Menemencioğlu, Saym Kapanlı, Sayın 
Koç'aş' ve Sayın özgüneş söz istemektedirler. 

Ancak değiştirge, önergesinin dikkate alın
ması üzerinde komisyon yeni bir metin getir
memiştir kiı bunun üzerinde yeniden müza
kere açılması icabetsin. Şimdi komisyon, gö-
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rüşünde ısrar ediyor, onun için, neyin üze
rinde arkadaşların görüşüceği artık belli ol
mamaktadır. Bu sebeple değiştirme metni yeri
ne konuşan arkadaşlar, sayın üyelere pek kısa 
konuşmak kayıt ve şartiyle "ancak söz vere
ceğim. Aksi takdirde bir metin üzerinde bir 
münakaşa açmaya imkân ve usulen cevaz 
yoktur. Ancak söz alan sayın 4 üyeye pek 
kıs1» konuşmak kayıt ve şartı ile söz verece
ğim. Bu arada Sayın Bakan da söz istiyorlar 
niçin 1 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
NURETTİN ARDIÇÜĞLU (Elâzığ Milletve
kili) — Efendim, gazetelerde çıkan yazı hak
kında açıklama yapmak isterim; 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. U.) —. Usul hakkında. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan söz is
tediler. Bakan konuşmasını bitirdikten sonra 
usûl hakkında söz vereceğim. Usule riayet 
edeceğiz. Buyurun efendim. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Elâzığ Milletve
kili) — Muhterem arkadaşlar; bugünkü bâzı 
gazetelerde bir Enformasyon Bakanlığı kurul
ması konusunda çalışmalar yapıldığına dair 
havadisleri ben de okudum. Şu ciheti Hükü
met adına burada belirtmek isterim, ki, ba
kanlığımı ilgilendirmesi noktasından da 1 nci 
derecede beni ilgilendiriyor. Hükümete Enfor
masyon Bakanlığı kurulacağı konusunda bugü
ne kadar bir mevzu intikal etmiş değildir. 
Hükümet kanatları gruplarda da bu şekilde 
resmî bir gürüşme olduğu hakkında, Hüküme
te intikal etmiş bir bilgi yoktur. Hükümet, 
getirmiş olduğu bu tasarı ile, halen müzakere 
buyurduğumuz, bu tasarı ile, Enformasyon iş
lerini, Enformasyon hizmetlerini, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı tasarısı içerisinde mütalâa 
etmekte; bu tasarı Meclisten, Hükümet tara
fından savunularak geçmiş bulunmakta ve 
huzurunuza da Enformasyon işlerinin bu ba
kanlığın bünyesi içinde mütalâa edilmesi ve 
servise sokulması konusunu müdafaa ederek, 
bu tasarının Enformasyon işlerini halledeceği 
kanaatini taşımaktadır. Binaenaleyh, bir ta
raftan enformasyon hizmetlerini, müzakeresi 
yapılan bir tasarıda müdafaa eden bir Hü
kümetin, diğer taraftan ayrıca, bir Enfor- | 
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masyon Bakanlığı kurmak için teşebbüse geç
mesi için de mantıki bir sebep düşünülemez. 
Bu bakımdan gazetedeki havadislerin bir esa
sa istinadetmediğini açıklamak için huzurunu
zu işgal etmiş oldum. Teışekkür ederim. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) —Riyasetin tutumuna dair söz istiyorum. 

BAŞKAN — Nizamnameye ademi riayetten, 
buyurun. 

HİDAYET AYDINER (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim; Riyaset makamı 'büyük ha
taya düştü. Encümenin yeni bir metin tedvin 
etmemesinden dolayı, arkadaşların söz hakkını 
menetti, tahdidefcti. Buna haikkı yoktur. Yeni 
uir metin getirmemiş ise eski metinde; metin
dir. Binaenaleyh, eski metin aleyhindeki eski 
takrirlerin de halâ muteber olması lâzımgelir. 
Muteber değilse, yeni ıbir takrir verilir; binaen
aleyh Encümen es'ki metinde ısrar ettiğine göre 
0 metin aleyhinde herkesin istediği kadar konuş
mak hakkı var. Yoksa Komisyonun hatası veya 
ihmâli yüzünden arkadaşlarımızın müdafaa hak
kını, söz hakkını tahdidetmek tamamen usul
süzdür. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Yüksek Heyet hatırlarlar ki, 
dün önergeler üzerinde görüşme yapılmadan 
önce yeterlik önergesi verilmiş ve kabul edil
miş bulunmaktadır. Binaenaleyh, 1 nci madde 
üzerinde, yeterlik önergesi verilmekle bu mad
de hakkında müzakere bitmiş bulunmaktadır. 
1 nci madde üzerinde müzakereler bittiğine gö
re, şayet Komisyon, dikkate alınan önergeler 
üzerinde ısrar etmeyip, yeni 'bir metinle gelmiş 
olsaydı yeni metin üzerinde elbette ki müzake
re açılacaktı. Komisyon ısrar ettiğine göre ar
t ık birinci madde müzakere edilmiyecektir. Bu 
sebeple Riyaset vazifesini hassasiyetle yerine 
getirmekte ve o kadar yerine getirmektedir k i ; 
ıher hangi bir madde müzakere edilmemesine 
rağmen Sayın üyelere yine söz hakkını tanımak
la, o kadar demokratik bir zihniyetle hareket 
etmektedir ki... (Alkışlar) Ancak, Riyaset ola
rak ricamız, arkadaşlar, Sayın üyeler bunları 
da hesaba kataralk kısa konuşsunlar. Yine 'bü
yük bir anlayışla, Riyaset söz hakkını kısıt
lamıyor, söz hakkını ketmetmiyor, söz hakkını 
her hangi bir şekilde ortadan kaldırmıyor. 
Sonra efendim, sual sorabilirsiniz, usul hakkın
da Ikonuşabilirsiniz. 
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Urup adına buyurun Sayın Kapardı. 
Y. T. P. CTRITPU ADINA TURHAN KAPAN

Lİ (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem 
Senatörler, turizm hizmet'leri ile enformasyon 
hizmetlerinin, kanun tasarısındaki-adı ile tanıt
ma hizmetlerinin ayrı ayrı bünyelerde müta-
lata edilmesi; bir sistem meselesidir. Karşı fik
ri ileri-süren zevat 'kadar, diğer mütalâalar da 
muhteremdir. Ancak, bugünkü iktisadi ve malî 
yapımız Hükümet teklifinde tecellisini bulan 
sistemin uygunluğu grupumuzca tezekkür ve 
kabul edilmiştir. Bu itibarla, Hükümet, ve Ko
misyondan, gelen görüşe iştirak ettiğimizi gru-
pum iadına arz ederim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Danışoğiu. 

NECÎP DANİŞOÖUJ (Rize) — Efendim, 
müsaade ederseniz buradan (konuşayım, vakit 
almıyayım. 

Sayın Senato ıbu mevzu üzerinde bir karar 
verdi. (A.P. sıralarından, kürsüye, kürsüye, 
sesleri) 

Efendim, bu usulün şüphesiz çok sürprizli 
incelikleri v'ardır. Ben bunu takdir ediyorum 
ve belki Ibu inceliklerden bir tanesinde 'ben ha
ta etmek durumundayım. Onu da, ika bul ede
rim. Fakat, nihayet herşey bir mantıkla «izah 
edilmek durumundadır. Dün muhterem Sena
to muayyen bir mevzu üzerinde karargir olmuş
tur. Yani, bu getirilen Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı, hakkındaki kanun, yalnız Turizm Ba
kanlığı şeklinde adlandırılacak, 1 nci madde bu 
şekilde tedvin edileeelktir. Bu Yüksek Senato
nun Umumi Heyetinin Kararıdır. Bu kararın 
ışığı altında Komisyon ıbir metin hazırlıyacak 
ve Umumi Heyete getirecek' idi. Madem ki Ko
misyon buna. katılmıyor, acaba Senatonun dün 
almış olduğu »karar muallakta mı kalacak.' 
Ve yine baştan müzakereye mevzuu mu olacak.' 
Yoksa eski metin mi? Böyle münakaşayı mu
cip bir durum hâsıl oluyor. Bu itibarla muh
terem Başkanın takınmış olduğu tavrı benim 
pek havsalam almadı, takdirlerinize arz ediyo
rum. 

BAŞKAN — Mesele ustalık meselesi değil. 
Bütün mesele, nizamnameye mutlak surette ria
yettir. Okuyorum; 

119 neu maddeye bağlı 67 nci notu, biraz 
evvel şifahen arz ettim; şimdi aynen okuyo

rum: Sayın Danışoğiu lütfen dikkat ox\pr mi
siniz"? 

(Not 67 : Komisyon dikkate alman değiş
tirgeye uymak zorunda değildir.) 

önergeler dikkate alındı, komisyona hava
le edildi, komisyon bu değiştirgeye uymak 
zorunda değildir. (Burada karar aldık ses
leri) Dikkate alınmasına karar verdik. Dikkat 
buyurursanız dün ben değiştirge önergeleri
ni oya koyarken dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oylarınıza arz ettim. (Takrir veril
mişti sesleri) Takrir meselesi değildir. 

Takririn metni her hangi bir şekilde hü
küm taşıyabilir ama, bugüne kadar parlâmen
toda tatbik edilen şekil değiştirge önergesinin 
dikkate alınıp alınmamak hususu oylanır ka
bul edilirse, komisyona sorulur. Eğer komisyon 
fil hal iştirak edeme madde olarak kabul edi
lir. Aksi takdirde; önerge komisyona havale 
edilir. Bu durumda komisyonun yapacağı 2 
şey vardır. Ya ona uyar yeni bir metin hazır
lar, yahut da kendi eski metninde direnir. 
Şimdi direnmektedir. Uymak zorunda değil
dir. Ona göre hareket edilmektedir. Usul, tat
ili kat böyledir. 

MEHMET ÖZCÜNKŞ (Tabiî Üye) — Usul 
hakkında. 

İHSAN HA M İT TİOREL (Diyarbakır) 
Usul hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
MEHMET ÖZOÜNEŞ (Tabiî Üye.) — Efen

dim ; ben daha evvel istedim, belki 5 dakika 
ayakta kaldım. 

BAŞKAN - - K fendim, usul hakkında yal
nız bir kişiye söz vereceğim. 

İHSAN HAMİ T TİGBEL (Diyarbakır) 
Muhterem arkadaşlar; usule ait iki. noktai 
nazar arz edeceğim. Arkadaşlarımız derler 
ki bir takrir verilmiştir. Bu takrir Cumhuriyet 
Senatosunca tasvibedil mistir. Binaenaleyh 
madde bilmiştir. Komisyonun vazifesi bu tak
rire uyarak maddeyi yeniden tedvin etmek
tir. Buna karşılık bâzı arkadaşlar ve Sayın 
Başkan der ki ; komisyon İçtüzüğün 1*19 neu 
maddesine bağlı olan 67 nci notta işaret edil
diği veçhile, verilen karar. Senatoca kabul 
edilen veya Millet Meclisince ka'bul edilen 
her hangi bir takriri mutlak surette kabul 
etmek mecburiyetinde değildir, fikrinde ısrar 
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edebilir. Bu 2 noktai nazar üzerinde münaka
şaya gitmektense, bu hususun Meclisimizde 
tatbikinin ne şekilde olduğunun bilinmesi fay-/ 
dalı olur. 1923 ve 1924 den beri tatbik edi-' 
len usul sudur. Yüzlerce misâl gösterilebilir. 
Heyeti Umumiyeee kabul edilen birçok takrir
ler komisyona gitmiştir. Komisyon eski nok
tai nazarında ısrar etmiştir, yeniden .Senato 
veya Millet Meclisi bir karar alma yetkisi
ni haizdir. Tatbikat böyle olunca, teamül 
ve içtihat böyle olunca ve iki noktai naz>ar 
halinde mesele yeniden ortaya çıkınca başvu
rulacak çare; yeni bir karar almak zarure
tidir. Büyük Millet. Meclisinde cereyan etmiş 
olan bütün müzakereler bu durumu açıkça 
ifade ediyor. Benim mânızâtım bundan iba
rettir. 

BAŞKAN" — Sayın Özgüneş, buyurun. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) Efen
dim, Yüksek Heyetinizce kabul edilen değiş
tirge önergesini komisyona verdik, bugün 
komisyon buraya geldi, buna uyup uymadığı
na dair kararını bildirdi, Fakat komisyona 
vâsi salâhiyet, istediği kadar konuşsun. Ve 
bol bol bizim fikirlerimiz aleyhine konuşul
du. Fakat Sayın Başkan, ondan sonra dedi
ler ki, eğer üyeler söz alacak olursa demokra
tik esasa uymak için kısa olarak, bu şartla 
konuşmalarına müsaade edeceğim. Kısa ola
cak. öyle zannediyorum ki, burada müsavat
sızlık oluyor. Bir taraftan komisyon istedi
ği kadar konuşuyor, fakat bizler konuşur
ken böyle olmuyor. 

Sonra, dışarıda kâğıt dağıtılıyor ve son kıs
mında da bize nasihat veriliyor; deniliyor ki, 
niye bir tasarı hazırlamadınız? Arkadaşlar, bu 
nasihatler usul ve kaide değildir. Bir milletve. 
kili şayet isterse fikirlerini Millet Meclisi Ko
misyonunda ve Heyeti IJmumiyede müdafaa ci
hetine gider, yahut senatörse, Senato Komisyo
nunda veya Senatoda müdafaa cihetine gider. 
İsterse tasarı bir karma komisyona verilmişse 
oraya gider, fikrini müdafaa eder. Bunu bura
da ben şimdi .öğreniyorum. Kaldı ki biz karma 
komisyona gittik. Söylemek mecburiyetinde kal
dığım için özür dilerim, bizim içtüzük komis
yonunda arkadaşım Ahmet Yıldız bana şöyle 
dedi: Acaba bu karma komisyonda senin konuş
maya hakkın var mıdır? Ben şu kanun dolayı -
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siyle fikirlerimi arz ettim, maddelerle ilgili öner
geleri verdim, fakat değiştirge önergesi ve ko
nuşmamak mevzuunda mütemadi bir zorlama 
karşısındayız. Böyle bir zorlama karşısında ko-
nuşmıyalım; lüzum yoksa konuşmıyahm. Ama 
benim kanaatim bu, arkadaşlar. 

'BAŞKAN -- Sayın üyelerin bütün komis
yonlarda konuşmaya hakları vardır. 'Sayın üye
ler; kayıtlı olmadıkları bütün komisyonlarda, 
geçici komisyonlarda konuşabilirler, ancak ka
yıtlı olmadıkları encümenlerde rey hakları yok
tur. 

Şimdi, 89 ucu maddeye göre lehte ve aleyhte 
ikişer kişiden dört kişiye söz vereceğim ve baş
kasına söz vermiyeceğim. 

SUAT SEREN (İsparta) — Bendeniz, ko
misyonun yeni bir metin getirmemesinden do
layı tahaddüs eden durum üzerimde konulaca
ğım. 

BAŞKAN — Böyle bir teklifin lehinde ve 
aleyhinde ikişer üyey^ söz vereceğim (reye re
ye sesleri). Reydik 'bir şey yoktur. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Efendim, 
takriri yeniden reye koyacaksınız. 

BAŞKAN — Ben vazifemi bilirim. 
Buyurun efendim. 
KTHEİM MENEMENOtOĞ-LU (İstanbul) 

— Ben bir yanlışlık yaptım, af finizi dilerim. 
Fakat ben bunu söylerken bugünkü' vazifeli Ki
yaseti Cumhur Orkestrasını söyledim. Cumhu
riyetten evvelki devirden bahsettim. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (TTrfa) — 
Muzikay] Hümayun mu beyefendi? 

ETHEM MENEMENOÎOĞLr (Devamla) 
— Muzikayı Hümayun demek bendenize pek 
hoş gelmiyor. Fakat "Riyaseti Cumhur Orkest
rası demek bu daha çok hoşuma gidiyor, onun 
için bu şekilde ifade eftim. 

Bunu arz ettikten sonra şu ciheti de kısaca 
arz etmek isterim. Burada müzakere ettiğimiz 
meseleler ve. buna benzer şekilde meseleler ola
rak hazan karşımıza geliyor. Rica ederim, esa
sa gelelim ve tasarıyı iyi düşünelim. Çünkü bir
çok memleketlerde gördük ki; birçok milletlerde 
turizm ve enformasyon teşkilâtları konusunda 
bir veya ayrı ayrı teşkilâtlar mevcuttur. Fakat 
bu enformasyon kelimesinden bâzı yanlış mâ
nalar da çıkabilir. Eğer bunun hakiki mânasını 
anlıiyabilirsek, mesele yok. Elbette ki bunun tu-
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rizm ile alâkalı enformasyon şeklinde anlaşıl- ı 
ması bir dereceye kadar doğrudur. Binaenaleyh 
bendeniz bu kanunun olduğu gibi kabul edil
mesine taraf tarım. (Bravo sesleri).. Bu sebeple 
en yaşlı babanız, yahut kardeşiniz olmak dola-
yısiyle sizler de teşkilât meselesini bir tarafa 
bırakarak 15-16 senedir, öğrendiğimiz şu turizm 
meselesini bir defa halledelim, ondan sonra el-
betteki bu teşkilâtın aksayan ve noksan tarafla
rının da ıslahını giderebiliriz. (Alkışlar). 

'BAŞKAN — Sayın Koçaş. . 

SADİ KOÇ AŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Cumhuriyet Senatosunun muhterem Başka
nı ve sayın üyeleri, dün yüce Senatonun kara
rını iktiran etmiş ve kabul edilmiş olan bu 
maddenin yeniden görüşülmesi ve sayın Komis
yon Başkanının izahatı ve bu izahat içerisinde 
bahis buyurdukları bakanlığın faaliyeti üzerin
deki izanat içerisinde bahis buyurdukları ba
kanlığın faaliyeti üzerinde konuşmak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Ancak biraz evvel Komisyon Başkanından 
sorduğum sualin neticesi olarak, bakanlığın ya
yınladığı bültenin son sabitesinden başlıyarak 
cevap vermiye çalışacağım. 

ıSon sahifede, C. Senatosunda konuşulmama-
isı gereken iki ayrı 'hüküm vardır; birisi yanlış, I 
biri de usule aykırıdır. 

Deniyor ki, Meclisin önümüzdeki günlerde 
tatile gireceği nazara alınırsa bu, kanunun 
çıkmaması tehlikesini doğurmaktadır. I 

Muhterem arkadaşlar; bu kanun Millet I 
Meclisinden geçti Senato bunu icabettiği za
man zarfında görüşüp bir karara bağlamazsa I 
otomatikman kanunlaşacak. Bunu kim öııli-
yebilir? Senato bu durumda bir karar vere
cek ya kabul edecek kanunlaşacak, veya bir 
başka metin şeklinde Millet Meclisine iade edi- I 
leeek, yahutta gerektiği müddet içinde, ki I 
bu müddet Anayasamıza göre 3 aydır, bu 1 
müddet geçtikten sonra Millet Meclisinin met- I 
ni aynen kabul edilecektir. I 

Durum bu kadar bariz iken, çıkmamak I 
tehlikesi var şeklinde arkadaşların hassasiye- I 
tine hitabederek kanunu bir emri vâki halin- I 
de Senatodan geçirme gayretinin yasama orga
nına gerekli imkânımı verilmemesi demek ol- I 
duğunu belirtmeden geçemiyeeeğim. | 
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Usul meselesine gelince : Biraz evvel Sa

yın özgiineş de ifade ettiler, Ama konu o 
kadar mühim ve tutulan yol o kadar yanlış
tır ki, şahsımız kadar yüce Senatonun da 
şahsını alâkadar eden -bu komi hakkındaki gö
rüş! eri]mizi 'belirtmek , zarurettim , hissediyo
rum. 

Komisyon Basmam taraı'mdan bakanlıkça 
hazırlanıp dağıtıldığı bildirilen kâğıt şimdi 
elimde son sahifesini okursak yapılmış olan 
hatâ hemen göze çarpar. 

Bir bakanlık, yasama organına ders veriyor, 
nasihat veriyor ve daha acısı yasama organı 
mensuplarını hemen hemen hayatî bir kanunu 
sabote etmekle itham ediyor. 

Komisyonlarda çalışılırken fikirlerimizi söy
lememişiz, son dakikada müdahale ederek 
kanunun çıkmasına mâni olmak istiyormuşuz 
gibi bir hava yaratılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, icra organının 
yasama organı üzerinde bu veya başka bir şe
kilde baskı yapmaya asla hakkı yoktur. (Al
kışlar) Kanunların ve İçtüzüğün verdiği hak
ları yasama organı üyelerinin nasıl kullan
ması gerektiğini biz de en az Bakan ve bakan
lık erkânı kadar müdrikiz. Kaldı ki bütün bu 
mevzuu son dakikada ortaya getirmiş olmadı
ğımızı eski Turizm Bakanı ve erkânı hatır
larlar- Bütçe Komisyonu görüşmelerinde bu 
hususta uzun uzadıya izahat verdim, Sayın 
Bakan lütfettiler, ikazlarımı dikkate alacak
larını vait buyurdukları, ben de kendilerine 
teşekkür ettim. Arkasından bütçe görüşmele
ri Senato Umumi Heyetine 'geldi, burada da 
grupumuz adına etraflı konuşmalar yaptıktan 
sonra, noktai nazarımı aynen şöyle söylemiş
tim : 

Bakanlığın belki (Söylemek kolay ama 
yapmak zordur) diye bir itirazı olabilir. Ben; 
Turizm mevzuunu uzun yıllar etüdetmiş, bu 
mevzuda kafa yormuş bir arkadaşınızım. Ka
nunun hazırlanmasında bir yardımımız ümide-
diliyorsa bakanlığın emrinde olacağımı arz 
ediyorum, demiştim. 

Sayın Bakan hem yaptıkları cevabi konuş
mada, hem de bilâhara yanıma gelerek teklif
lerimizin yeni hazırlanmakta olan kanunda 
dikkat nazarına alınacağını saym umum mü
dür de, yardım, va'dinize şimdiden teşekkür ede-
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riz, faydalanmaya çalışacağız, demişlerdi. Ken
dileri bu işin mütehassısı olabilir ve kanunun 
hazırlanmasında başkalarının yardımına ihti
yaç hissetmiyebilhier. 

Ancak getirdikleri kanun teklifi Senato
da tarafımızdan tenkid edilince, bu defa da neden 
evvelce ikaz etmediniz diye ortaya çıkmasın-
lar. Kanun üzerinde aksi fikir ileri süren ar
kadaşlarımızı kanunu sabote etmekle itham 
etmesinler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile va
tanseverlik ve memleket menfaatlerini gözet
menin kimsenin inhisarında olmadığım, ola-
mıyacağmi; bu kanun'a itiraz edenlerin de en 
az kanunu hazırlıyanlar kadat memleketin 
âli menfaatlerini düşünen kimseler olduklarını 
kemali iftihar ve inşirah ile arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Turizm Kanunu üzerindeki hazırlığımız, 

kanun dağıtıldığı günden beri bütün gün ve 
gece yarılarına kadar devam etti. Kanun ve 
bu husustaki en yetkili dünya neşriyatını etüd-
ederek buraya geldik. 

Bu bakımdan bizi kanunu sabote etmekle it
ham etmek cüretini gösterenlere benim de ve-
vereceğim cevap biraz acı olacaktır. Benim 
şahsi görüşüme göre, bu kanun bu memleke
tin yüksek menfaatlerine uygun değildir. 
Başka bir deyimle, bu kanunu aynen kabul 
etmek - benim kaanatlerime göre - bu memle
ketin menfaatlerini düşünmemektedir. 

Bu çok yanlış tutum hakkındaki mâruzâ
tıma son vererek biraz da tanıtma mevzuu 
üzerinde duracağım. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmeler 
yapılmaktadır. Birinci madde üzerinde. 

SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Bakanlığın dağıttığı bültenlerin sayfala
rını dikkatle tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz 
ki, mevzu sadece bir tanıtma ve enformasyon 
meselesi değildir arkadaşlar. Bu bakanlık Turizm 
Bakanlığı mı olacak? Yoksa Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlığı mı olacak? Kelimeleri bir yana 
atalım, tatbikatın üzerinde duralım. Şu kadar 
yıl sadece Basın - Yayın olarak çalışmış. Esasen 
Sayın Komisyon Başkanı dünkü konuşmasında 
dediler ki; mademki basın - yayın isleri en çok 
turizmi ilgilendiriyor, o halde bu ikisini bîr ara-
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da bulundurmaktan tabiî bir şey olamaz. Eğer 
hakikaten sayın arkadaşımızın buyurdukları gibi 
basın - yayın işleri turizmi en çok ilgilendiren ko
nu ise haklıdırlar. Fakat basın - yayın ile en çok 
ilgili Bakanlık Turizm Bakanlığı değildir, arka
daşlar. Bunun misalini senelerden beridir kendi 
tatbikatımızda gördük. Basın - yayın turizm ile 
bir arada olduğu müddetçe Türk turizmi yerin
de saymak şöyle dursun, geri geri gitmiştir. Bu
nun sebepleri üzerinde durmak isteniliyorum. Zira» 
bunun sebeplerini ilgililer en az benim kadar bi
lirler. Eğer şimdiden sonra da turizm işi ile ba
sın - yayın işi bir arada yürütülürse Türk tu
rizmi yerinde saymaya mahkûmdur. Çünkü tu
rizm bir ticari meseledir, tüccar işidir ve ticaret 
koludur. Bunun mensupları tâbir caizse dükkân
larda çalışır. Basın - yayın işleri ise bir siyasi ve 
idari meseledir. Bunun mensupları memurdur. 
Ticari düşüncelerle çalışmazlar. Tatbikatta bu
nun böyle olduğunu gördük. Bakanlık organını 
teşkil eden ve çoğu basın ataşeliği makamların
dan gelmiş olan ve bugün Bakanlığın en yüksek 
kademesini işgal eden arkadaşlarımıza sorarım. 
Uzun memuriyet hayatları boyunca Türk turiz
mine ne yapmak imkânı bulabilmişlerdir? Sora
rım, şimdi ne yapmak imkânını bulacaklardır?. 
Hangi turist, hangi memlekette, bilmem hangi 
caddedeki elçilik binasının 4 ncü katma çıkıp tu
rizm hakkında bilgi istiyecektir?. Ufacık bir mi
sal vereceğim. Bir Amerikalı dostumla iki sene 
evvel İtalya'da karşılaştığım zaman kendisine 
nereden geldiğini sordum, Yunanistan'dan, Yu
nan adalarından geldiğini söyledi. Niye Türkiye'
ye gitmediğini sordum; aldığım cevap hakindi ar
kadaşlar. Yunanistan'daki turizm acentalarının, 
Türkiye'nin çok pahalı olduğunu, üç beş günlük 
bir seyahati 50 dolara yapamıyacağmı söyledik
lerini ifade etti. Yunanistan'da tanıdığım bir tu
rizm ajanı ile görüştüm, ve niçin böyle menfi 
progapanda yapıldığını sordum. Bana, Yunanis
tan'daki turizm acentaları hiçbir zaman Türkiye'
de üç, beş günlük seyahat 50 dolara yapılır de
mezler. Ben İzmirliyim. Sizin kadar değilse de, 
kendi memleketim olduğu için, size yakın Türki
ye'yi seveıim. Siz Yunanistan'daki Ataşelik ye
rine benim yazıhanem gibi aynı şekilde bir yazı
hane açar ve Türkiye'de üç, beş günlük seyahat 
50 dolardır der, bunu ilân ve organize ederseniz 
daha iyi olur, dedi. Daha fazla başınızı ağrıtmak 
istemem. Basın - yayın ile turizm işinin bir arada 
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yürüyemiyeeeğiui ar / ile hepinizi Minnetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - Sayın üyelerin haklı olara;, üze
rinde d u r d u ğ u ve dikkatle inceledikleri ö sayfa
lık broşür şimdi Kiyaset tarafından temin edilip 
tatbik edildi, ( ' idden bu gibi fikirlerdi yazılma
ması 1 âzı ıngel irdi. Broşür, Başkanlığın haberi ol
madan ne idare Âmirleri, ne de Genel Sekreter 
Meclisle ilgili, Senato ile hiçbir kimsenin ! a beri 
olmadan dağıtılmış bulunmaktadır . Umumi ola
rak .Mecl'isle Hükümet görüşünü birleştiriri ma
hiyette broşür dağıtılabilir. Bıı kanun u in de 
böyle bir şey yapılması mümkündür . Paka i bu 
broşür ö nci sayfadan itibaren bu mahiyetini kay
betmektedir. Dağıtılacak broşür arz ettiğim mahi
yette dahi olsa. bundan Mecl islerdeki yetkilileri 
haberdar etmek ve izin almak lâzımdır. Arkadaş
larımı/ müsaade buyursunlar , bu meseleyi bura
da ve bu şekilde kapatalım. 

Sayın Bakan söz istedi. Fakat daha evvel f> 
üye söz istemiş durumdadı r . 

B A S I N - YAYIN VU TURİZM B A K A N I 
N U R E T T İ N AKDIOOĞLU (Oturduğu yerden) 
— Müsaade buyurursanız kendimi savunayım, sa
vunma imkânım var. 

BAŞKAN — Ama bu defa size arkadaşlar ce
vap verecekler. Fakat istiyorsanız tercih hakkınız 
var, buyurun. Sayın Bakan Buyurun. 

B A S İ N - YAYİN VU TURİZM. BAKANİ 
N U R E T T İ N ARDI(!()(*}LU (Oturduğu yarden) 
- - Vazgeçtim efendini. 

B A Ş K A N — - Buyurun Sayın Özgüneş. 
M Kil M UT ÖZOÜ'NKŞ (Tabii üye) — Kıy

metli a rkadaş lar ım, Yıldız'i d ikkat le dinledim. 
i t i raf edeyim ki beni asla ta tmin etmedi. Arka
daşlar önce şu çocuğun adını koyalım. Tanı tma 
Genel Müdür lüğü Devleti bü tünü ile mi tanı
tacak, yoksa sadece tur i s t ik değerlerini mi ta
nıtacak ". Mesele Ibu; önce bu hususu t es bit et
meliyiz. Biz diyoruz ki siyasi prapag-andayı 
yapmaya bu genel müdür lüğün gücü yetmez. 
Siyasi propoganda, yapacağım diye turizm ta
nıtmasını aksa t ı r Nitekim, 5)>i)2 sayılı Kanuni,! 
kurulan teşkilâtla da bir tanı tma dairesi vardı. 
Bu daire bütün gayret lere rağmen turizm ta
nıtması yapamamış t ı r bu işi başaranramıştır . Bu 
yüzden 195:» yılında Turizm Müdür lüğüne 'bağ
lı bir turizm propaganda bürosu kurmak nıec-
bu l i r e t inde kalınmıştır . 

Ahmet Yıldız bir çok memleketlerde turizm 
enformasyon büroları vardır , diyor. Lvet. Nar
dır. ama bunlar sadece turizm propagandası 
yap;M-. Ahmet Yıldız 'm sandığı gibi bunlar Tu
rizm ve enformasyon büroları değildir turizm 
enformasyon bürolar ıdır . İkisi arasında çok 
fark var. Bir daha t ek ra r edelim; biz diyoruz 
ki; , 'bu genel müdür lüğün omuzlarına taşıyanın 
yaeağı bir yükü, siyasi p ropagandayı yüklemi
y d i m . İvsas vazifesi ulan turizm, propagandasını 
yapma, imkânını d inden almıyalım. 

Yüce Sanal onun dün almış okluğu kararda 
ısrar etmesini ist irinim eder, hepinizi hürıııeUe 
selâmlarım. 

1 i AŞKAX İzzet Birand. 

İZZET BİRANI) ( İzmir ; Sayın Başkan. 
Sayın senatörler, bakanlığın dağıtmış okluğu 
raporlar dobıyısiyle Başkanlığın vâki beyanlar: 
bu konuda beni söz söylemekten müstağni 
kılar mahiyette olmakla 'beraber meseleyi bir 
bütün olarak bir daha d e almaya zaruret ol
muştur. Bu vesile ile Başkanlığa şahsını adına 
ayrıca, bu i t inalar ından dolayı teşekkürlerimi 
arz ederim. 

Sayın Komisyon sözcüsü gerçekten dünkü 
konuşmaları objektif bir görüşle değerlendir
mek temayülünde olmadıklarını ifade etlen bir 
tarzda konuşmuşlardır . Bendenizce ;bu konu 
önceki Senato Umumi Heyet inde vuzuha varmış
tır . Şimdi mesele üzerinde yeni tetkik yepıbna-
mış ve hat tâ ter imler üzerinde yapılan, ikazları 
dahi tetkika lüzum görmeden Komisyon ken
disinin evvelce edindiği kanaat ler inin sırrı için
de kalmıştır . Bendenizce mesele başka şekilde 
konuşmayı iea İlettirecek 'mahiyette değildir. 
Turizm Bakanlığı veya Turizm ve Enformas
yon Bakanlığı , dünyadak i ta tb ikat ve emsaline 
göre, kelimeleri bilerek, seçilerek kullanmış ol
m a k haysiyetiyle vazıh bir hudut içinde manâ 
taşır. Binaenaleyh bendeniz arkadaş lar ımın ifa
de ett ikleri gibi, bir şeyi indî ve ısrarla müda
faa etmenin zaruret te lâkki edildiği psikolo
j ik bir halde bulunulmıyacağmı temenni ede
rim, ve mevzuu daha objektif olarak mütalâa 
edereik hakiki hüviyetini ve diğer memleketlere 
'/öve hududunu kazandırma kanaat ine iştirak 
ve rica .ederim. Maruzat ım bu kadardır , hür
metlerimle. ( Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın (Jağlayangil, buyurun. 

İHSAN SABRİ ÇAÖLAYANGİL (Bursa) 
— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı konusunda, 
dün uzun konuşmalar yapıldı. Herkes leh ve 
aleyhindeki fikirlerini söyledi. Komisyon Baş
kanı dia öne sürülen itirazlara karşı savunma
larını yaptı. Yükselk huzurlarınızda hepsini din
ledik. Neticede, Vekâletin unvanından tanıt
ma kelimesini atıp Turizm Bakanlığı demekle 
iktifa edelim 'kararına vardık. Bugün ne görü
yoruz? Komisyon Başkanı hiçfbir yeni fikir, 
yeni gerekçe getirmiyor. Dünkü delillerine 
hiçbir şey ilâve etmiyor. Yeni bir madde de 
getirmiyor. Sadece, Tüzük hükümlerine daya- < 
narak Yüce Senatomuzun dün aldığı karara 
kendilerinin uymadıklarını ve eski fi'kiı-lerindü j 
ısrar ettiklerini söylüyor ve maddenin oya kon
masını savunuyor. İstek usule uygundur. Ama 
mantıken düşünmek icabederse, bu madde kaç 
defa oya konulursa konulsun reddedilmeye mah
kûmdur. Zira evvelce iddia olunan mucip se- ı 
beplere, Yüce Heyetinizin kararını değiştirme- | 
ye âmil olacak hiçbir yeni fikir getirilmemiştir. 
Buna rağmen Komisyonun cesaret ve emniyetle | 
maddenin tekrar reye konmasında ısrar etmesi j 
yeni !bir reddi 'tescil etmek gayesiyle yapılmış 
değildir Anlaşılıyor ki hazırlanmış bir zemin I 
vardır. Bâzı faaliyetler sarl'edilmiştir. Dün | 
Senatoda cereyan eden müzakerelerin ışığı al- J 
tında tezahür eden reyler, bugün dünkü kara- J 
rınıızdan sonra alınmış okluğu tahmin edilen 
grup kararları istikametinde kullanılacaktır ve 
daha dün akşam. çoğunlukla karar altına aldı
ğımız 'bir hususu bugün hiçbir yem delil ve ge- | 
rekçeye dayanmadan alîsine karar almak sure
tiyle lortadan kaldıracağız. Yüce Senatoyu bir 
gün evvel varılan neticeyi gece başını yastığa 
koyup salbafhleyin tamamiyle aksi istikamette 
halleden bir zihniyetin mümessili haline getir
mek doğru mudur? Bu kararın niçin değiştiri
leceği açıklanmadıkça aiksine karar verilmesi 
Yüksek Heyetinize yaraşır bir tutum değildir. 
Biz burada şu veya bu gayeye vâsıl olmak için 
değil, Devletin işlerini millet ve memleket hay
rına halleylenıek-için gayret sarf etmekle mükel
lefiz. Bu memleketin derdi, basın ataşeliği de
ğildir. Dış memleketlerde (basın ataşeliği ku
rulmazsa, enformasyon büroları mevcut olmaz
sa büyük kayıplar olmaz. Bizim yaya (kaldığı
mız mesele, turizm davasıdır. Halline mecbur 
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ve ıııuhtacolduğumuz mesele budur. Bunu dün 
Sayın Açıkalın ne güzel söyledi. Ama o diplo
mat okluğu için beyanı da nezaket ve zarafetin 
sınırları içinde kaldı. Basın ataşelikleri ve en
formasyon işi ile turizm büroları ap ayrı mev
zulardır. Bunların, ne 'maksatla, (birleştirilmek 
istendiğini bir türlü anlamıyorum, buyurdular. 
Ama kendileri dâhil, müzakereleri dikkatle 
dinliydiler anlamak isterler bunu hep beraber 
anlıyoruz. 

Basın ataşeliği ve enformasyon meselesi 
tam mânası ile politiktir. Gayesi de, sahası 
da o alanda kalır. Turizm aceritalığı ekonomik 
bir iştir. Bu sahada mesleki ve ticari ihtisasa 
ihtiyaç vardır. Bu işler tek şahıs, tek merkez 
larafmdan kurulamaz. Bunları birleştirmek 
doğru olmaz. 

Sayın Yıldız ne • buyuruyor: Etendim diyor
lar, bizim de gönlümüz böyle istiyor, aklı
mız böyle düşünüyor, ama gücümüz yetmiyor. 
Takatimiz, maddi imkânlarımız yok. Bunun 
için de işler tedahül ediyor. 

İşte biz bunu anlamıyoruz. İşler niçin ta-
dahül etsin • Mademki bizim için mühim olan 
turizm bürolarıdır, elimizdeki imkânla 44 
tane turizm bürosu kurabiliriz. Basın ataşe
likleri ne sağlıyacaklar, yetkileri ne olacak? 
Bizim için bunlar o kadar önemli değil. Dış 
basının memleketimiz hakkındaki intibalarıni 
elçiliklerde bize intikal ettirebilir. Varsın bu 
iş biraz geri kalsın, bizim ihtiyacımız memle
kete turist celbetmek, bu işin teknik tarafını, 
organizasyonunu iyi çevirmektir. Bu ihtiyaca 
yer verilmek icabederken, basın ataşelikleri 
ihdas edip turizm meselelerini de ek olarak 
bunlara yüklemek doğru yol değildir. 

Bu neden böyle oluyor? Turizm kıraç sa
hadır. Sadece büro kurmakla memlekete turist 
akın etmez. Bu iş bilgi ister, organizasyon 
ister. Başarıya ulaşmak kolay değildir. Ter
lemeden netice alınmaz. Ama basın - yayın 
büroları, ama enformasyon.. Cazip iştir. Alı
nacak neticelerin miyarları, endeksleri yok
tur. İşte mesele dönüp dolaşıp buraya geli
yor. Terliyerek neticeleri elle tutulur, göz
le görülür, bir teşkilât mı, kuralını, yoksa 
birtakım cazip postlar ihdas ederek bunla
rı ihsan haline mi getirelim! Hadisenin ehem
miyeti bu noktadadır. 
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Benim mâruzâtım şu : Yüksek Heyetiniz 

bugün burada tekrarlanan bütün sözleri dün 
dikkatle dinledikten sonra verdiği kararla 
tanıtma kelimesini kanundan çıkarmak ve ye
ni vekâlete Turizm Bakanlığı ismini vermek
te mutabık kalmıştır. Bu, doğru bir görüş
tür çünkü tanıtma kelimesi ile kasdettiği 
mâna turizm tâbiri içinde mündemiçtir. Çok 
rica ediyorum, soruyorum size, meselâ Ta
rım Bakanlığı diyoruz. Bu bakanlığın içinde 
Orman, Veteriner, Mücadele daireleri var. 
Bütün bu konuları bakanlığın adında saymak 
ihtiyacını duyuyor muyuz? Yahut da hu hiz
metler bakanlığın adında zikredilmedi diye Ta
rım Bakanlığında o daireleri iptal mi ediyo
ruz? O halde neden Turizm Vekâleti deyince 
eyvanlar olsun, tanıtma hizmeti ortadan kal
kıyor diye feryadı basıyoruz. Turizm Vekâle
ti deyince elbette bizim anladığımız mâna
da tanıtmayı da hem konu hem hizmet 
olarak bu bakanlığa tevdi etmiş oluruz. 
Ama behemahal bu kelimenin unvan olarak 
kabulü yolundaki ısrar, basın ataşelikleri 
ihdasına kanuni bir mesnet bulmak noktası
na dayanırsa, biz bu zihniyetle beraber deği
liz. 

Mâruzâtımı tekrar ediyorum, Yüksek He
yetiniz dün varılan neticeyi tadil edecek ye
ni bir fikirle aydınlanmış değildir. Binaen- I 
aleyh biz, kararımızda sabit bulunuyoruz. 
Bu ciheti arz etmek, için yüksek huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Beni dinlemek lûtfunda 
bulunduğunuz için teşekkürlerimi sunarım. 

BAŞKAN 
runuz. 

Sayın Saim Sarıgöllü, buyu-

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Muhterem Başkan, muhterem Cumhuriyet Se
natosu üyeleri, mevzuu müzakere kanunun ben
deniz henüz derinliğine inmiyorum. Bambaş
ka bir konudur benim durmak istediğim. Ne 
vekâletin teşkilât kanununun lüzumu, ne de 
vekâlete verilmek istenen isim mevzuu. Hal
buki ortaya atılan fikir doğrudan doğruya 
bir bakanlığın 16 senedir, kanunsuz kalan teş
kilâtını tamamlamaktır. Mevzu bu. Eğer bu 
yolda hareket edersek, bu ihtiyacın lüzumu, 
bu kanunun çıkmasının artık kaçınılmaz bir 
netice olduğuna varmak zannedersem bir za
rurettir. Tanıtma Bakanlığı denilebilir mi ki, 
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«tanıtma» enformasyon, informeyşin karşılı
ğıdır? Bu tamamen bir dil meselesidir. Ama Tu
rizm Tanıtma Bakanlığı bâzı memleketlerde za
ten politik mütalâa ve mülâhazalardan ayrılır. 
Bundan yalnız memleketi muayyen şartlarla 
tanıtma faaliyetinden hareket edilir. Eğer 
biz memleketi tanıtmak istiyorsak bahis mev
zuu turizm propagandasından faydalanabiliriz. 
Biraz evvel konuşan arkadaşımız turizmi ti
cari bir konu ve basın memurunu vazifeli 
kabul etmişti. Bu neticeye vardığı takdirde 
Bakanlık teşkilâtı memur kişilerden teşekkül 
eder. Ancak bunların icracıları olan teşekkül
ler, bizde ve diğer memleketlerde, matbuat ve 
turizm serbest teşekküllerin elindedir. Mevzu-
bahsolan bu bakanlığı kuruluşu, elemanları
nın kifayetsizliğini önlemek ve noksanlığı ik
mal etmektir. Bunu ayrı ayrı mevzular ola
rak mütalâa etmekteyiz. Gazetelerde okuyo-
IUZ, 25 milyon gibi bir para tahsis edilmiştir, 
fakat Turizm Bakanlığı bugün elindeki mev
zuatla Antalya gibi bir şehirde kaloriferli tu
rizm tesisleri kurmayı arzu etmektedir. Bu, 
bakanlığın lüzumsuzluğundan veya bu mevzuu 
tamamen anlatamayışmda değil, bakanlıkta
ki mütehassıs kişilerin bu işi anlıyamayışmda-
dır. Bu bir kanun mevzuu değil, personelin 
iyi intibak edemeyişi mevzuudr. Binaena
leyh, tanıtmanın tam karşılığı mıdır, bunu bil
mem ama, tanıtma turizm ile daima beraber 
yürür. Turizm bir memlekette tanıtma demek, 
bir memleketin tarihî eserlerini, gezilecek yer
lerini, güzel yerlerini velhasıl memleketin ta
rihini ve yatırımlarını dünyaya tanıtmak de
mektir. Turizm tanıtması başka, Basın - Ya
yın Bakanlığı başkadır. Turistik tanıtmayı 
ayrı namda alırsanız ve koordine çalışmazsa 
hu bakanlık hiçbir iş yapmaz. Eğer Dahiliye 
Vekâleti gereken emniyet tedbirlerini almaz
sa gelen bu turistlere lâzımgelen kolaylık gös
terilmezse, Türkiye'de kurulan turizm ve ge
len turistler Maliye Bakanlığının çıkardığı 
dış Harcamalar Vergisi Kanunu muvacehesin
de biletini almak için Türkiye'de Türk para
sı yerine döviz veya döviz yerine Türk parası 
sarf etmek mecburiyetinden kurtarılmazsa tu
rist hayatından memnun olamaz. 

Mevzuumuz, bakanlığın yıllardır teşkilât 
kanunsuz idaresini önlemek olup mevcut kad-
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ronun muvaffakiyet ve ehliyet konusunu tar-
tişnıa olmadığıdır. 

Teşkilât kanunu çıkarılmadıkça; diğer mev
zuların. münakaşası zaittir kanaatindeyiz. 

Gereken kadrolar noksan olmakla bera
ber, ancak bu kanunla temin edilecektir. -

Bu sebeplerle bu kanuna müspet oy veril
mesini arz ve rica ederim. Yayınlanan broşür 
hakkında, vekil cevap vermeden konuşmak, 
bir şey söylemek istemem. Fakat bu kanunun 
çıkıiıası zaruridir. Başka türlü bu müessese 
çalışamaz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

BASİN YAYİN VB TURİZM BAKANİ 
NURETTİN ARDKJOÖLU (Elâzığ Milletveki
li) - - Muhterem arkadaşlar; hepimizin ehem
miyetinde ittifak ettiğimiz bir konunun müza
keresi esnasında bâzı krozmanlar sebebi ile 
yalnız bir iki dakikanızı almak için huzuru
nuza »çıktım. 

Arkadaşlar, urkadaşlarımızmda ifade ettiği 
gibi, hiç, şüphesiz bu çatı altında bulunan in
sanlar, biribirinden daha çok vatanperver, bi-
ribirinden daha çok ehliyetli, hele böyle bir 
davada biribirinden daha çok hassas davranan 
insanlardır, icra organının bir üyesi olarak 
yasama organına karşı daha bilgiç ve mevzuu 
daha iyi bilir ve nasihat eder dununda bu-
lunamıyacağımı takdir eden bir •arkadaşını
zım. Müzakereler esnasında bu şekilde bâzı 
konuşmalar oldu. Ben bu hususa en çok dik
kat sarf eden arkadaşlarınızdan biriyim. Belki 
fazla söz alıyorum; çünkü bu mevzu hakikaten 
çok mühimdir ve bu bâzı hissiyat meselesine 
sebebiyet verebilir. Bu hissiyat içerisinde şu 
ve bu şekilde bu kanun eksik çıkar, arzu edi
len mükemmeliyette ve memleketin yararına 
çıkmazsa, bunda en çok ben kendimi mesul
lerden biri sayarını, ve vebalini de kendi 
üzerime alırım. Bunu. bütün hüsnüniyetimle 
ifade ettim FSnformasyon konusunun dünkü 
tartışmasından sonra litaratürlerden istifade 
ederek, bakanlığın teşkilâtından istifade ede
rek daha iyi şekilde anlaşılmasını temin ede
bilmek için bu beş sayfalık yazıyı hazırla
dık, özel olarak arkadaşlarımıza bendeniz 
takdim ettim. Koçaş arkadaşımız, bunun 
son kısmının hatalı olduğundan bahsettiler. 

Hata ise kabul ediyorum, yüklenirim, özür 
dilerim. Biz orada bir •fiilî vaziyeti anlatmak 
için bu satırları yazdık. 

Fiilî vaziyet şudur; Hükümet, şu sisteme 
dayanan bir taslan getirmiştir. Şimdi bu sis
temde değişiklik yapmak suretiyle tasarının 
tadile uğraması halinde Meclisin tatilinden 
evvel çıkmıyacaktır, Karma Komisyona gi
decektir, Anayasanın 92 nci maddesi gereğince 
mekik kaidesi işliyecektir, çıkmıyacaktır. 
Fiilî vaziyet bu, zamanında çıkamıyacalv. Uzun 
zamandan beri bekliyen bir kanundur. Bu 
fiilî vaziyeti tesbit için arkadaşlarımızın üze
rinde bu şekilde üzücü bir tesir bırakmışsam 
tekrar tekrar özür dilerim. Başka bir ni
yetimiz, başka bir maksadımız yoktur. Bütün 
hüsnüniyetinizle fiilî vaziyeti tesbit işini or
taya koyduk. 

Sonra, teklifi son. safhada getirmenin tu
rizme zarar vereceğini ifade ettik ve bu mak
satla yazıyı kaleme aldık. 

Arkadaşlar, durum şudur : Ben bu bakan
lığa geldikten sonra ana. işleri sıraladım; 

Madde 1. — Teşkilât kanunun çıkması. Bu 
çıkmadıktan sonra diğer ana dâvalara girile
mez. Kendime göre bir plân yaptım. Bu t -;-
kilât kanunu çıkmaz ve teşkilâtta lâzımgelen 
reorganizasyon tahakkuk etmezse ben diğer 
ana dâvaların nasıl tahakkuk edeceği hususu
nu düşünürüm- Bana dün Almanya mevzuun
da müraeaatte bulundular. Önümüzdeki ayın 
sonunda Almanya'dan İktisat Nezaretine men
sup uzmanlar gelecek. Alman sermayesini 
Türkiye'de turistik yatırımlar yapması için 
teşebbüsler vardır, ve Türk sermayedarlar gru-
pu hazırsa derhal faaliyete geçebiliriz diye 
müraeaatler vâki oldu. Bu bir ana dâvadır. 
Türkiye'de enformasyon ve turizm işlerine ya
pılacak sermaye yatırımı, bu kanunun çıkma
sını beklemektedir. Meselâ, şu mevzuda bu 
teşkilât kanununu 15 seneden beri sürünceme
de kaldığı gibi, birkaç sene daha geciktirir 
ve yeni tasarılar hazırlamakla vakit geçire
cek olursak, elbette, bunun turizme zararı 
olacaktır, bunu ifade etmek istedim. Yoksa 
arkadaşlarımızın fikirlerine, iddialarına karşı 
demarj mahiyetinde suiniyete makrıın bir ha
rekette bulunmak, asla aklımızdan geçmiş de
ğildir. Bu şekilde rlâvamn ortaya ' konması 
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i<;iu hazırlanmıştır, arkadaşlarımızı tenzih 
ederini. Hüsnüniyetimize ve samimiyetimize 
inanmalarını istirham ediyaııım. Mecliste bu 
o-ibi haller vatıdır, her hangi bir kanun hak
kında yazılar dağıtılır, dışarıda her hangi bir 
mevzu basılır, hattâ gözlerimize bu gibi ya
zılar vo mektuplar atılmaktadır. Her vatan
daş görüşünü milletvekillerine bildirir; bu 
mektuplar için Başkanlıktan izin alındığı
nı 'bilmiyorum; onun için Başbakanın, bizim 
de malûmatımız olmadı demelerini pek anlı-
yamadım. özel olarak arkadaşlarımıza Büyük 
Millet Meclisi üyelerinin kendi fikirlerini, 
kendi arkadaşlarının, düşüncelerini almasından 
daha tabiî bir şey görmüyorum, ve bunun için 
de izin alınması gibi bir s'eramoniye ihtiyaç 
olacağı kanaatini taşımıyorum. Netice itiba
riyle arz etmek istediğim şudur : Bu şekilde 
mevzuun hissî sahaya girmesine ben sebeboldıı 
isem Yüce Heyetinizden, bilhassa Kocaş öz-
güneş arkadaşlarımızdan tekrar tekrar özür 
dilerim. Onların, bizim her hareketimizde hüs
nüniyet ve samimiyetle hareket ettiğimizden 
emin olmalarını rica eder, Yüksek Heyetinizi 
hürmetle selâmlarım- (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, muhte
rem arkadaşlar; ben söz almak niyetinde de
ğildim. Çünkü konuştum. Kısaca, bâzı vahim 
hatalardan ve olmamış vakalardan bahsedil
diği için onlara temas edeceğim. Bu fırsatı 
verdiği için bu kanunun belki kaderi iyi de
ğil sıyılabilir ve belki böyle bir intiba veri
yor. Ama Yüksek Heyetinizin fcaı arları nasıl 
tecelli ederse memlekete o yolda hayırlı olur. 
Şimdi Sayın Özgüneş 'burada bir lâf söyledi. 
Onu düzeltmek isterim, söylediği gibi değil; Ko
misyon üyeleri burada. Onlar dediler ki; Komis
yonda konuşamaz, <ûinkü; Bütçe Komisyonun
da böyle bir karar alınmıştır. Ben bir uyarım 
yaptım; o da, istediği zaman konuşur, dedim 
arkadaşlar ve ilâve ettim ki zannederim üyeler 
müracaat edebilirler. Ve üyelere sordum; Arka
daş konuşmak istiyor ne dersiniz? Daha oy ve
rilmeden itiraz edilerek bir duraklama oldu, 
«üye konuşur, konuşmaz -diye başlandı söylenmi-
ye» Ben de Bütçe Komisyonunda konuşamaz 
diye karar alınmış değildir, dedim. Ve -arkada-
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şını istediği kadar konuştu. Komisyondaki arka
daşlarımız görüşlerini belki komisyonda ifade 
ettiler. Bir yanlış tatbikat olmasın diye bu gö
rüş aleyhinde görüşme .yapılmadı. 

2 nei noktayı arz edeyim. iBasın-Yayının gö
revlerini eskiyi örnek alarak bu gün bir yargı
ya varmak sakat bir igörüş olur. Hele onun bâzı 
uygulamalarına değinirsem böyle bir örneğin 
yaşadığımız dönemle hiç bir ilgisi olamıyaeağı 
kolayca anlaşılır. Evvelce milyonlarca ilân dağı
tılması Turizm Bakanlığının vazifesi idi." Bu 
yolda yapılabilecek baskıya bugün kimse .yetine
mez. Babına baskı yapan kanun artık öldü, ba
sınla ilgili görevler Anayasada açıklığa kavuş
tu, teminata ulaştı. Buraya 'Anayasanın *32 nei 
•maddesinin ikinci fıkrası aynen alındı dendi. 
Anayasanın 22 nei maddesinin ikinci fıkrasını 
aynen getirdiler, yeni bir fikir getirmediler di
ye itham ettiler. Şunu söylemekten üzüntü du
yarım, burada konuşulan raporlar hepimizin 
kapılarına kadar gelmiştir, Kapanlı'da kendisi
ne geldiğini söyledi, aynı zamanda bana da gel
di, bunu bir inal sanıp ona sarılanlara söylüyo
rum. Hiç, bir yeni fikir getirmeyen on, onbeş, 
yirmi defa mekik dokuyan bu raporlar yine hu
zura gelmiştir ve sahipleri Meclis kapısından 
çıkarmamak iddialarını ileri sürmüşlerdir. Me
suliyet siz kimselerin yaptığı, .hazırladığı bu ra
porlar burada okunmaktadır ve aynı raporlar 
Komisyonlara da dağıtılmıştır. Bakanlık teşki
lâtı içerisinden bunu Senatonun içerisinden çı-
karmıyaeağız diyen kimselerin avukatlığını yap
manın pekde seviyeli bir hareket olamıyaeağını 
belirtmek isterim. Evet Bakanlık teşkilâtı için
de, bunu 'Senatodan çıkarmıyacağız diyen ba
kanlığın ileri gelen memurları vardır. •('Gürül
tüler) 

OAVİT TEVRfiK OK YA YÜZ (İçel) — Ah
met Bey şahsan bu ithamı kabul etmiyorum. 

GEÇİlCİ KOMİSYON (BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Size söylemiyorum. Siz 
kabul etmiyebilirsiniz. Ben ispat ederim. İşte 
raporların sureli var, uzum zamandır, dağıtıl
mış. Siz bir fikir getirmiyorsunuz diye bizi it
ham ediyorsunuz biz de elbette hâdiseleri vakıa
ları anlatmıya mecburuz. 

Resmî rapora bakın. Bu rapor; Fransa, ital
ya, Lübnan, Portekiz, İspanya diye saydıktan 
sonra oradaki teşkilâtların adlarım veriyor. Bâ-
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(mmistre del'Information et 

Ayrı ayrı isimleri ile ifade edilen bakanlık
ta hem enformasyon var, hem turizm onun için 
turizmde enformasyon işi değil diyenlere tu
rizmde enformasyon adını bakanlıkların isimle
rini notlarımızda sunuyoruz. Sonra Komisyon 
fikirleri empoze etmeye .çalıştı dendi. Komis
yon için bu tabiî bir şey. Komisyon burada fik
rini savunacak, bu onun tabiî hakkıdır. Çalıştı
ğı kanunlar üzerinde gelip Komisyon sözcüsü 
burada savunacak dümonsiz gibi her itiraza ka
tılan komisyon istiyorsanız o biz değiliz. Yine 
Komisyon tek bir .hüküm .getirmiştir. Bu sebep
ledir ki savunduğu karşı fikirlere cevap verecek
ti]'. Onun için saldırılara hedef olmamız hak
sızdır. Yeni .görüş getirmeden eskide ısrar da 
hakkımızdır. Esasen Sayın Başkanın anlattığı 
tüzüğün l119 ncu maddesine göre hareket edildi
ğini Başkanın nazarı itibare almasını dikkate al
masını arz ediyorum. Kurulunuzda tekliflerin 
nazara alınması, dikkata alınması hususu oya 
arz edildi, dikkata alındı, encümen de görüşünü 
bu şekilde yine eski görüşünü getirdi. Prensip 
itibariyle Turizm ve 'Tanıtma Bakanlığı Mecli
sin, yüksek heyetin bu tavsiyesini yeter görmü
yor, enformasyon kelimesinin kaldırılmasını 
mahzurlu görüyor, aksi direnişte bir yarar gör
müyoruz. Bu vesile ile Komisyon Başkanı ola
rak bir noktaya temas etmek isterim, Komisyon 
sözcüsü Olarak, bir üye olarak ıztırap duyduğu
muzu ifade etmek isterim ki ÇağLayangil'in. 
Yüksek Senatoya vahim baskı yaptığı intibaını 
bende uyandırdı, iki kelime ile sözlerini tekrar-
lıyayını: Evvelâ bunu kabul ettiniz; zabıtlarda da 
vardır, ilk kararınızı değiştirmek durumuna 
düşmeyin diyor. Aynı şekilde bu tutuma karşı 
biz çok yumuşak bir ifade ile kararımızda ısrar 
etmiyoruz, karanımızı sunuyoruz, biz komisyon 
olarak kararımızı sunuyoruz diye cevap veriyo
ruz. Israr etmiyoruz, kararımızı sunuyoruz, biz 
komisyon olarak kararımızı sunuyoruz diye söy
lediğim zaman itiraz eden Sayın Çağlayangil: 
«Kararınızı, evvelce verdiğiniz kararınızı değiş
tirmek durumuna düşeceksiniz» gibi ifadeler 
kullandı. 

Sonra bir nokta daha var: Basın ataşelikle
rine lüzum yok, deniyor. Bütün dünya bunu kul
lanıyor, .Sayın Çağlayangil'in tipik bir devlet 
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görüşü olduğu için saygı duyarım. Ama uygu
lanamaz bir görüştür. Bu usule itiraz edildi. 
Komisyon usule harfiyen riayet etmiştir. Lâfı
nın tonunu kaçırdığı zaman bile düzeltmek ar
zusunu duymuş ve daima Senatoya saygıda ku
sur etmemekte çok dikkatli davranmıştır. Fikir
lerimize güç katar ümidiyle, örneğine tanık ol
duğumuz ifadeleri kullanmasak daha kolay an
laşırız sanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yüdız sual var. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 

Komisyonda bu mevzuu müzakere ederek, üye
lerden bir teklif üzerinde Umumi Heyetçe (be
lirtilen karar veçhile kanunun ibaşlığmı değiştir
mişler midir? Ve sonra da vakit geçti esbabı muci-
besiyle yine Komisyonda Turizm Kanununun 
adını eski hale getirmişler midir? Bunu yap
mışlarsa esbalbı ımucibesi nedir?. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ AHMÎET 
YILDIZ (Devamla) — Evvelâ arz edeyim ister
seniz, Komisyon olarak çalışmamızı arz edeyim. 
Komisyonda tanıtma kelimesinin kaldırılması 
teklif edildi, ve kaldırıldı. Sayın Tunçkanat 
müzakere teklifinde bulundular. Bu konu üze
rinde tarafların görüşlerini savunma, teklifin 
müzakeresi 'kabul edildi. Tekrar görüşmeye su
nuldu. Çoğunluk bu §ekli kabul etti. Ve Ko
misyonlarda tekriri müzakere yoktur diye bir 
usul yoktur görüyorsunuz 'ki, Ibunu Tüzük te 
kabul etmiştir. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Efendim bir sualim daha var. Yalnız Sayın 
Başkan, şunu rica ederim: Aea'ba bu oylamanın 
neticesi kaça kaç olmuştur, söyliyebilirmisiniz 1 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ 'AHMET 
YILDIZ (Devamla) Tam bilmem ama, ikisi 
muhalif kaldı, diğerleri hatırladığıma göre (belki 
üç ama, diğerleri lehte oy verdiler. Bunun bir 
farkı olacağını zannetmiyorum. Ben verdim, 
Tunçkanat verdi, yanımdaki bir zat verdi 
(mecbur değilsiniz seslen.) Doğru ama biraz 
canlı konuşmalar olsun diye böyle açıklamalar 
yapıyorum.. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sualimin ikincisi, Komisyonda kanunun müza
keresi sırasında uzun uzadıya tetkikler sonun
da; bu tasarının 18-20 kere iburaya geldiğini, 
bu mevzuun tetkik edilmediğini nazara alan 
Komisyon daha evvel hazırlanmış, yerli ve ya-
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bancı mütehassıslar tarafından turizm eğitimi, 
sıhhat mevzuunda getirilen birçok raporlar 
nazarı itibara alınmış mıdır? Tetkik etmişler ; 
midir ve müzakere etmişler midir ve buna güre 
bir revizyon yapılmış imidir? 

G-EÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANİ AHMET 
YILDIZ (Devamla) — Komisyon ihtiyaç his
settikleri üzerinde durdu, 'kararını verdi. Bu
nun için hesap vermeğe medbur değildir. 

BAŞKAN — Arfkadaşlar, 1 nci madde üze
rinde 34 sayın üye söz almış bulunmaktadır. 
Daha 4 üye söz için sıradadır. 

Sayın Karakurt. (Kifayet, kifayet var ses
leri) 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Muhterem 'arkadaşlar; hakikaten Senato (bu ka
nun tasarısı üzerinde bir garip çıkmaza girmiş 
bulunmaktadır. 

Hâdise biraz tetkik elirse açıkça itiraf et-
mdk lâzımdır ki, inişlerimizin baskısı altında 
kalıyoruz. Vekil, bize verdiği broşürde mevzıııı-
bahsedilen sözlerin bir hata olduğunu söyledi, 
özür diledi. Ve yapılan iş bu noktada kapatılmış 
oldu. 

Şimdi bir Vekâletin teşkilât kanununu mü
zakere ediyoruz. Ve bu teşkilât kanununu dün 
tüm halinde kabul ettik, bitti. Maddelere ge
çildi. Hâdise nedir? Bir Turizm Velkâleti kuru
luyor. Bu Turizm Vekâleti elimizdeki tasarıya 
göre 3 kısımdan müteşekkildir. 1 turizm İşleri 
ile uğraşacak, 2 Basın - Yayın işleri ile uğraşa-
ca'k, 3 tanıtma vazifesi görecek ve Vekâletin 
emri altında bu 3 ayrı daire faaliyet icra ede
cek. Bize getirilen tasarı bu. Bu üç mühim da
irenin her biri bir umum müdürlük halinde ayrı 
ayrı çalışacaktır. 

Şimdi Ibâzı arkadaşlarımız diyorlar ki; ha
yır Turizm Bakanlığı üç daireden teşekkül et
mesin, asıl turizm işleri ile uğraşsın. Fikir muh
teremdir, bunun üzerinde münakaşa edilebilir, 
ama Hükümetten 'böyle bir töklif gelmemiştir. 
Hükümet diyor ki, ben 'bir Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı teşkil ediyorum, Bakarilük üç kısmı
dır, biri, basın işleri ile uğraşan daire, diğeri 
tanıtma işleri ile uğraşan daire, diğeri de turizm 
işleri ile uğraşacak dairedir. Eğer 'maksadı
mız bu teşekkülün arzu ettiğimiz şekilde kurul
madığı ise, bunu açıkça ifade etmeliyiz. Yani 
istiyorsak, basın ataşeliğini Hariciye Vekâletine 
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bağlarız. Tamam bu iş müzakere edilir. Fakat 
bu böyle olmuyor. Hem teklifi müzakere edi
yoruz, hem de böyle yapmıyalım diyoruz. Yan
lış efendim. 

Hele bu vekâlet (bir kurulsun, teşkilâtı işler 
hale getirelim. Ondan sonra, muvaffak olamı
yorsa çekelim vekili bu ne biçim çalışmadır 
diyelim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Daha 5 Saym üye söz almış bu-
lunmaıktadır. Bir de yeterlik Önergesi gelmiş
tir. Şimdi fou önergeyi okutuyorum. 

Başkanlığa 
Kanunun birinci maddesi üzerinde yeter de

recede konuşulmuştur. Yeterlik önergesinin dik
kate alınmasını istirham ederim. 

Samsun 
Fethi Tevetoğlu 

BAŞKAN — Önergenin aleyhinde buyurun 
Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu maddenin müzakeresine dün baş
lanıldı. Madde üzerinde kâfi derecede arkadaş
larımız konuştu vo bir yeterlik önergesi verildi. 
Bu yeterlik Önergesi kabul edildi. Bugün üzerin
de hiçbir konuşma yapılmaması icabederken Sa
yın Riyasetimiz bir usul açtılar, kısa konuşsun
lar diye bu işi bıraktılar. Ve şiimdi de yeniden bir 
yeterlik önergesiyle karşımıza çıktılar. Mademki 
bir usulsüzlük içindeyiz, binaenaleyh söz istiyen 
arkadaşların tamamının konuşması lâzımdır. 

BAŞKAN •— Riyaset olarak usul içinde ol
mak -istediğimizi ifade etmek isterim. Yeterlik 
önergesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Okyayuz, özgüneş ve Oağlayangil arkadaşla
rımız konuşmalar sırasında kendilerine sataşıl
dığı iddiasiyle söz istemektedirler. Riyaset bu ka
nıda değildir. Bu sebeple Saym Özgüneş diren
mektedir. Sayın özgüneş'e söz verilmesini kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyu
run Sayın özgüneş. Yalnız sataşma konusu üze
rinde. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Muh
terem arkadaşlarım, yeniden söz almak zorunda 
kaldım, özür dilerim. Büyük bir teessür içinde an
latmaya mecburum. Saym Ahmet Yıldız komis
yonda geçmemiş olan bir hâdise anlattığımı söy
lediler. Ben olmıyan şeyleri anlatmam. Ben on
ları değiştirerek anlatmam. Ben hilafı hakikat 
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beyanda bulunmam. Olanları değiştirerek anlatan 
Ahmet Yıldız'dır. Hakikatleri değiştirmeye ça- ! 

lı şan Ahmet Yıldız'dır. Olanları bir defa daha 
anlatacağım. Komisyonda ben söz istedim. Bir Se
nato üyesi sıfatiyle söz istedim. İçtüzüğün bü
tün üyelere tanıdığı sarih hakka dayanarak söz 
istedim. Komisyon Başkanı Ahmet Yıldız önce, 
komisyon üyelerinden başkaları konuşamaz dedi. 
Ben direnince (Arkadaşların oylarına başvura
lım) dedli. Buna da hakkı olmadığım, bana ko
nuşma hakkını içtüzüğün verdiğini ifade ettim ve 
Ahmet Yıldız'm bütün menfi gayretlerine rağ
men konuştum. Sabık içtüzük Komisyonu Baş
kanı Ahmet Yıldız'm, İçtüzük hükümlerini bil
memesine ihtimal vermem, öyle lise bu menfi gay
retlerine ne mâna vermeli?. 

Arkadaşlarım, hâdise aynen böyle olmuştur. 
Daha önce anlattığım gibi olmuştur. Ahmet Yıl
dız hâlâ aksini iddia edebilecek mi?. 

Bir de Ahmet Yıldız benim burada dahu önce 
başkaları tarafından hazırlanmış raporları oku
duğumu söyledi. Ben bütün vatandaşları dinle
rim. Rapor verirlerse alırım, okurum, üzerinde 
çalışırım, inanırsam gelir burada savunurum. 
Vatandaşları dinlemek, mütehassısların fikrini 
sormak, raporlarını, kitaplarını okumak, bir 
senatörün vazifesini! yapabilmesi için lüzumlu
dur. Ben bu konuşmalarımı birçok vatandaşları
mı dinleyerek, birçok mütehassıs raporlarını oku
yarak, gece yarılarına kadar çalışarak hazırladım. 
Ahmet Yıldız nasıl yapmamı istiyor?. Akşamle
yin kafamı yastığa koyup uyuyayım, sabahleyin 
aklıma ne gelirse onu mu söyliyeyim?. 

Ben burada inandığım fikirleri savunuyorum. 
Vicdanımın emrini yerine getiriyorum. Ahmet 
Yildız çok iyi bilir ki hiçbir şahıs ve teşekkül 
hiçbir zaman beni uşak olarak kullanma cesare
tini kendinde bulamamıştır. Ben herkesi dinle
rim, fakat yalnız inandığım, fikirleri savunurum. 
Bu konuda şimdilik bukadar. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, Başkanlık 
size sataşıldığı kanısında değildir, direniyor mu
sunuz?. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Evet. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil direnmekte
dir. içtüzüğün 95 ncu maddesine göre Sayın Çağ-
layangil'e söz verip vermemeyi oylarınıza arz edi-
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çağlayangil. 
İHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Yıldızla hususi sohbetlerimizde daima anlaşırız. 
Birbirimizi ikna etmek olur. ihtilaflı olarak ay
rıldığımız vâki değildir. Yüzyüze husule gelen 
bu güzel anlaşma her nedense kürsü konuşmaları
mız için iyi işlemiyor. Kendileri bizi yanlış anla
malarla, kasıtlarla suçlandırdılar. Bu iddia bizi 
üzmektedir. Ama üzerinde münakaşa edilen ko
nuda en yakın arkadaşları ile dahi ihtilâf halin
de olduğunu görünce teselli buluyoruz. Ben ne 
demişim huzurunuzda?. Demişim ki : Dün bu me
sele enine boyuna görüşüldü. Söylediler, söyle
dik. Sonunda bir karara varıldı. Komisyon yeni 
bir madde getirmedi. Sayın Yıldız da eski fikrin
de ısrar etmektedir. Şimdi mantıkan düşününüz. 
Şu Yüce Senatonun azaları, dün uzun uzadıya 
müzakere edip verdikleri karara, gece başlarını 
yastığa koyup sabahleyin tamamiyle değiştirecek 
mizaçta mıdırlar? Bu olamaz. Biz, maddeyi dün
kü karara uygun çıkartmak lâzımdır, fikrini mü
dafaa ettik. Eğer aksi tecelli ederse bâzı gruplar, 
Genel Kurulun dünkü kararı hilâfına anlaşmış 
demektirler. Bu netlice riyazi bir mesnede daya
nır. Dün evet diyen çoğunluk, bugün aynı mesele 
için nasıl hayır der?. 

Bizim beyanımız bundan ibaretti. Bunda Sa
yın Yıldız'ı hedef tutan bir kasıt var mıdır?. 

Bilhassa kendileri hiçte doğru olmıyan bir tâ
bir kullandılar, bize saldırırken biraz dikkatli 
olun, dediler. Bu beyan tarzlarını beğenmedim. 
Saldırmak gayribeşerî bir tavsiftir. Bendeniy ken
dilerine hiçbir zaman saldırmadım, saldıracak ti-
nette bir arkadaşınız da değilim. Eğer böyle bir 
iltibas hâsıl oldu ise mâruzâtımda şahıslarını he
def tutmadığımı beyana bana fırsat ve vesile ver
dikleri için bunu şükranla belirterek huzurunuz
dan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Okyayuz kendisine sata
şıldığını iddia etmekte ve direnmektedir. B Ü hu
susta kendisine söz verilmesini oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Buyurun Sayın Okyayuz. 
CAVIT TEVFİK OKYAYUZ (içel) — Sa

yın Başkan, muhterem senatörler, Senatoya ve 
senatörlere vâki sataşmaya cevap vermem huşu-
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sunda bana konuşma fırsatını verdiğiniz için, he
pinize teşekkür ederim. Sayın Yıldız bir evvelki 
konuşması ile alâkalı olarak bâzı hükümlerin; 
Hükümette vazifeli arkadaşların Senatodan çık-
mıyacağını söyleyip, bu istikametteki senatörle
re tesir ettiklerini ve arkadaşlarımızın da bu tel
kin ve tesirle bu kürsüden beyanda bulundukla
rını söyledi. 

Aziz senatörler, biz Büyük Milletin temsilcisi ol
mak ve bu aziz millete hizmet etmek şerefiyle çalı
şan ve kayıtsız şartsız bu milletin hizmetinde ol
manın şuurunu şeref sayan insanlarız. Hık bir in
sanın ve hiçbir müessesenin maddi ve mânevi çı
ğırtkanı olmak küçüklüğüne asla ve hiçbir şart 
içinde düşmiyeceğiz. Bu kanaat ve kararla Sayın 
Yıldız'a burada yaptığımız beyanatı, yalnız fikrî 
hayatımızın, hür irfanımızın ve hür vicdanımızın 
telkin ettiği inanış içinde yapmış olduğumuzu 
ifade etmek isterim. Bana bu imkânı bahşetmiş 
olduğunuzdan dolayı hepinize teşekkül- eder Se
natoyu hürmetle selâmlarım. 

(ÎKÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YİLDİZ (Tabiî Üye) — Efendim, sataşma oldu, 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Yıldızda kendisine sata
şıldığını iddia etmektedir. (Gürültüler) Arkadaş
lar, sizler rey veriyorsunuz. Ekseriyet bu yolda 
rey verdiği için mecburum, aynı yolda devam et
meye. Sayın Yıldız Başkanlık zâtıâlinize sataşma 
olduğu kanaatinde değildir, söz istemekte ısrar 
ediyor musunuzl 

KOMİSYON BAŞKANİ AHMET YILDIZ 
(Devamla) — İsrar ediyorum, sataşma olmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Yıldız direnmek
tedir. İçtüzüğün 95 nei maddesi gereğinee kendi
sine sataşma olup olmadığını oyunuza sunacağını. 
Sataşma olduğunu kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Buyuran Sayın Yıldız. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ AHMET 
YILDIZ (Talbiî üye) — Efendim ben 'kimseye «sa
taşmadım, bunu peşinen ara edeyim. Bâzı cihet
leri açıklamak isterim. Ben hiç. bir arkadaşa 
uşaklık lyapıyoT diye ne husıısih ay atımda, nede 
Yüksek Senatonun huzurunda söyleyecek kadar 
şuurumu kayıp etmiş değilim. Şimdiye kadar 
böyle bir şey yapmadım bu bir. 'İkincisi nwro-
ket severlik olarak savunulan fikri, müsaade 
ederlerse, b k de paylaşalım, onlar kadar mera-
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leketi »sevmekten zevk duyarım. Bu ızevkteu. bizi 
mahrum etmesinler. Fakat hakikaten bu çalış-

müsadenizle saldırıcı kelimesi övle ma 
fazla yadınganacak bir anlam taşımaz. İleri sü
rülen fikir ise hiç. de yapılacak birşey değildir-. 
Yoksa, sıaldırıeı kelimesinden ötürü aişın bir 
duyarlılığın yersizliğini belirtmekten başka bu
nun yaygın şekilde kullandı/yor olduğunu ha
tırlatmak isterim. Onun için öyle pek kullanıl
maz bir kelime- değildir. Yalnız halk tabiri ile 
«çuvaldızı kendine iğneyi başkasına sapla» sö-
«ü içinde düşünürsek, bu alınganlıktan önce dü
şüneceğim çok daha başka şeyler oluyor. O ka
dar ağır faaliyetlerde bulunuyoruz. Müsaade
nizle, bu deyimler' onları yanında rabatlıfk .verici 
sayılmalıdır. 

İleri sürülen fikirleri arkadaşım biraz kür
sü üslûbunu aşarak, savundu. Buna rağmen eğer-
Iftflarımızda biraz, daha doğrusu ben lâflarım
da biraz ileri gitti isem ondan özür dilerim. Ama 
karşılıklı hakları inhisara almayalım, bu kudsi 
vazifede müştereken biz de zevkle çalışalım; bir
birimizin duygularını paylaşalım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Üç ünenge vardır, sıra ile oku
tuyorum. 

Cumhuriyet iSenıatosu Başkanlığına 
Bakanlığın adının Turizm (Bakanlığı olarak 

değiştirilmesini arz ederini. 
(Hım hur başkanınca ,S. Ü. Tabiî Üye 

'Sadi Koçaıs Mehmet Özıgüneş 
Tabiî Üye 

Alu za.frfe r Yurdakule r 

Yüsek Başkanlığa 
Kanun başlığı ile 1 nei maddesinin açık oya 

konulmasını arz ve teklif eyleriz. 
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İKiirşehir 
A. Riza Ulusman 

Kayseri 
Hüsnü Dilekçeliği! 

Ağrı 
Veysi Yardımcı 

Adana 
Mehmet Ünaldı 

Rize 
Necip Danışoğlu 

İstanbul 
Sabahattin Tanınan 

'Cumhurbaşkanınca, S. Ü. 
Esat Çağa 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

Çorum 
Alâcddin Çetin 

Ankara 
itifat Etker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Nezvat Sengel 



Tabiî Üye 
Mehmet özgüneş 

Tabiî Üye 
Kâmil Karavelioğlu 

C. Senatosu B 
istanbul 

Celil Cevherioğlu 

Cumhurbaşkanınca S. Ü 
Sadi Koçaş 

Tabiî Üye 
Suphi Karaman 

Yüksek Başkanlığa 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı 

maddelerinin gelişi güzel serpiştirildiği ve hu
kuk tekniğine ve sistematiğine uygun bir şekil
de tanzim edilmediği görülmektedir. 

Bu sebeple, mezkûr tasarı maddelerini, aşa
ğıda belirttiğim şekilde bölümlere ayrılarak dü
zenlenmesi hususunun oya arzını teklif ederim. 

Yozgat 
Sadık Artukmaç 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanunu tasarısı 

Birinci Bölüm 
Görev ve kuruluş 

—• (Aynen) Madde 1 
Görev : 
Madde 2. — (Aynen) 
Kuruluş : 
Madde 3. — 
A) Merkezde : 
11.' Müdürler Komisyonu (ilâve edilecek) 
12. Turizm Danışma Kurulu (ilâve edilecek) 
B) Yurt içinde : (Aynen) 
C) Yurt dışında : 
Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları, basın 

müşavirlikleri ve basın ataşelikleri. 
Madde 4. — 13. (Aynen) 
Madde — 14, 15, 16, 17, 18, (21, 24, 16, 28, 15 

nci maddeler aynen) 

İkinci Bölüm 
Personel işleri : 
Madde 19. — 28 (16, 1.7, 18, 19 ,20, 22, 

3.°), 28 nci maddeler sıra ile avuen) 
23, 27, 

Üçüncü Bölüm 
Malî hükümler : 
Madde 29. — 32 (30, 31, 32, 

ler aynen) 
34 ncü madde-

Dördüncü Bölüm 
Çeşitli hükümler : 
Madde 33. ~ 38 (25, 26, 29, 36, 37, 38 nci 

maddeler aynen) 
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Beşinci Bölüm 

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

• Altıncı Bölüm 
Yürürlük ve yürütme : 
Madde 39, 40 (Aynen) 
BAŞKAN — En aykırı teklif olarak Sayın 

Sadi Koçaş, Mehmet özgüneş ye Muzaffer Yıır-
dakuler'in Bakanlığın adının «Turizm Bakan
lığı» olarak değiştirilmesini istiyen önergeleri
dir. önergeyi oylarınıza arz edeceğim. Birinci 
madde üzerinde geniş tartışmalar oldu. Burada 
karşılıklı 2 fikir vardır. 1. nci maddenin ret ve 
kabulünden önce 1 nci madde, üzerinde değişik
lik yapılması hususunda, daha önce dikkate alı
nan önergelerle komisyona gitmiş ve komisyon 
önergelere katılmamış bulunmaktadır. Bu se
beple 1 nci maddenin reddi halinde otomatikman 
Millet Meclisinin metninin oylanması iktiza ede
cektir. 

Şimdi Sayın Sadi Koçaş, Mehmet özgüneş ve 
Muzaffer Yurdakuler'in takririni tekrar okutup 
oylarınıza arz edeceğim, ondan sonra önerge ret 
veya kabul edilse de diğer 17 imzalı takrir mu
vacehesinde İçtüzük gereğince zaten açık oya 
başvurulacaktır, 

Takriri okutuyorum. 
(Sadi Koçaş ve arkadaşlarının önergesi tek

rar okundu.) 
BAŞKAN — önerge Bakanlığın adının «Tu

rizm Bakanlığı» olarak değiştirilmesini istemek
tedir. önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Efendim, müsaade buyurun, önergeyi tekrar 
oylarınıza arz edeceğim, önergeyi kabul edenler 
lütfen ayağa kalksın... Kalkmıyanlara müdahale 
etmeyin efendim. Kabul edenler 51 (55, 55 ses
leri) 51 sayılmıştır. Kabul etmiyenler 50, 51 sa
yılmıştır. Bu rakamlar aynı, birbirine müsavi. 

Bu sebeple tekrar sayacağız; kabul eden
ler... Lütfen ayağa kalkınız. (Açık oya, sesleri) 
Müsaade edin, müsaade edin, lütfen kalkıp otur
malar olmasın, efendim. Sayın Karasapan ayak
ta mısınız, oturuyor musunuz? Sayın üyeler 
lütfen yerini alsınlar. Sayın Oran oturuyor mu* 
sunuz, ayakta mısınız? Tam 51, üç arkadaş da 51 
saymışlardır. Kabul etmiyenler... 51 e 53 oyla 
kabul edilmemiştir, efendim. (Alkışlar) Bakan
lığın adı (Turizm ve Tanıtma Bakanlığı) olarak 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 1 nci maddenin 
başlığı olarak (Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
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k;ıııunıı tasarısı) ııdan sonra (Birinci bölüm. 
görev ve kuruluş) başlığı ve «Madde 1. Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı adı ile bir Bakanlık 
kurulmuştur.» şekliyle kabul ediyor, o halde bu 
şekliyle 1 nci maddeyi okutuyorum. Ben oku
yorum, efendim : 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Görev ve kuruluş 

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

BAŞKAN Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. (Açık oy. sesleri) Acele etmeyiniz efen
dim, değişiklik olduğu için zaten 1 n-ci madde 
açık oylarınıza arz edilecek. Niçin acele ediyor
sunuz? 1 ııci madde açık oylarınıza arz edilmiş
ti r. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN ----- Ne usulü efendim, maddenin 
birinci oylanması bitti, maddenin fasıllarında 
bir değişiklik olmamıştır. 
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MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Bi

rinci maddede hiçbir değişiklik yok ki açık oya 
sunulsun, efendim. 

BAŞKAN - - Birinci maddede değişiklik ol
muştur. Değişiklik nokta dahi olsa açık oya 
koymak mecburiyetindeyiz. Bölüm ve matlap 
eklenmiştir. Sayın Özgüneş. Yalnız oylamanın 
sıhhatli olması için izahlarımızı bu kürsüde ya
palım. 

Evvelâ hangi seçim bölgesinden ve hangi 
isimden başlıyaeağımızı tesbit edelim. Kur'a çe
kiyoruz efendim. 

Eşref Ayhan Ordu'dan başlıyoruz. Ordu'dan 
başlanarak isimler okunacaktır. 

Sayın üyeler oylarını kullandıktan sonra, dı
şarı çıkmış bulunmaktadırlar, biı- ara verildiği 
zann edilm ektedi r. 

Müsaade ederseniz, tasnif sonuna kadar 10 
dakika, ara verip soma birleşime devam edelim. 
(Evet, evet sesleri) 

Birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,30 

»>-•<« 

Î K I N C Î Ö T Ü R Ü M 
Açılma saati : 16,40 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTtPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Macit Zeren (Amasya) 

BAŞKAN -•-- Birleşime devam ediyoruz. 
Bütçe Komisyonu için yapılan secim netice

sini okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Bütçe Komisyonuna üyelik için yapılan se
çime (100) kişi katılmış ve neticede ilişik liste
de adları yazılı üyeler hizalarında gösterilen 
oyları alarak seçilmişlerdir. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Konya Tabiî Üye 
Sedat Oumralı Mehmet özgüneş 

Üye 
Kayseri 

Hüsnü Dikeçligil 

Sahir Kurutluoğlu (C. H. P.) Cumhur
başkanınca seçilen Üye 94 

Şevket Koksal (O. H. P.) Ordu 100 
Mustafa Dinekli (C. II. P.) Konya 99 
Ahmet Onar (O. H. P.) Konya 100 
Cevdet Geboloğlu (Y. T. P.) Bitlis 99 
Azmi Erdoğan (Y. T. P.) Diyarbakır 100 
'Enis Kansu (Y. T. P.) İzmir 85 
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Lâtif Aykut (Y. T. P.) Siirt 
Kudret Bayhan (C. K. M. P.; Niğdt 
Kadri Öztaş (A. P.) Balıkesir 
Mehmet Ünaldı (A.P.) Adana 
İhsan Sabri Cağlayangil (A. I 
Suphi Gürsoytrak (Tabiî Üye) 
Kâzım Yurdakul (Bağımsız) Sakarya 
Haydar Tunçkanat (Tabiî Üye) (Cum

hurbaşkanınca seçilen üyelerin adayı) 
Hasan Kangal 
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100 i 
100 ! 

99 | 
92 
94 
94 
96 

89 
i 

BAŞKAN" — Arkadaşlarımızdan ilk 15 i Büt
çe Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir. Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasa insinin birinci 
maddesi üzerinde sayın 120 üye açık oya işti
rak etmiş; 67 kabul, 53 ret, daha önce 1 nci 
madde işari oyla kabul edilmiş idi. Açık oyla
ma Millet Meclisiyle bu konudaki münasebet 
dolayısiyle yapılmaktadır. Yapılan açık oyla
mada salt çoğunlukla kabul oyu temin edileme
miştir. 

Görüşmelere madde 2 den devanı ediyoruz. 

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

haline getirmek için yurdun turizme elverişli 
bütün imkânlarını değerlendirir. Turizmle ilgili 
işleri yapar, yaptırır, düzenler, teşvik ve koor-
dine eder, denetler. 

Yurdu ve ulusu tanıtmaya yarıyaeak hiz
metleri görür. 

Haber ve yayın organları hizmetlerinin gö
rülmesini kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 

Bütün bu hizmetlerin ifası için idarenin çe
şitli kuruluşları, mahallî idareler, kamu kuru
mu niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu 
iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yarısından 
çoğu bu kuruluş ve teşekküllere ait müessese 
ve şirketler Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile 
iş birliği yaparlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyent. 
Buyurun, Sayın Koçaş. 

SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Muhterem arkadaşlarım, dün geç vakte kadar 
devam eden müzakereler sırasında. Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının ismi üzerinde yaptığımız 
görüşmelerin bir prensip meselesi olduğunu arz 
etmiştim. Bu husus Yüce Senatonun ekseriyet 
kararı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, olarak 
kabul edildi, hayırlı olsun. 
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Yalnız, tesellimiz dün. Sayın Bakan, komis

yon sözcüsü ve diğer birçok arkadaşlarımız, bu
radaki tanıtma teriminin münhasıran turizm 
faaliyetlerine aidolacağını bu kürsüden Yüce 
Senatoya arz etmiş oltııalandır. Tatbikatta da 
böyle olmasını görmekle sevineceğiz. 

Bu hususu tesbit etmek üzere 2 nci madde
deki tanıtma mevzunu değiştiren, ifadeyi kesin
leştirdi bir önerge takdim ediyorum. 

2 nci maddedeki diğer maruzatımız, ki, fik
rimizin esas hareket noktasıdır. 

Bu, 2 nci m a fidenin kaldırılması oluyor. 
Bu hususta da bir takrir takdim edeceğiz. 
Muhterem arkadaşlar, bu hususta ısrar edi

yoruz.' Yüce Senatonun, arz edeceğimiz husus
lara iltifat etmesini istirham edeceğiz. Esbabı 
mııcibeyi çok kısa olarak tekra,- edeyim. Tu
rizm ve basın - yayın yanyana çahşannyacak. 
İki mevzu ayrı ayrı fonksiyona tabidir, arz et
miştim. Birisi ticari; diğeri ise siyasi. Bunun 
ikisinin bir arada çalışmasına imkan yoktur. Ar
kadaşlarımız, birçok 'misallerden bahsettiler. 
İnşallah muvaffak olur. Tekrar edeyim. Basın 
ataşeliği ile görevli bir memur turizm tanıtma
sını yapamaz, arkadaşlar. Bize misal olarak İs
panya, Portekiz, Lübnan ve Monako'yu göste
riyorlar. Bir kere misal olarak gösterilen bu 
devletler turizm sahasında en ileri gitmiş mem
leketler değillerdir. Dünyada bu hususta en 
ileri gitmiş birçok devletlerin sistemleri durur
ken ; neden ikinci derecedeki devletlerin siste
mini örnek alıyoruz? 

Özellik ve turizm değerleri bakımından Türki
ye'ye benziyen mmeleketler, Akdeniz bölgesin
de Yunanistan ve İtalya'nın sistemlerini neden 
kabul etmiyoruz da İspanya. Lübnan ve Mona
ko'ya gidiyoruz. İstirhamımız verdiğimiz tak
rirlere iltifat buyuruhnasıdır. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
BAŞKAN" — Sayın Açıkalın. 
GEV A T AC İKALIN (Cumhurbaşkanınca (S. 

T1.) — Sa.ym Başkan, Senatonun sayın üyele
ri, efendim, ikinci madde delaletiyle zannede
rim, bu yeni ihdas edilen Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının uhdesine tevdi edilen üc mühim 
vazifeyi tekraren ve tekriren arz ve tebarüz 
ettirmek istiyorum ve bu hususta nihayet be
nim söyiiyeceğimi bugün tekrar sayın komis
yon Başkanı Ahmet Yıldız felhisan ve daha 
veciz olarak ifade ettikleri gibi, mesele şu üç 
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hizmet üzerinde toplanmaktadır. Bu memleket 
için yapılacak memleketin muhtaç olduğu üç 
hizmet var. 

1 turizm, 2 yurdu ve ulusu tanıtmaya ya-
ııyaeak hizmetler, o haber ve yayın işleri. 
Hükümet bunu kendi ölçülerine göre kendi 
imkânlarına göre mütalâa ederek bu görevleri 
bu bakanlığa tevdi etmeyi bize teklif edi
yor. Sayın ve kıymetli arkadaşlarımızın teba
rüz ettirdiği gibi, muhakkakki, üç görev bu 
bakanlıkta toplanmasa çok daha iyi olur. Bu 
benim kanaatim. Ama ne yapalım ki, Hükü
met, imkânları ölçmüş, biçmiş bize ıbu şekil
de getirmiştir. Ne yapalım. Fakat bunun en 
iyi şekilde işlemesini istemek ve bunun en 
iyi şekilde yapılabilmesini sağlamak ve bu 
bakanlığa bunun imkânlarını kazandırmak du
rumundayız ve bu bizim hakkımızdır. 

Çünkü bu hizmetler şimdiye kadar hiçbir 
zaman arzu edilen şekilde ve seviyede işleme
miştir ve yeniden tekrar ediyorum; eğer bu 
bakanlık bütçesinde bağımsız kadrolara im
kânlar verilmezse bu hizmetler yine de yapı
lamaz. Şimdi tekrar ediyorum, birinci dâva 
turizm davasıdır. Bu dâvayı yürütebilmek için 
tanıtma sahasında bu bakanlığa çok büyük 
vazife düşmektedir. Yurdu ve ulusu her yönü ile 
tanıtmak. Yani burada çok büyük vazifeler var. 
Acaba bu Bakanlık bunları hangi kadrosiyle ve 
nasıl yapacak ve bunları yapabilir mi, yapamaz 
mı? Yurt hizmetidir, yapar. Niçin yapmasın? 
Fakat imkânlarını vermeli, para vermeli. Bir
çok memleketlerde bu tanıtma işinin başına 
dünyaca tanınmış şahsiyetler getirilmiştir. Fran
sa'da, italya'da, İngiltere'de hep böyle. Alman
ya'da filân var, falan var. Bunlar fevkalâde 
mühim bir şey. Turizm yalnız alma - verme de
ğildir. Bütün arkadaşlarımın tebarüz ettirdiği 
gibi, bu turistik sahaya ait olan yerlerden tu
ristler malûmat alırlar, verirler. Demek ki, bu 
alanda enstitüler kurmuşlar. Biz daha bir ens
titü dahi kuramadık, bir tek sergiye girmedik, 
giremiyoruz. Davetleri reddediyoruz. Akdeniz 
Sergisine iştirak etmiyoruz, memleketi tanıtmı
yoruz, yani Türk Ulusunu ve Devletini tanıtmak 
için bir şey yapmıyoruz. Çünkü bu para key
fiyetidir. Kabiliyet değildir. Esas meselede ka
biliyet olduğunu kabul ediyorum, fakat para 
olmadığı için yapamıyoruz. 

3 neüsü; haber ve yayın organlarının düzen
lenmesi, memleketi ilgilendiren iç ve dış haber
leri takip ve zamanında kıymetlendirebilecek 
duruma getirilmesi lâzımdır. Bunun için ise 
yeni imkânlara, yeni kadrolara ve ehliyetli ele
manlara ihtiyaç vardır. Fakat, bugün için, büt
çe imkânları dolayısiyle, bunu yapmaya imkân 
yoktur. Bugün kabul ettiğimiz bütçe buna kâfi 
değildir. Binaenaleyh bugünden, teşkilâttan bu 
hizmetleri beklemek bu bir hayal olur. Ben de
mincek bu Bakanlığın isim değişikliği hususun
daki önergeye müstenkif kaldım. Birinci madde
de yapılan isim değişikliği bunu temin etmez. 
Şimdi bu Bakanlığı işletebilmek için benim ge
rek Yüksek Heyetinizden istirhamım, gerek Sa
yın Bakandan ricam bize bu yeni teşkilât kad
rosunu ve kanununu getirsinler, ben buna beyaz 
oyu ancak o vaadi aldıktan sonra kullanacağım. 
Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın özgüııeş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye-) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler. Tasarının tümü üzerinde 
görüşülürken, burada adı geçen tanıtma, turizm 
tanıtmasıdır, denilmiştir. Halbuki şimdi Ba
kanlığın vazifeleri sayılırken, yurdu ve ulusu 
tanıtmaya yarıyacak bütün hizmetleri görür de
niliyor. Şu hale göre Bakanlığa verilen umu
mi vazife ulusu bütünü ile tanıtmaktır. Turizm 
kelimesi ancak 9 ncu maddede Tanıtma Genel 
Müdürlüğünün vazifeleri arasında geçmiş. Biz 
inanıyoruz ki, Bakanlığın genel vazifeleri ara
sında bir tanıtma görevi olmalı, ancak bu gö
reve sadece turizm tanıtmasına inhisar etmeli, 
asla siyasi propagandayı hedef tutmamalıdır. 

İkinci mesele; haber ve yayın meselesidir. 
Bu husus Başbakanlığa bırakılmalıdır. Daha ön
ce de arz ettim; 1948 tasarısında dahi bu hizmet 
şimdilik kaydiyle turizmin yanında bırakılmış
tır. Aradan geçen 15 yıla rağmen hâlâ bu şimdi
lik kaydı yürürlükte mi? 

Sonra, Sayın Karakurt, yazılarını zevkle 
okuduğum. Karakurt diyor ki, şimdilik tasarıda 
bu şekli ile kalsın da, tatbikatta hatalı görü
lürse yeni bir kanunla değiştiririz. Müsaade 
etsinler, bu memleketi artık tecrübe tahtası ol
maktan kurtaralım, 1948 de (şimdilik) demi
şiz. 15 sene sonra yine şimdilik diyoruz. Birinci 
şimdilik 15 sene devam etmiş acaba bu (şimdi
lik) kaç yıl devam edecek? Hürmetlerimle, 
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BAŞKAN Sayın Karasapan. 
CELÂL TEVFÎK KARASAPAN (Afyon Ka-

rahisar) — Muhterem arkadaşlarım, 
Önümüzdeki Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

kanun tasarısının üzerinde bir seneden beri ça
lışmış ve bu konuda esaslı etütler yapmış nâçiz 
bir arkadaşınız sıfatiyle bu madde dolayısiyle 
ileri sürülen görüşlere, kıymetli fikirlere huzu
runuzda cevap vermeyi vazife sayıyorum. Kar
ma Komisyonda arz etmiştim. Esas itibariyle 
yalnız bir Turizm Bakanlığı kurmak, yalnız tu
rizmle meşgul olacak bir müesseseyi meydana 
getirmek ve basın işlerini tamamen ayırmak ha
kikaten aklen ve mantıkan pek yerinde bir ted
bir olurdu. Fakat bizde turizm, arkadaşlarınım 
söylediklerinin hilâfına arz edeceğim, on yıldan-
beri büyük terakki hamleleri kaydetmiştir. Ama 
bu hal de bizi tatmin etmiyor, biz çok daha faz
lasını istiyoruz. Bu muhakkak. Ancak memleke
tin maddi imkânları, iktisadi şartları şimdiye ka-
darki gelişmenin daha fazla olmasını önlemiştir. 
Tasarıya uygun olarak bir Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının kurulmasından sonradır ki, turis
tik müesseselerin imkânlarının artırılması ve is
tediğimiz istikamette inkişafları mümkün ola
bilecek ve bu suretle istenilen gayeye varılacak
tır. Bildiğiniz gibi .1949 da Basın - Yayın Genel 
Müdürlüğüne bir Turizm Dairesi eklenmiş ve 
vazifeler verilmiştir. Bunun faydası şu olmuş
tur : 1953 te turizm endüstrisini teşvik eden ka
nun gelmiştir. Bu kanunun memleket turizmine 
büyük hizmetleri olmuştur. Elbete bu böyle bir 
dairenin Basm - Yayın Umum Müdürlüğü yeri
ne meselâ Ticaret veya Ulaştırma Bakanlıkları
na raptı da düşünülebilirdi. Zamanında bu bir 
tetkik mevzuu olabilirdi. Her halükârda 1949 
da Basm - Yayma bir de Turizm Dairesi eklen
mesi, o zamanın icaplarına göre ihtiyaçlara bir 
merci olmak bakımından faydalı telâkki edil
miştir. Bu daire 1953 kanununu hazırlamış ve bu 
kanun da Hilton, Divan, Çınar otelleri gibi bir
çok'özel sektör ve Kilyos, Yeniköy, Edirne, 
Abant tesisleri gibi yarı resmî müesseselerin 
meydana gelmesini teşvik etmiştir. Bundan baş
ka birçok yerlerde motel, kamping ve oteller 
yapılmıştır. Bunların hepsinin memleketin tu
rizmine büyük çapta hizmet etmektedirler. 1949 
daki bünyesi ve şekliyle Turizm Dairesi, yani 
Basm - Yayın ve Turizm Bakanlığı bu müessese
lere, mahdut da olsa, yardımcı olmaya çalışmış

tır. Şu halde daha esaslı bir şekilde kurulacak 
olan yeni Bakanlık bu küçük daireden ve onun 
bağlı bulunduğu yetkileri olmıyan Bakanlıktan 
turizme daha büyük hizmetler görecektir. 

Sayın Sadi Koçaş arkadaşımız basm ataşele
rinden bahsettiler. Bunların turizmle bir ilgisi 
bulunmadığını söylediler. Arkadaşımıza arz ede
yim ki, yeni kanunla kurulacak Bakanlığın teş
kilâtı tamamlanıncaya kadar basm ataşelikleri
miz memleketimizin turizm propagandasiyle de 
meşgul olacaklar ve gerekli propagandayı yapa
caklardır. Kaldı ki, tasarı dış memleketlerde tu
rizm müdürlükleri kurulmasını ön görmektedir. 
Filhakika bunlar da devlet memuru olacaklar
dır, aksi halde bu vazifelere değerli elemanlar 
gelmez. Ancak devlet memuru olmakla beraber 
gerek basm ataşeleri, gerek turizm müdürleri 
bulundukları memleketlerde ilgili çevrelerle, 
acentalarla temasa geçecekler ve icabında bir 
acenta gibi çalışacaklardır. 

Basm ataşeliklerinin lüzumsuzluğu üzerinde 
de duruldu. Bu görüş yanlıştır-. Sayın arkadaşım 
('evat Açıkalın'm da işaret buyurdukları gibi 
basm ataşeleri, iyi çalışmak şartiylc, sefirlerin 
sağ koludurlar. Bu memuriyetlerin kaldırılması 
söz konusu olamaz, bilâkis takviyeleri lâzımdır. 
Yukarda da söylediğim gibi turizm işlerinin ta-
mamiyle bu işe memur müdürler tarafından ya
pılması mümkün oluncaya kadar bugün Devle
tin, Hükümetin elinde bulunan basm ataşeleri 
gibi elemanların tecrübe ve görgülerinden de is
tifade olunması düşünülmüştür. Hükümetin de 
Bakanlığını zamanında olduğu gibi, bu düşünce
de olduğunu sanırım. Hele basm işlerinin yeni 
bakanlıktan alınması bugün için düşünülemez. 
Hariçte olduğu gibi dâhilde de Hükümetin bası
na karşı görülecek vazifeleri vardır ve oldukça 
çoktur. Bugün bu hizmetler zayıf görülmektedir. 
Yeni Bakanlığa verilecek imkânlarla bu hizmet
ler verimli bir hale gelebilir. 

Bugün için basm ataşeliklerinden turizm sa
hasından faydalanılması bir bütçe tasarrufiyle 
de alâkadardır. Hükümet yeni kadrolar ihdasın
dan kaçınmıştır. Bu itibarla basma ait hizmetle
rin aydınlanmasında şimdilik zaruret yoktur. 

O zaman raporların raflarda tozlara terk 
edildiğinden bahsolundu. Böyle bir hal yoktur. 
Bakan olarak, zamanımda bu raporlardan bizzat 
faydalandığım gibi kanunun hazırlanmasında 
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bana yardımlarını esirgemiyen kıymetli mesai 
arkadaşlarım da bu belgeleri okumuşlar ve on
lardan mülhem olmuşlardır. Nitekim son defa 
memleketimize gelen Belçika Turizm Komiseri 
M. Hamlet ile OODRl'nin gönderdiği. Norveçli uz
man Air. Esmarkîn raporlarından da faydalanıl
mış ve kanun, ilerde basın işleri bakanlıktan tu
rizm işlerini sarsmadan ayrılabilecek şekilde dü
zenlenmiştir. Millet Meclisi Plân Komisyonunda 
ve tasarı üzerinde uzun müzakereler oldu. O za
man Bakan olarak arkadaşlarımızın hepsinden 
yardım gördüğümü minnetle yadederim. Niha
yet. yine Bakan olarak Millet Meclisi Genel Ku
rulunda da parti farkı gözetilmeksizin bütün 
arkadaşlardan yardım ve teşvik gördüğümü ve 
gerek Plân Komisyonunda gerek Mecliste tasa
rının daha da olgunlaştığını yine şükranla bu
rada açıklamayı vazife bilirim. Senatonun Kar
ma Komisyonunda da değerli arkadaşların fi kir
len de istifadeli oldu ve yeni tekemmüller kay
dedildi. Her ne kadar artık Bakan değilsem de 
bir Senato üyesi olarak komisyonun mesaisine 
katılmakta fayda gördüm. Ben bu anlayışla ta
sarının kabul edilmesine yardım etmek istiyo
rum. Çünkü ileri sürülen mütalâalar menfi değil, 
müspet istikamettedir. Eser hepimizin himmetiy
le meydana gelecektir. 

BALKAN -- Sayın Menemencioğlu. 

ETHEM MENEMENOfOĞLi; (İstanbul) 
---- Muhterem arkadaşlar bu ikinci maddede 
bir kelime var, hangi lisandan olduğunu an
layamadım.. O da koordine kelimesi. Böyle bir 
kelime Türkçe'de yok, Fransızcada hiç yok. 
Akademi bunu kabul etmemiş. Binaenaleyh, 
biz, eğer akademinin yerine kaim olup da, 
bâzı Fransızca kelimeleri Türkçe olarak ala
caksak, bunu koordone olarak almamız bizim
dir. Çünkü, Koordine fiilî Fransızcada yok. Ben 
Fransızcayı iyi bilirim iddiasında değilim ama 
Bavsın - Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğün
den gelen bir raporda, İm lisan yanlışı beni 
müteessir etti, doğrusunu isterseniz. Müsaa
de 'buyurursanız, eğer mahzur görmezseniz bu 
kelimeyi tamamen çıkaralım. Zaten 3 tane 4 
tane yanyana kelime var ki, onlar pekâlâ bu
nun yerini .alabilirler. Binaenaleyh böyle 
Fransızcada dahi olmıyan bir kelimeyi be
nimsememize ne lüzum vardır anlıyamıyorum. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN - Sayın Okurer. 
CAHİT OKFRBK (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, 2 nci maddede 'bir cümle var, ben de 
onun Türkçesi üzerinde duracağım; «Haber 
ve yayın organları hizmetlerinin görülmesini 
kolaylaştırıcı tedbirler alır» deniyor- Ben bu 
cümlenin mânasını ve neyi ifade ettiğini, 
neyi kasdettiğini iyi anlayamıyorum. Kolay
laştırıcı tedbirler (urganlarla mı alâkalıdır ha
ller veya yayın, organlarıyla mı alâkalıdır, 
yoksa, doğrudan doğruya, haber ve yayın hiz
metlerinin kolaylaştırılması ile mi alâkalıdır'? 
Organ deyince burada akla umumiyetle ga
zeteler- geliyor. Kolaylaştırıcı hizmetler, ga
zetelerin hizmetlerini kolaylaştırmak için 'bir
takım yardımlar mı olacak? Umumi ola
rak - daha ziyade - 'buradan organ kelimesini 
çıkarıp «haber ve yayın hizmetlerinin görül
mesini kolaylaştırıcı tedbirler alır» şekline 
gelmesini gerektiriyor cümle- Fakat belki baş
ka bir mâna kasdedilmiş olabileceğini düşü
nerek bu hususta bir değiştirge önergesi ver
memiş bulunuyorum ,gerek komisyon sözcüsü, 
gerek bakanlık bu hususu izah ettikten sonra 
tatmin olmazsam, ayrıca önerge vereceğim. 
Teşekkül* ederim. 

BAŞKAK Sayın Birand. 

İZZET BİRAND (İzmir) - Sayın Baş
kan, sayın senatörler; bir işin çok daha mü
kemmelini yapmak imkânı olmayınca, zaruret
lerle, daha aziyle iktifa etmek şeklinde maze
rete bağlanan tasarıyı, bu durumunda Yüksek 
Senato aktüel şartların zarureti karışsında 
tashih etmiştir. Ancak bunun tabiatı eşya ile 
intibak üzero gelişmesini eibetteki sarih he
def olarak da iaşretlemiş bulunmaktadır. 
Tasarıda bir husus, sadece yabancıların memle
ketimize gelmesi ve güya turistim yalnız bizleri 
ziyaret edip, bize para bırakması şeklinde anla
şıldığı sarih olarak görülüyor. Halbuki turist ve 
t lirizmdeki enformasyon bunun bir alış, veriş 
ve aynı zamanda turizm, bu memleket halkının 
da gidip dünyayı görmek ve böylece bilgisini, 
görgüsünü artırmak; dolâyısiyle ticari, iktisadi 
irtibatlarını genişletmek gibi faydaların da ola
cağı şeklinde anlaşılmalıdır. Bu mülâhazalarla 
ben, yalnız 2 nci maddedeki bir kelimeyi değiş
tirmeyi yüksek heyetinize arz ediyorum. 2 nci 
madde, «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, turizmi 
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millî ekonominin verimli sektörü haline getir- i 
inek için yurdun turizme elverişli imkânlarını I 
değerlendirir» der. Turizmi millî ekonominin ve
rimli sektörü haline getirmek için de yıırl için-
de turizmi ve turizme elverişli imkânları değer-
lendirir; şeklinde tarif edilirse normal olan bir 
inkişafa doğru bu istidat aksettirilmiş olur, mii-
lâhazasiyle bir teklif devarz ettim, iltifatınızı is
tirham eder, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan? Yok. Sayın Ko
misyon 'Başkanı Yıldız, buyurun, 

(İEOİOİ -KOMİSYON BAŞKANİ AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
arkadaşlarım; ben Hükümeti ilgilendiren husus
lara değinmiyeceğim. Esasen bu, Komisyonumu
zun vazifesi değil. Fakat komisyon olarak bize 
tevcih edilen suallere cevap vereceğim ve düşün
celerimizi arz edeceğim. Evvelâ bir konuşmamız 
tekrar edildiği hin bunu tutanaklarda hatırlı-
yabildiğim şekilde tekrar etmek isterim. Bütün 
tanıtmanın munl asıran turistik olacağı husu
sunda bir ifadede bulunduğumu hatırlamıyo
rum. Ama şunu söylediğimi iyi hatırlıyorum. 
Enformasyon; buradaki tanıtmayı biz enfor
masyon anlamına alıyoruz. Bunu da iza'h ettim. 
Memleketin turistik değerleri, her yönüyle -hat
tâ ilâve ettim- folkloru, müziği, edebiyatı, tabiî 
güzellikleri, tarihî anıtları yaşayış şartları, bü
tünüyle memleketi; hattâ şu lâfı kullandım 
«Türk toplumunu Türk toplumu yapan nitelik
lerle Türkiye'yi, Türkiye'yi tanıtan nitelikleri 
t o py ekûn tanıtma» ve ilâve ettim ki «bu tanıt
madan her Devlet organı kendine güre fayda
lanabilir. Bu bir bütündür. Ticaret Bakanlığı 
da bundan faydalanabilir, Sanayi Bakanlığı da 
faydalanabilir» dedim, «Politikamız da bundan 
faydalanabilir». O halde «topyekûn bütün mem
leketi, milleti tanıtma» diye tarif ettiğim için, 
bu bağlantılar dışında konuşmadığımı hatırlıyo
rum. Tutanakların da -böyle olduğuna eminim. 
Fakat bir noktayı da tekrar ettim. Şimdiye ka
dar şikâyet konumuz olduğu gibi -bilmem lâfı 
çok olduğu için, ben- de söylerini; Faşist İtal
ya'nın, bilmem Nazi Almanya'nın yaptığı gibi 
iç politikayı dışarda propaganda yapan siste
min biz de Komisyon olarak aleyhmdeyiz, diye 
arz ettim. Binaenaleyh evvelâ bu bakımdan ta
sarının metindeki ifadeyi biz Komisyon olarak 
uygun buluyoruz. Yurdu ve milleti -sabahleyin | 
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arz ettiğim kelimelerin yurdu ve kapsamını- o 
da milleti aynen «yurdumuzu ve milletimizi bu 
hüviyetiyle tanıtan» dedim orası da yurdu ve 
milleti diyor. 2 inci kolaylaştırıcı tedbirleri alır, 
basınla, ifadesini arz edeyim: 

Anayasamızın 2)2 nci maddesinin 2 nci fık
rasında, haber ve yayın ''hürriyetini kolaylaştırı
cı tedbirler diye bir kısım vardır. Bu kanun, 
bunu, bir ödev olarak Devlet organları içinde bu 
bakanlığa vermiş bulunuyorjDalıa ajçık söylen
mek icabederse «hizmetleri kolaylaştırıcı» ted
birler diye ifade edilebilir. 

Arkadaşların tenkidlerine gelelim: Bâzı
ları cidden bizce de kabule sayandır; o nok
talara gelince arz edeceğim. Ben. toptanını 
arz ediyorum. 

Sayın Açıkalınîn buyurduğu gibi cidden 
bu görevler çok zordur. Bunu biz de komis
yon olarak, bu savunmamızın rahatlığını du-
yabilmemiz için Hükümetin aynı teminatı bi
ze vermesini, biz de arzu ederiz. Cidden bu 
görevleri yapabilmesi konusunda bugün bu
rada savunduğumuz fikirlerin gerçekleşebil
mesi ve istikbalde biz de, bu işde üzülrneme-
nıiz için Hükümetin bu yönde geniş tedbirler 
alabilmesini, temenni ederiz. Onu bakan, bizi 
ne derece tatmin ederse, zannederim benden 
sonra sizlere sunar. Şimdi mutlaka turizme yö
nelmeli, dendi. Şimdi ben burada ekseriya 'sı
nırlayıcı ve tereddütlere sevk edici kayıtlar
dan pek fayda beklemiyorum. Çünkü bir nok
tayı açıklayabiliriz. Burada, birçok tanıtma
ya giren konular var. Müzikten tutunuz, ede
biyatından, folklöHinden, tarihî anıtlarından, 
dinî eserlerinden kültür hayatımızdan, top
lumsal davranışlarımızdan gelecek insanlara 
karşı yapacağımız muameleye kadar elbette 
bundan çıkan.. Türkiye'de asayişin her tür
lü toplumsal düzenini ilgilendiren hususlarla 
turist ilgilidir ve bunlar hakkında bilgi al
mak ister. Ama bu acaba turistik midir; mese
lâ acaba Türkiye'de asayişin insanı rahat
sız edecek tedbirleri yoktur, demek; turistik 
midir değil midir? Evet bir yönden turistiktir. 
Turist rahatlık ister. Hattâ geçen defa arz et
miştim; Suudi Arabistan'dan muhtelif memle
ketlerden gelenler var. Bizi rahatsız etmesin 
resimlerimizi çe'kmesin derler, bizim millî kı
yafetlerimiz budur derler, doğrudur. Bizim 
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kıyafetimizi sağda salda çekmenin manâsı I 
yoktur» diye müracaat ettiklerini bilirim. Ga- I 
yet ayık müracaat. , I 

Şimdi bu bir, tedbirdir ama, bu turistik mi- | 
dir değil midi r ! Turistiktir bir yönü. O ba
kımdan, bizim kanaatimiz, böyle çok tahdit- I 
ler korsak, tanıtma yapacak kimse cidden I 
demin de arz etmişti n, memleket dışında bu- I 
lıınan, bilhassa herkese, Türkiye'yi her yönü 
ile tanıtmaya, propagandasını yapmaya gö
nüllü katıldığı için bu senin yaptığın turis
tik değildir. Bu senin yaptığın şu anlama ge
lir', diye bir tahdit, endişe altında bulunma
ması için burada olduğu gibi, öbür yönü de 
zaten söylemiyor, şunu da yapar diye yurdu
nu ulusunu tanıtır. 

9 ncıı madde ile ikinci madde çelişme ha
linde değildir. Orada diyor ki: Turistik de
ğerlerini de ulusal değerim de tanıtır, öbürü 
de aynı şekilde okursanız orada da yurdu ve 
ulusu tanıtır, öbüründe de «memleketin tu- i 
i'istik değerlerini ve ulusal değerlerini» diyor. 
Öyle pek bir çelişme yoktur ama, kelimeler 
aynı değildir. 

Şimdi bir" görüş söylendi, «haber ve yayı
nı» cidden ayrırıp, bağımsız yapmaya her I 
hangi bir itirazımız yok. Yalnız bir görüşümü 
savunmak istedim; nereye bağlıyalım dedik. 
Başbakanlığa bağlanmasına da komisyon ola
rak şimdiye kadar ki tatibikatiyle verimli ol-
mıyaeağı kanısındayız. Arz ettiğimiz gibi, bir 
Devlet Bakanlığının bunu idare edebilecek hiç
bir teşkilâtı yoktur. O halde hiçbir yerden idare 
edilmiyor anlamına gelir. Sadece bir Devlet 
Başkanının emrindedir. Eğer bir başka yere 
bağlanacağı, iyi savuıııılabilirse - biz şimdiye 
kadar bunun başka bir yere bağlanabileceğini 
iyi savunamadık, Komisyonca böyle bir ge
rekçe bulamıyoruz. Şimdiye kadar alışmış, 
gelmiş bir düzen var, bunu benimsedik - bizde 
bu gerekçeyi benimseriz. Sonra nedir bunun i 
yapabileceği şeyler? Kanunda da söylendiği j 
gibi, senede bir defa kart görecek, dışarda j 
ataşelikler kanaliyle temsil yapacak ki, bu j 
ataşelikleri kaldıramıyorum, bunlar mevcut- ; 
tur diyoruz, kıymetleri vardır. Yayın ve ha
ber hizmetlerini kolaylaştırır. Şimdi burada i 
Saym Okurer'in söylediği husus, bize de uy
gun gelir. Yani organ kelimesini kaldıralım, 
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sadece «yayın ve haber hizmetlerini kolaylaş
tırır» diyelim. Buna komisyonca katılırız. 
Çünkü gaye de budur. Anayasanın deyimi de 
buna daha yakındır. Haber ve yayın hizmet
lerini kolaylaştırıcı telbirler alır. Komisyon 
olarak buna bir itirazımız yoktur. 

Sonra Sayın Birand'ın buyurduğu husus
lara da komisyon olarak hir itirazımız yoktur. 
Buyurdular ki; bu turizm 2 yönlüdür. O halde 
gidişi de, teşvik etmek lâzım. Gidenler de tu
rizme hizmet ederler. Ve bu 2 yönlü ol
sun. Bir uygun deyim ve uygun metin 
söylerlerse, o metin üzerinde ancak (görüş
lerimizi sunabiliriz. Şimdi sadece bu fik
ri prensip olarak, komisyon benimser. 
Aleyhinde bir görüşümüz yoktur. Biz bu gö
rüşleri arz ederken, bakanlıkça cidden bunları 
tartışdık ve görüşlerimize kuvvet verdiği ka
nısına vardık. Senelerce uzmanlığını yapmış 
bakanlığını da yapmış eski ve yeni bakanlar 
görülüyor ki, bu görüşü tamamiyle benimsi
yor, burdan ayrılmak için yeter (bir gerekçe 
de görmediğimizden kendi kanunlarımız da 
bunlarla birleştiği için, arz ettiğim şekilde 
bir iki yerde Sayın Okurer ve Sayın Birand'ın 
teklifleri bizce uygundur öbürünü yine sistemi 
topyekûn değiştireceği için eski birinci madde
deki münakaşaların bir devamı mahiyetinde ol
duğu için, sistemi değiştirici mahiyette olan bu 
tekiü'e katiilmıyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

BASIN - YAYİN VE TUKİZM BAKANI 
NURETTİN AIİDIÇOĞLU (Elâzığ Milletveki
li) — Muhterem arkadaşlar, ikinci madde üze
rindeki, tartış maki rda .söz alan ve mulhterem 
fikiıierini dinlediğimiz arkadaşların bu mütalaa
larına teker teker ve kısaca cevap isterim : 

ılvoıçaş arkadaşımız, ikinci maddedeki «Yur
du ve ulusu tanıtmaya yarıyacak hizmetleri 
•görür» fıkrası ile, «haber ve yayın (organları 
hizmetleıiınin görülmesini kolayiaştırııcı tedbir
leri alır» fıkrasının maddeden tayyedilmesin i 
istediler; m/ııcip sebeplerini de şitfalhen >a:rz etti
ler ve takrir- verdiler. Bu takrirlerin aleyhinde-
yim. 

Bu münasebetle bir defa daha ifade edeyim, ki 
bunu kürsüden birkaç defa ifade ettik. Bu tasarı 
iki ayak, iki kademe üzerine oturmaktadır. Öy-
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le bir sistem kuruyor. Bunlardan birisi, turizm 
hizmetleridir, birisi de bütün dünya milletleri
nin, yaptığı, bütün dünya devletlerinin vares
te* kalamadığı enformasyon hizmetleridir. Bu 
ikisi bir bakanlık bünyesinde toplanmış, müşte
rek bir sistem vaz'etmiştir. Dün de ifade etti
ğim ıgibi, bunun aksini (yapan memleketler de 
vardır, -onlarda turizm işi ayrı bir teşkilât ve
ya bakanlıkla, enformasyon işi ayrı bir teşkilât 
veya bakanlıkla idare ediliyor. Bu bir sistemdir, 
üzerinde tartışılabilir. Ama bizini tasarımız, Hü
kümetin (getirdiği tasarı, Turizm işiyle birbirine 
tedahül eden sahalardır, ayın zamanda enfor
masyon işini bir bakanlık 'bünyesinde toplamış 
ve müşterek bir sistem kurmuştur. Bu müş
terek sistem içinde (-alışan memleketler de var
dır. Bu memleketler, bu sahada muvaffak ol
muşlardır. Meselâ sabahleyin özel olarak sayın 
üyelere dağıttığım bakanlığın uzmanları tarafın
dan hazırlanmış olan raporda da görüleceği 
üzere, turizm sahasında cok muvaıffak olunmuş 
memleketler ki, - keşke onlar kadar olsak - İm 
müşterek sistem sayesinde birçok meselelerini 
halletmişlerdir. Ama şüphesiz ki bir teşkilât 
içinde müşterek sistem her şeyi halletmez. 
Müşterek sistemlerin o memleketlerin bünye
sine uygunluğu ve o çalışmanın rasyonel şekilde 
gelişmesi, o memleketlerin turizm in'kişaJÜarın
da yardımcı olmuştur. Bu müşterek sistemin, bu 
kanunun esası da budur. Bütün maddeler ona 
göre tesis edilmiştir. Adı da ona göre konmuş
tur. Bu müşterek sistemin. Hükümet olarak mü-
dafiiyiz. 

Bu müşterek sisteme göre enformasyon keli
mesi, yani tanıtma olarak birinci maddede mu
hafaza ettiğimiz kelimenin karşılığı dünyanın 
her yerinde muayyen bir hizmet anlayışına te
kabül eder. Enformasyon kelimesi; tanıtma, 
bilgi verme, haber alma, haber yayma fonksiyon
larını, vetirelerini ihtiva eder. Tanıtma konu
su hiç şüphesiz ki, arkadaşlarımızın ihtirazen 
bahsettikleri politik tanıtmayı da ihtiva etmek
tedir. Bu tasarının bir dalı olan Enformasyon 
Şubesi, Enformasyon Bakanlığının bünyesinde 
bulunan bir servis olmak bakımından bu teşki
lât, bu Bakanlık politik tanıtma da yapacaktır 
arkadaşlar. 

Koçaş arkadaşım; benim, yalnız turistik ta
nıtma yapacağını ifade ettiğimden bahsetti. Ben 
öyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum. Söyle-
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dim ise zühuleıı söylemişimdir. Politik tanıtma
da hiçbir Devlet, dünyanın hiçbir milleti vares
te kalmamıştır. Biz de bu ikinci sisteme göre 
enformasyon işlerini, tanı t ına işlerini, b i r tasarı 
bünyesinde, bir Bakanlık bünyesinde topladık
tan sonra, bu politik tanıtma yapma işinden va
reste kalamayız. Yalnız ayrıldığımız nokta şu
dur; zannediyorum arkadaşlarım bir alerji için
dedirler. Ama politik tanıtına bir faşist, bir naz i 
propagandasıdır, dediler. Politik tanıtına bir 
faşist propagandası, bir nazi propagandası de
ğildir. O devirler kapanmıştır. Bugün dünya
nın bütün demokrat memleketleri, başta Ameri
ka, İngiltere, politik tanıtma, yapmaktadırlar. 
Hangi organları i le! Başta bunu basın ataşelik
leri yapmaktadırlar. Büyükelçilikler emrindeki 
basın ataşelikleri ile yapmaktadır]ar. Bu teşki
lâtın bünyesinde de basın ataşelikleri olacaktır. 
Bu basın ataşelikleri tabiatiyle, dış teşkilât içe
risinde politik tanıtına yapacaklardır. Türk Mil
leti de bu faaliyet ve hizmetten kendisini vares
te tutamaz. Ama bu politik tanıtmanın bütün 
Bakanlık bünyesini saracağı, turistik tanıtmayı 
da, ihmal ettireceğim seklinde bu tasarıda ileri 
sürülmüş, politik tanıtmaya evveliye! verilmiş. 
birinci plâna. alınmış bir durum da meydanda 
yoktur. 

Turistik tanıtmayı biz, turizm ve tanıtma 
buralarımızla dışarıda, yapacağız. Politik tanıt
mayı basın ataşeliklerimizle yapacağız. Ama hiç 
şüphesiz ki, basın ataşeliklerinin fonksiyonu 
bahsinde dün de mütaaddit konuşmalarımda ifa
de ettiğim gibi, tanıtma işini bir külolarak mü
talâa etmekteyiz. Esas itibariyle her memlekette 
de bütün bu sahalar, politik tanıtma, turistik 
tanıtma, kültürel tanıtma bir kül halindedir. Ve 
birbirine tedahül eden sahalardır; teşkilât da 
bu bakımdan birbirine ister istemez tedahül et
mektedir. Tabiatiyle turistik tanıtma politik ta
nıtma içerisinde bir nebze mevcuttur. Meselâ 
benim, bürolarımdan - Turizm ve Tanıtma büro
larımdan - ecnebiler gelip şunu soracaklar : 
İran'a gideceğim, ama orada bugün hali hazırda 
siyasi durum turistin geçmesi için, turistin em
niyeti için müsait midir? İşte, turizm ve tanıt
ma bürosunun bu suretle politik mevzulara mu
hatap olduğunun basit bir misali. Bunlar teda
hül eden sahalardır. Şimdi biz kültürel tanıtma 
yapamıyoruz ve bu tasarıya göre yapamıyaca-
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ğız. Çünkü o. daha büyük bir mesele, daha bü
yük biı- teşkilât ve para mevzuu. O, tabiatiylc 
Millî Eğitim Bakanlığı ile diğer memleketlerin 
yaptığı gibi, Millî Eğitini Bakanlığı ile Enfor
masyon bakanlıklarının, Enformasyon teşkilâtı
nın el ele vermek suretiyle yapacakları bir fa
aliyettir ki, Fransa bu iş ieiu muazzam masraf
lar ediyor. İngiltere, yalnız bu iş için bir ser
vis kurmuş (British Consül adlı) bir teşkilâtı 
vardır, dünyanın dört bucağına dağılmış. Bun
ları yapacak durumda değiliz. Bütün bu bakım
lardan enformasyon işine verdiğimiz mâna bu 
kanunun, istinadottiği sistem bakımından, ar
kadaşımızın ikinci maddedeki bu iki fıkranın çı
karılması hakkındaki tekliflerine •muhalifiz. On
ların çıkması demek, dünden beri münakaşasını 
ve müzakeresini yaptığımız konuların bir da
ha. burada, tekrarlanması, bir daha burada sis
tem . münakaşasına, girmemizi icabettirmektedir 
ki, bunun da ben artık kâfi miktarda tartışıldı
ğı kanaatinde bulunmaktayım. 

İlimdi, arkadaşlarımın bir korkusuna daha 
temas etmek isterim. Diyorlar ki, Turizm ve 
Hasın - Yayın bir arada çalışamaz. İnsaf ile 
mütalâa, etsinler. Su tasarıyı başından sonuna 
kadar okusunlar; bir defa basın kelimesi olarak 
lıasın kartı kelimesinden başka bir tek kelime 
geçmemektedir. Bir de basın ataşesi, kelimesi 
geçmektedir. Yok, bunun dışında. Biz İmsin 
üzerine bir tütel kuramıyacağız. Dün de arz 
ettim, kurmamıza imkân yoktur. Anayasaya mâ
nidir. Anayasaya aykırı fiil işlemiş oluruz. .Böy
le bir mevzu yoktur. Bu Anayasa, bu kanun, bu 
sistem basın üzerinde bir tütel getirmemektedir. 
Böyle bir şey mevzuubahis değildir. Basın işle
rini tedvire memur veya bir derece basın ihda
sına götürücü bir yol, biı* çığır bu tasarının hiç
bir tarafında görülmemektedir. İşlenmesi dahi 
yoktur. Binaenaleyh basın kelimesi yokken, ba
sın - yayın faaliyeti diye bir faaliyet bu tasarı
da tedvin edilmemişken arkadaşlar nasıl olur da 
mütemadiyen turizm ve basın işleri beraber yü
rüyemez diyorlar? Enformasyon ve tanıtma iş
leri diyoruz arkadaşlar, dikkat buyurun demin
de arz ettiğim (kadenıeleriyle, dallariyle arz et
tiğim) tanıtma işleri vardır. Bu tanıtma işleri, 
turizm işleriyle her memlekette nasıl yürütülü
yorsa bizde de öyle yürütülmeye çalışılacaktır. 
iler memlekette yürüyor, tedahül halinde yürü
yor. Bâzıları turizm ve tanıtına, turizm ve en-
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formasyon aynı vekâlet bünyesi, aynı teşkilât 
bünyesi yürütmektedir. Meselâ Amerikan, siste
minde, dışarıya gönderilen ve politik tanıtma 
yapan organlar turistik tanıtmayı da bu organ
lara yüklemek suretiyle yaptırmaktadırlar. 
Fransa öyle, İtalya öyledir. Bunların bu sahada
ki çalışmaları derin tetkika tabi tutulursa ki, bu
rada, uzun uzadıya üzerinde durarak bir rapor 
hazırlatmış olmakla beraber - okuyup da zama
nınızı almak istemiyorum - onlar turizm işleriy
le, enformasyon işlerini tanıtma, işlerini beraber 
yürütüyorlar. Binaenaleyh bizim de beraber yü
rütmememiz için hiçbir sebep yoktur. 

Yine buyurdular ki, Koçaş arkadaşımız, «bir 
insan hem ataşe, hem turizm ve tanıtma bürosu 
nasıl olacak: Birisi ticari iştir, diğeri ise tanıt
maya mütaallik iştir.» Af buyursun arkadaşını, 
galiba burada turist acentaları ile, turizm büro
larının vazifelerinin karıştırıldığını görüyoruz. 
Ticari işleri, turist almayı, turist satmayı, turist 
paralarını almayı ve saire;; bunları turist acen
taları yaparlar. Bizim tanıtma ve turist bürola
rımız para işleri ile meşgul değil, tanıtma işi ile 
görevlidirler. Kaldı ki, hem ataşe, hem tanıtına 
ve turizm bürosu memurlarımız birbirlerinden 
tefrik edilmiş. Meselâ, bu tasarının getirdiği esp
ri şudur : Bâzı yerde lüzumlu göreceğiz, basın 
ataşesi bulunduracağız; bâzı yerde, lüzumlu gö
receğiz, turizm ve tanıtma bürosu kuracağız; 
bâzı yerde ise ikisini birden açmak zorunda ka
lacağız. (,-ünkü bu kadrolardan bu dar kadrolar
dan âzami surette rasyonel şekilde istifade edip 
bu hizmetleri görmeyi bu tasarı derpiş etmek
tedir. Biım da fukaraca hazırlanmış bir tasarı
dır. Sayın Açıkalın üstadımıza mütalâalarına ce
vap verirken o konuya ayrıca temas edeceğim. 
Binaenaleyh ataşeler, turizm ve tanıtma büroları 
ile acenta işini birbirine karıştırmamak lâzımdır. 
Tasarının getirdiği espri bu değildir. Turizm ve 
tanıtma işi, ticaret işi değildir. 

Simdi muhterem üstadını Koçaş, âlâ, âlâ, mi
sâl olarak' neden İspanya'ja alıyorlar, neden Yu
nanistan ve İtalya'yı almıyorlar buyurdular. Ar
kadaşlar, sözlerimin başında işaret ettiğim gibi. 
İspanya'yı turizm sahasınlda\muvaffak olmamış 
memleket olarak sayıyorlarsa, ben, tamamen 
kendileriyle aksi fikirdeyim. Bir münasebetle 
daha arz ettim. Bakanlığa geldikten sonra ilk iş 
olarak İspanya'nın durumunu tetkik ettirmek 
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ihtiyacını duydum ve halen bu işler için Bakan
lık mensubu birtakım elemanları İspanya'ya 
gönderdim ve onlardan oradaki Dışişleri Bakan
lığı teşkilâtımızla da iş birliği yaparak geniş bir 
rapor getirmelerini istedim. Sebebi şudur : Ba
na bu yolu Türkiye'nin çok yakın muhiplerinden 
olan Prof. Baade'nin bir raporu ilham etti. Prof. 
Baade 1961 - 1962 senesinde Bonn'da yazdığı bir 
raporu Turizm Bakanlığına göndermiş. Bize çok 
geniş ışık tutuyor. İspanya hakkında müsaade 
buyurursanız, bir iki pasajını okumayı arzu ede-' 
rim. «Akdeniz memleketlerinin turizm sayesinde 
gelir grafiğinin nasıl yükselebileceğini ispat 
eden misal ise İspanya'dır. 

İspanya'da 1958 senesine kadar turizmden el
de edilen gelir gayet ınütevazidir. Hattâ 1957 se
nesinde 77 milyon dolar tutan bürüt gelir, 1958 
senesinde 72 milyon, dolara ve net gelir de 74 
milyon dolardan 70 milyon dolara düşmüştür. 
1959 - .1960 senelerinde - ki bu gelişme çok yakın 
senelerdedir, - İspanya'da roket hızında bir tu
rizm faaliyeti başlamıştır. 

1959 senesinde gelen ecnebi turist sayısı, 1958 
senesine nazaran % 16,7; 1960 da ise 1959 a na
zaran % 45,7 nisbetinde bir artış kaydetmiştir. 

Bu sayede 1960 senesinde seyyahlardan te
min edilen döviz miktarı brüt olarak 300 mil
yon dolar ve net olarak 250 milyon doları bul
muştur. 1961 senesinde elde ettiğimiz malûmata 
göre, bu miktar, 460 milyon dolara yükselmiş
tir. Demek ki, yalnız iki sene zarfında 300 mil
yon dolar gibi bir artış kaydedilmiştir. 

«Senelerce açık veren İspanya bütçe muvaze
nesi sırf turizm sayesinde bu açığı kapattığı 
gibi altın ve döviz stoklarında da kayda değer 
bir artış elde edilebilmiştir.» 

Bir pasajı daha; «İspanya'da 3 - 4 sene için
de - netice olarak ifade ediyor Prof. Baden -
Turizm gelirinin 100 milyon dolardan, 400 mil 
yon dolara çıkması, yani 300 milyon dolar art
ması, ispat eder ki, bu rakamlar hayalî değil
dir. (Türkiye'nin durumunu kıyaslıyarak söy
lüyor) 12 senelik bir program yapılıp, doğru 
olarak tatbik edilmesi, yani Türkiye'ye gelen 
yolların düzeltilmesi, Türk karayolları şebeke
sinin geliştirilmesi ve tabiat güzelliklerinin bol 
ve ikliminin müsaidolduğu yerlerde sayfiye şe
hirlerinin kurulmasiyle bu rakamlara ulaşmak 
mümkündür.» Şimdi, bizim de derdimiz ayr>" 
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derttir. Türkiye'de yakın bir zamanda ihracatı 
temin edecek bir sınai gelişme beklenemez. 

Zirai ürünlerimize, yani incir, üzüm satarak 
bizim, bu yıllık derdimizi, yani dış ticaret açı
ğımızı, bütçe muvazenemizi tanzim etmemize 
imkân olmadığı kerat ile sabit dmuştur. Nas
rettin Hoca'nm hikâyesi gibi «Gün, gidip kaldı 
şu dağın arkasında» bu turizmi geliştirirsek ben 
o kanaatteyim ki, İspanya'nın varmış olduğu 
bu neticeye, ki dikkat edilince kısa zamanda da 
varılıyor ve turistik potansiyelimiz itibariyle 
Türkiye İspanya'dan kat kat yüksektir, bu ne
ticeye varacağız. İspanya'nın turizm geliri bu
gün Baade'in bahsettiği rakamdan daha yük
seğe gelmiştir, geçen sene İspanya'yı ziyaret 
edenlerin miktarı 8 milyondur, ve buna teka
bül eden döviz miktarı 475 milyon dolardır. 
Hal böyle iken, İspanya'yı neden misal olarak 
almıyalım? İspanya'da Turizm ve Enformasyon 
Bakanlığı, diye bir bakanlık kurmuşlar, harıl 
harıl çalışmaktadır; mükemmel ve rasyonel bir 
teşkilâttır. Bugün bu neticelere ulaşmaktadır
lar. Onun için İspanya'yı misal alışımızda bir 

, isabetsizlik görmüyorum. 

Lübnan'ı misal olarak alalım . Lübnan da 
öyle, bizden çok para kazanıyor. Avuç içi ka
dar memleket olduğu halde 200 milyon dolar 
kazancı olan Lübnan'ın müşterek sisteme daya
nan teşkilâtı çalışmaktadır. Orada da Turizm 
ve Enformasyon Bakanlığı vardır ve bu bakan
lık vazife görmektedir. 

Muhterem Açıkalm üstadımız, büyük bir ya
raya temas ettiler, kendileri ile bcmfikirim, bir 
bakıma. Diyorlar ki, bu bakanlık bu enformas
yon işini, bu turizm işini bu kadro ve paralarla 
nasıl yapacaktır? Güçlüğünü itiraf ederim, ko
lay değildir. Hakikaten bu kadrolar, dardır. 
İşin vüsati ile mütenasip değildir. Bugün dışar-
da çalışan 36 elemanımız vardır, bu 44 e çıkar
maktadır. Ama ne yapalım, başka çaresi yok. 
Şimdi Amerika muhtelif yönlerden, bir taraf
tan basın ataşeleri ile politik tanıtma yapıyor, 
geniş teşkilâtı var. Bunlardan ayrı, haberler 
servisi, denilen dünya çapında bir muazzam 
servisi, teşkilâtı var ve bu işe milyonlarca do-
Vîr harcamaktadır. Ahmet Yıldız arkadaşımızın 
da bu kürsüde misal gösterdikleri gibi yalnız 
onların Ankara teşkilâtında çalıştırdıkları mik
tar, enformasyon işlerinde bizim bütün bakan-
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lığımızın dış teşkilâtından daha çok fazladır, 
ama bn bütçe içerisinde bunu yapmaya mecbu
ruz. Şimdi bu noktadan şuna girmek istiyorum. 

Bâzı arkadaşlarımız enformasyon işleri ayrı 
olsun, diyorlar. Ayıralım güzel, fakat bu değir
menin suyu nereden gelecek? 

Enformasyon işlerini ayırdığımız takdirde, 
mükemmeliyetle yapayım derseniz;, onlara ayrı, 
muazzam bir kadro tanıyacaksınız. Fransa'da 
olduğu gibi, İspanya'da olduğu gibi enformas
yon bakanlığı kuracağız. Onların paraları var, 
imkânları var, yapıyorlar. Ben ayrıca enfor
masyon işlerinin bir teşkilâtla da yürütülebile
ceğine kaani değilim. Bu kadrolar içerisinde 
daha birkaç sene bu durum gitmeye mecbur
dur. İlerde arkadaşlarım inşallah yine senatör 
seçilirler ve buraya gelirler; durum salâh bul
muştur, derler, para var, derler, şu enformas
yon bakanlığını ayırın. Turizm Bakanlığı ayrı 
bir bakanlık halinde gitsin. O zaman belki bu 
durum karşısında hakikaten memleketin de 
maddi imkânları daha salâha vardığı görülün
ce Senatodan ve Meclisten kolaylıkla bu tasa
rıları geçirebilirler. Ama bugün fiilî imkânsız
lık vardır. İşte müşterek sisteme gidişimizin bir 
sebebi de, açık olarak ifade edelim, budur. Müş
terek sistem daha ucuz bir sistemdir ve bugün
kü imkânlarımızla biz Hükümet olarak bundan 
fazlasını yapacak durumda değiliz. Bu müşte
rek sistemin bir mucip sebebi de budur. 

Kadrolar ne olacaktır? Kadrolar azdır. Ama 
bu müşterek sisteme dayanan diğer memleketler 
bu konuda ne yapıyorlarsa biz de onu yapmaya 
çalışacağız. 

Sayın Ozgüneş; arkadaşım, bu kürsüde ifade 
ettikleri fikirleri tekrar ettiler, onlara yegân ye
gân bendeniz dün de cevap verdim, bugün de ce
vap verildi, Sayın Komisyon Başkanı, Sözcüsü 
onlara da cevap verdiler. Bunlar üzerinde fazla 
durarak zamanınızı almak istemiyorum. Zaten ce
vabını vermiş olduk. 

Şimdi, yalnız bir noktaya biraz da acı duydu
ğum içlin, cevap vermek isterim : 

Çünkü, başında bulunduğum teşkilât hakkın
da şu veya bu şekilde çok şeyler söylenmektedir. 
Bu şekildeki sözler bazali insafın hududunu da 
aştığım görmekle üzülmekteyim. Arkadaşlar, bu
güne kadar hiçbir şey olmamıştır, diyorlar. Bu 
insaf ölçüleriyle kabili telif bir şey değildir. Me-
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selâ arkadaşımız, Özgüneş dediler ki, 194") sene
sinde Yunanistan'da bu iş başladı, bu kadar ile
ri gitti. Bu iş Yunanistan'da 1945 de baş
lamadı. O tarihte Yunanistan'da dâhili harb var
dı. Arkadaşlar, bu liş bizde çok geç başlamadı. 
1950 yılında başladı. Zaten bu turizm işi her 
memlekette nisbeten yenidir, bizde daha yenidir. 
Bu kadar sene içinde bu teşkilât hiçbir şey yap
mamıştır denemez. Bâzı rakamlar zikretmek is
terim, meselâ : 1960 yılında 5 milyon dolar Tür
kiye'ye girmiş, 1961 yılında bu rakam 6,5 milyon 
doları bulmuş, 1962 de 13 milyon doları bulmuş. 
Bir artış kaydetmektedir. Ama bu sadece benim 
Bakanlığımda oturan insanların bu gelişmevi kös
tekledikleri mânasına gelmez. Ne yapabilirler bun
lar? Hazreti İlanıza bile olsalar bundan fazlasını 
yapamaz. Yol yok, giriş yok, Türkiye turistin gel
memesi için her türlü mânileri ihdas etmiş, ma
yın tarlası halinde olan bir memleket. Turistin 
gelmemesi için her türlü sebep vardır. Bütün tu
ristik potansiyelimize rağmen, siz bu dikenli tar
layı açmadıktan sonra işin başına kimi getirirse
niz getirin, muvaffak olmasına imkân yoktur. 
Kaldı ki, daha bakanlık olmamış. Demin sayın 
selef imlin de burada ifade ettiği gibi Bakanının 
dahi salâhiyetlerinin münakaşa edildiği bir teşki
lâtın bundan daha fazlasını yapamıyacakiarma. 
inanmamaya sebep kalmayacaktır. Bu tempoyu mu
hafaza edersek, inşallah bu tempo hızlanacaktır. 
1963 yılında 22 milyon, 1964 te 42 milyon, 1965 
de 79 mlilyon, 1966 da 149, 1967 de 280 milyona 
bu tempo, bu hız devam ederse ancak alınacak 
tedbirlerle varılacaktır. Yalnız şunu ifade etmek 
istiyorum. Arkadaşlar burada bir Teşkilât Kanu
nu ile beraber turizm işinin nasıl tutulacağı hak
kında uzun mütalâalarını kıymetli filmi emi'i ileri 
sürmektedirler. Bu ayrı bir konudur. Bakanlık 
teşkilâtının şu veya bu olması ayrı şey, turizm 
işinin, nasıl tutulacağı nasıl geliştirileceği, hangi 
tedbirler alınacağı ayrı bir konudur. İnşallah bu 
tedbirleri de bu Teşkilât Kanunu çıktıktan sonra 
ana, meseleleriyle ana politikalarımızla huzuru
nuza getireceğiz. İnşallah bu tempo daha çok hız
lanacak, Türkiye şu İspanyol misalinde deliğim 
gibi, Prof Baade'niıı dediği gibi, kısa zamanda 
bundan netice al inak imkânlarına kavuşacaktır. 

Sayın üstadım Birand'ın ve Sayın arkadaşım 
Okurer'in fikirleri hakkında, Sayın Ahmet Yıl-
dız'ın ifadelerine bendeniz de iştirak ediyorum. 
Hakikaten Savın MenenıcncioîHırnun dediüi ti'i-
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bil bu koodine kelimesinin koordine şeklinde ol
ması lâzım. Bir harf hatası olması icabeder. Va
kıa bunun Fransızca'da mastar şekli koordinas
yon olarak kullanılıyor, fakat koordone olması 
doğrudur. 

İkinci madde; esas itibariyle sistemi hülâsa 
eden bir maddedir. Bunun üzerinde hiçbir tadi
lât yapılmasına gönlümüz ra^ı olmaz, takdir Yük
sek Heyetinizindir, arkadaşlarımızın bu konuda 
verdikleri takrirlerinin kabul edilmemesini istir
ham ederek huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika, Sayın 
Öztürkçine sual sormak istiyor. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Poli
tik konularda, hâdisenin açılması yönünden sual 
sorulması halinde Tedbirler Kanunu işleyecek 
midir?. Hakikaten evvelce bunu kim yaptı, kim 
açtı diye sorulacak suale bir cevap verilmesi icab
eder. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Devamla) — Çimdi 
sayın arkadaşım, bu münakaşaları açmıyalım. Ben 
buradan Bakan olarak bir şey söylerim, siz üzü
lürsünüz, siz söylersiniz ben üzülürüm. "3en bu 
memlekette bu gibi münakaşaların kapanmasını 
talebederim. Bunlara hiç lüzum yok. Ben size 
bir arkadaş olarak samimî bir tavsiyede buluna
yım, böyle bir suali ne siz sorun, ne de ben cevap 
vereyim. Kardeş kardeş şurada memleketin istik
baline bakan insanlar olarak şu işlerin gelişmesi 
şu imkânların açılması, hiç değilse İspanya ka
dar senede 500 milyon dolar kazanan bir memle
ket haline gelebilmesi için çalışalım. Tedbirler 
Kanunu gibi üzücü mevzuların açılmasının sıra
sı değil. 

BAŞKAN — Bunun üzerinde Sayın Özgü-
neş sual soracaklar, Sayın Bakan. 

' MEHMET , ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sa
yın Bakan dediler ki ; «Yunanistan'daki bu
günkü teşkilât 1945 te kurulmamıştır» Bugün
kü teşkilâtın kabul tarihi 11 Eylül 1945 tir. 
Ben böyle biliyorum, "acaba ben yanılıyor mu
yum ? 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 
NURETTİN ARDIÇOĞLU (Devamla) — Üs

tadım ben öyle biliyorum, siz de öyle bilin. O 
tarihte komünistlerle uğraşıyorlardı jda; hjali 
tıarb vardı Bir gelişme yoktu. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir 
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Ancak; son söz sayın 'bir üyenindir. Sıra

da Sayın Kurutluoğlu vardır. Buyurun efen
dim. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğünün Turizm ve Tanıtma Bakanlığına in
kılâbı hakkındaki kanun tasarısının ikinci 
maddesi dolayısiyle hem bâzı temennilerimi, 
bu kuruluştan evvel, izhar etmek ve hem de 
bir sistemin müşterek veya ayrı olarak ka-
nund"a yer alması hususundaki fikirlerimi arz 
ve izah edebilmek için, huzurunuzu işgal et
miş olacağım. Her şeyden evvel, burada söz 
alan bütün arkadaşlaırımızın çırpınışları ve 
temennileri Türkiye'nin istikbâline veçhe ve
recek ümitlerimizi bağladığımız turizm dâva
sının tahakkukundaki düşüncelerimizi açıkça 
iftıde ve bakanlığın kuruluşundan sonraki ça
lışmaların da teveccüh edeceği yönleri bi-
hakkin tâyin gayretinden doğmaktadır. Ha
kikaten şayanı şükran ve şayanı takdir bir 
mesaidir- Bendenizin kanaatine göre, turizm 
dâvası, 'bacasız bir sanayinin işletilmesi dava
sıdır. Hakkaten bacasız bir sanayidir. Ve 
millî gelir üzerinde büyük tesirleri olabilecek 
bir istikamette çalıştığı zaman da memleke
tin veçhesi iyi bir istikâmet almış olacak
tır. Bu itibarla hem sarf edilecek mesai ve gay
retin, ağırlığı ve hem de bu mevzuda bilgiyle 
emeğin birleşerek bir netice almasındaki tesi
rini göz Önünde tutmaktan uzak kalamıya-
cağız. 

Turizm zaviyesinden memleketimiz hakika
ten bir hazine; pek çok şeyleri sinesinde sak
lamaktadır, ancak biz bundan istifadeyi müm
kün kılacak bir gayreti sarf edemiyoruz, bu ba
kımdan üzüntümüz yerinde olsa gerektir. Tu
rist ne İster? Turizm hangi zihniyetle gelişir 
ve turizmin inkişafında ve turistik davet de 
takibedilecek yollar nedir? Zannediyorum ki, 
bu esas prensibolarak 3 nokta üzerinde gayret 
sarf etmek gerekmektedir. Turist evvelâ ta
nınmadan eğlenmek ister, turist evvelâ emni
yet ister, turist, evvelâ soygun zihniyeti hari-
icinde .bütün parasını bırakıp gitmek ister. Bu 
,3 mevzuu, bir arada yapabilmek bakanlığın 
tek basma üzerine alacağı bir iş değil, bütün 
Devlet teşkilâtiyle birlikte bu istikamete bir me-
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sai sarf etmenin zarureti de derkârdır. Herek 
idare âmirleri zaviyesinden, gerek emniyet ter-
tiha.t] zaviyesinden, gerekse serbest meslek er
babı zaviyesinden bir misyoner gibi her birimi
zin bu mevzuda açık fikirlerimizi emniyeti sağ-
lıyacak tedbirlerimizi ve memleketimizi tanıta. • 
eak her türlü imkânları hazırlamak zorundayız. 
Ancak, ister basın ataşeliği ve tanıtma mevzu
unda basın ataşelikleri ve bu mevzudaki teşki
lâtı Turizm Bakanlığına bağlı olsun, isterse -müs
takil bir teşkilât veya diğer bir bakanlığın hiz
met çerçevesi içerisinde mesai sarf etsin, yapı
lacak iş, dışardan gelecek turistin Türkiye'deki 
ikameti esnasında görebileceği şeyimi, emniyeti
nin mevcudiyetini ve rahatlıkla her tarafı geze
bileceği hususundaki iç inanışını, kendisinin ka
fasına ve kalbine yerleştirecek bir mesainin, yal
nız basın ataşeliklerinden beklenmesiyle müm
kün olmadığını bakanlığın da bilmesi icabetmek-
tedir. Besleyici bir mesaiyle Turizm Bakanlığı 
dış teşkilâtına, istikamet vermez ise, dış teşkilâ
tın, kendi insiyatiıiyle ve İçendi belki dar, belki' 
geniş görüşüyle, bu istikamette büyük bir hiz
met görmesi mümkün olmıyacaktır... Bu itibarla 
kendisine bağlı kaldığı takdirde veya kalmadığı 
takdirde de dış teşkilâtımızın mesaisini bu çiz
meye «alıştığı hudut içinde ve iyi bir istikamette 
geliştirmenin başta gelen bir vazife olduğunu da 
bilmekte fayda vardır. Bu temennileri, bu kuru
luş esnasında izharda, bendeniz fayda mülâhaza 
ediyorum. 

Tanıtmanın Turizm Bakanlığında kalması 
veya kalmaması mevzuu hususunda kanunun 
ikinci maddesinin alacağı istikamet bakımından 
da fikirlerimi arz etmek isterim. Dünyada iki 
sistemin mevcudolduğundan bahsedilir; müşte
reken çalışan sistemler, ayrı ayrı çalışan sistem
ler, olduğu ileriye sürüldü. Ancak her şeyden 
evvel 5892 sayılı Basın - Vayuı ve Turizm (lenel 
Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki Kanunun 2 
nci maddesine bir göz atmanın faydalı olacağı
na kaaniim. Bu kanunun her şeyden evvel... 

BAŞKAN — Duyulmuyor, Sayın Kurutlu-
oğiu. 

SAHİRKURUTLUOGLU (Devamla) — 5;>92 
sayılı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğü kuruluşu hakkındaki Kamınım 2 nci madde
sine göz atmakta bir fayda mülâhaza etmekte
yim. 2 nci madde de «Basın - Yayın, ve Turizm 

(.îenel Müdürlüğünün vazifesi Basın - Vayuı ve 
diğer vasıtalarla, Türkiye'yi dışarda tanıtmak ve 
irerde ( iımhıırivet esaslarını ve Türk demokra

sisinin gelişmesini yayma ;ı'k ! lasın - vayuı mesle
kinin ifasiyle ilgili işlere bakmak ve dış turizm
le iç turizmi geliştirecek tedbirleri almaktır.» 
diye hizmeti vasıf hımıştır. Ama huzurunuza ge
len kanun tamamen aksi istikamette. Turizmi 
başta, almış iç. ve dış turizmin inkişafını. Devlet 
daireleriyle olan irtibatını, dışarıyla teması, bu 
mevzuun inkişaf ve genişlemesinin gayretini 
ikinci madde, birinci plânda ve başta gelen bir 
mevzu olarak ele aldıktan sonra basın ve yayma 
taallûk eden kısımları kısaca bir iki nokta üze
rinde, sinesinde bir istikamete tevcih etmiş bulu
nuyor. Bu itibarla esprisinde ayrılık vardır. 
Başta gelen turizmdir. 

Öbüründe J 949 da çıkmış, 1945 te demokra
siye girdiğimizi iddia etmişiz, 4 sene sonra, .'•> 
sene sonra bunun inkişafını ve demokratik ni
zamın yurt içerisinde anlatılmasını sağlamaya 
müteveccih bir müesseseye o gün ihtiyaç gö
rülmüş ve bu şekilde bir kanun çıkmış. Ama 
bugün o mahiyet tamamen berakis olmuş ve 
konu Turizm Bakanlığının ön plânda gelen hiz
meti, tercihaıı ve takdimen ifa edeceği hizmet 
tamamen ters istikamette bir başka devlet te
şekkülünün ek bir vazifesi olarak mı devam et
sin hususunda tereddütler var. Ama böyle bir 
vazife kanunen mevcut. Bir arkadaşımız, aynen 
radyonun muvakkat madde ile verilen, istika
met şeklinde, basın - yayın işlerinin ve ataşelik
lerinin de bir geçici madde ile düzenlenmesine 
ve ilerde kurulacak vekâlet zaviyesinden hiz
met sadedinde oraya, bağlanmasının geçici mad
de ile temininin daha uygun olacağına işaret 
buyurdular. Bunun hukukan mümkün olmadığı 
kanaatindeyim. Bu hizmete lüzum yoktur, kal
dıralım, mümkündür. Ama kanunu çıkıncaya 
kadar Turizm Bakanlığının Kanunu içerisinde 
g'eçici bir madde ile bunu devam ettirelim, bu 
mümkün değildir. Kendi kanaatimi arz ediyo
rum, neden mümkün değildir4' Bakanlıkların 
kuruluşlarına mütedair 4951 saydı Kanun Dev
let hizmetlerinin. Devlet daireleri hizmetleri
nin, tefrikini Başbakanın teklifi ve Cumhurbaş
kanının onayı ile bakanlıklara ayırmak salâhi
yetini Başbakana vermiş bulunuyor. Şimdi, biz, 
Turizm Bakanlığı Kanunu içinde geçici bir 
madde ile bakanlığı kuruluncaya kadar, bu şe-
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kildeki hizmetleri muvakkaten Turizm Bakan
lığı devam ettirir, dediğimiz zaman, bir emri 
kanuni yapıyoruz ki, bunda Başbakanın rızası 
var mıdır, yok mudur, meselesi ortaya çıkacak
tır. Kanunun verdiği salâhiyet, Başbakanın tek
lifi, Cumhurbaşkanının onaylaması ile bakan
lık ihdas edilir. O ihtiyarî bir hükümdür. Ama 
biz bu kanuna bir bakanlık kuruluncaya kadar 
bu hizmet, Turizm Bakanlığında devam eder, 
hükmünü koyduğumuz zaman da, iki hükmi ka
nuni arasında bir tearuz ve bir çelişme olacak
tır. Bu, kanun tekniği bakımından muvafık ol-
mıyacağı gibi, netice itibariyle bir sakatlık do
ğacaktır. O halde bendeniz bunun bir bütçe 
imkânı, parasızlık dolayısiyle burada kalması 
fikrine de iştirak etmiyorum. Yarın Devlet bu
nun ayrı bir bakanlık olarak hizmet görmesini 
istikbal bakımından daha teminatlı veya Dev
letin hizmetlerini ifası zaviyesinden daha iyi 
bir istikamette gördüğü zamanJ a bunu tefrik 
ederse biz esbabı mucibeyi burada söylediğimiz 
zaman, yarın ne konuşacağımızı bilemez hale 
geliriz. Bu itibarla bir bütçe imkânı veya para 
imkânından bir hizmetin veya paranın yoklu
ğundan dolayı değil, devam ede^elen tefrikinin 
mümkün olması zaviyesinden de ele aldığımız 
zaman, bugünkü muhtelit sistem içerisinde, be
raber yürütme sistemi içerisinde ikinci mad
deyi kabulde bir mahzurun doğacağı kanaatin
de değilim. Bu itibarla bu hizmete inanıyorsak 
bu hizmetin ifasında bir zaruret görüyor isek, 
bu takdirde şimdilik bu Turizm Bakanlığı teş
kilâtı içerisinde bu hizmet de devam eder, ya
rın bu memleketin göstereceği ihtiyaç karşısın
da tefrik ile bir başka bakanlıkta bu hizmet 
tedvin edilebilir ve bir tearuz meydana gelme
miş olur. Tanıtmanın ve basın ataşeliklerinin 
görecekleri hizmetlerin tâyin ve tefriki zaviye
sinden mâruzâtım bu olacaktır. Bu itibarla sis- , 
temin yürümiyeceği endişesine kapılmamak ge
rekir. Bu mevcut bütçe ile bu hizmetin ifası 
mümkündür. Bu hizmetin ifasında da bendeniz 
bir başka istikamet de düşünmekteyim : 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı, tarih pek I 
net olmamakla beraber, 24 . 5 . 1957 tarihinde I 
bir Kararname ile ihdas edilmiş bir Bakanlıktır. I 
Bakanlık olarak bir kalemi mahsusu ile, bir de 
Bakanı vardır. Hizmet, arz ettiğim gibi, Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün hizmeti-
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I dir. Bu itibarla Umum Müdürlük bütçesiyle, Ba

kanlık kendi bünyesi içinde, Bakan ve kalemi 
mahsusu ile bir bütçe ile gelmiş huzurunuza ve 
1963 yıl bütçesi bu zaviyeden ehemmiyet arz 
eden bir bütçe mahiyetinde kalmamıştır. Ama 
temenni ederim ki, Sayın Ardıçoğlu'nun hizme
tinin de devam ile, 1964 yılı bütçesini Yüksek 
Senatonun huzuruna getirirken bu imkânların 
bir başka istikamette genişletmenin gayretini 
sarf etsin ve Devlet bütçesi içerisinde buraya 

I ayrılacak ödenek ve tahsisatın da genişlemesin
de bizlerin gayreti buna inzimam etsin... Ken
dileri gerek iç tanıtmada ve gerekse turistlerin 
celbinde yapılacak hizmetlerin primle mi, ikra
miyeyle mi, Devlet memuriyeti zihniyetini bir 
başka istikamete götürür, memleketin istikbali
nin turizmde olduğunu anlayarak yaptıkları hiz-

I met zaviyesinden ve hizmet ölçüsünden tedbir
lerinin bir gayret artırıcı tedbir olup olmadığı
nı, bunu enine, boyuna, derinliğine düşünerek, 
bu zaviyeden tahsisatları maaşları ödemekle bu 
hizmetin ifasının mümkün olmıyacağmı gayret
lerin bir başka istikamette artırılarak, arz etti
ğim gibi, bu bacasız sanayiin işlemesinde, hem 
âmme hizmeti vazifesi görevinin kendisine düşen 
vazifeyi ifada ve memlekete kazandırdığı bir 
doların dış tediye muvazenesindeki tesirinde iç
timai adaletin, sosyal adaletin seviyesinin yük
selmesindeki gayretlerini değerlendirmesine ma
tuf hizmetlerle Yüksek Senatonun huzuruna ge
lirse öyle zannediyorum ki, göreceği destek ol
dukça ehemmiyetli bir destek olacaktır. Kanu
nun, sistemin tefrikinde bir fayda arz etmiye-
ceğini ve turizm zaviyesinden temennilerimin 
bu noktada toplandığını arz eder, hepinizi hür- ' 
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Konuşmaların kifayeti

nin oya sunulmasını arz ederim. 

Afyon Karahisar 
Rasim Hancıoğlu 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci madde üzerinde önergeler vardır. Oku
tuyorum : 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Bakanlığın görevleri arasında zikredilen; 
«Haber ve yayın organları hizmetlerinin gö

rülmesini kolaylaştırıcı tedbirler alır.» 
Fıkrasının çıkarılmasını arz ederiz. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 
Sadi Koçaş Mehmet özgüneş 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
ikinci maddenin dördüncü fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

izmir 
Cahit Okurer 

«Haber ve yayın hizmetlerini kolaylaştırıcı 
tedbirler alır.» 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
2 nci maddenin ikinci fıkrasının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 

Sadi Koçaş Mehmet özgüneş 
Yurdun turistik değerlerini tanıtmaya yarı-

yacak hizmetleri görür. 

Cumhuriyet Senatosu 
Yüksek Başkanlığına 

2 nci maddenin 3 ncü fıkrasının aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

izmir Antalya 
Ömer Lûtfi Bozcalı Mustafa özer 

«Yurdu ve ulusu turistik tanıtmaya yaraya
cak hizmetleri görür.» 

Yüksek Başkanlığa 
Madde ,2 de ikinci satırdaki «yurdun» keli

mesi yerine «yurd içinde turizmi ve» yazılması
nı arz ve teklif ederim. 

İzmir 
izzet Birand 

C. ıS. (Başkanlığına 
Kanunun 2 nci maddesindeki «turizmle ilgi

li işleri yapar, yaptırır, düzenler, teşvik ve ko
ordone eder, denetler» cümlesinden «koordone» 
kelimesinin çıkarılmasını, «ve» kelimesinin 
«eder» kelimesinden sonra gelmesini, kemi: 
«haber ve yayın organları hizmetlerinin» ibare-
sindeki «organları» kelimesinin çıkarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

Samsun, 
Dr. Fethi Tevetoğlu 

26 . 6 . 1963 O : 2 
Başkanlığa 

2 nci maddedeki «koordiııe» kelimesinin «ko
ordone» olanak düzeltilmesini arz ve teklif 
ederim. 

İstanbul 
Hlt hem Mene m encioğlu 

BAŞKAN — Aykırılık derecelerine /göre 
«haber ve yayın organları hizmetlerinin görül
mesini kolaylaştırıcı tedbirler alır» fıkrasının 
çıkarılmasını istiyen Sayın Sadi Koçaş ve Sa-
lyın Özgüneış'in önergeleri on aykırı öincrıge bu-
1 ummaktadır. IBu fıkranın tamamen çıkarılmasını 
diğerleri ise değiştiril meşini istemektedir!!er. 
ıBu itibarla en aykırı olan takriri tekrar oku
yorum. 

(Sadi Koîçaış -ve Mehmet Özgüneş'in önergesi 
tekrar ak undu) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Hükü
met?. Katılmıyor. .Bu fıkranın çıkarılması husu
sunun dikkate alınıp 'aiınmamaisını oylarınıza 
arz ediyorum. Dikkate alınmasını 'kabul eden
ler... • Ktm iyeni er Kabul edil m e mistir. 

Sayın Okurer'in önergesini tekrar okutu
yorum. 

(Cahit Okurer'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu'rıun önergesi 

ni tek ra r wkuyo ruz.) 
(Fethi Tevetoğlu'nun önergesi tekrar 

okıundu.) 

BAŞKAN — Sayın .Okurer ikinci maddenin 
4 ncü fıkrasında «haber ve1 yayın hizmetlerini 
kolaylaştırıcı tedbirleri alır.» şeklinde değişiklik 
yapılmasını, Sayın Tevetoğlıı da aynı fıkrada 
«organları» kelimesinin çıkmasını istemektedir
ler. Bu sebeple birbirinden farklıdır, ikisini ay
rı ayrı oyunuza arz ediyorum. Sayın Okurer'in 
«haber ve yayın organlarını kolaylaştırıcı tet-
birler alır» şeklindeki değiştiricine Komisyon ka
tılıyor mu? 

OEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Efendim, Sayın Oku
rer'in önergesine katılmıyoruz, fakat Sayın Te-
vetoğlıınun önergesine biz katılıyoruz. «Hizmet
lerinin görülmesini» yalnız hizmetlerin diyor, 
eksik kalıyor; zannedersem fikir aynıdır, fakat 
kelime atlamıştır. Komisyon olarak sadece «or
ganları» kelimesinin çıkarılmasına biz müsaade 
ediyoruz. 
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•BAŞKAN — Sayın Okurer, Sayın Tevetoğ-

lıvnun önergesine iltihak ediyor musunuz? Edi
yorsunuz. O halde «haber ve yayın hizmetleri
nin .görülmesini kolaylaştırıcr tedbirleri alır» 
şeklinde olacak. Komisyon katılıyor, Hükümet?. 
Katılmıyor. Dikkate alınıp alınmaması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul et m iyeni er... Dikkate alınmıştır. Komis
yon kabul ettiği cihetle 4 ncü fıkra haber ve 
yayın «organları» kelimesi çıkarılarak «haber 
ve yayın hizmetlerinin yürütülmesini kolaylaştı
rıcı tetbirler alır» şekliyle olacak. Diğer fıkra
larda komisyon katıldığı için ayrıca komisyona 
gönderilmenine lüzum kalmıyacaktır. 

ıSaym özgün eş'le, ıSayın Koçaş, «Yurdun 
turistik değerlerini tanıtmıya yarıyaeak hizmet
leri görür» fıkrasını; «yurdun turistik değerleri
ni tanıtmaya yarıyaeak. hizmetleri görür» Sa
yın Ömer Lütfi Bozcalı ile 'Sayın Mustafa özer'-
de: 

«Yurdu ve ulusu turistik tanıtmaya yarıya
eak hizmetleri görür.» şeklinde değiştirilmesini 
istiyorlar. 

ÖMER LÜTFİ BOZCALI (İzmir) — De
min kabul edilen ve maddede yer alan «hizmet
leri görür» şeklindeki değişikliğe katılıyor ve 
önergemi geri alıyorum, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kaçaş'la, Sayın Özgü-
ueş'in fikrine katılmıyorsunuz. Saym Koçaş'la, 
Sayın Özgüneş «Yurdu ve ulusu tanımıya yarı
yaeak hizmetleri ıgörür» fıkrasının «yurdun tu
ristik değeri erini tanıtmaya yarıyaeak hizmetle
ri görür» şeklinde değiştirilmesini istiyorlar. 
Komisyon iştirak ediyor mu?.. Komisyon katıl
mıyor. Hükümet?.. Katılmıyor, önerigenin dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza ara 
edeceğim. Kahul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiş ve dikkate alınmamıştır. 

Sayın îzzet Birand'rn önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(İzzet Birand'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeye, komisyon katılıyor 

mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN -— Hükümet katılıyor mu? 
BASIN-YAYIN VE TURİZM BAKANI NU

RETTİN AR.DIOOÖLU (Elâzığ) — Katılmıyo
ruz efendim. 

2 6 . 6 . 1963 O :2 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet Önerge

ye katılmıyorlar, önergeyi oyunuza sunuyorum; 
dikkate alınmasın] kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. Sayın Menemencioğlu 2 nei 
maddedeki koordine kelimesinin koordone ola
rak düzeltilmesini istiyor. Sayın Tevetoğlu ise 
«Turizmle ilgili işleri yapar, yaptırır, düzenler, 
teşvik ve koordone eder, denetler» cümlesinden 
koordone kelimesinin çıkarılmasını teklif etmek
tedir. Ama Saym Tevetoğlu sizin teklif kabul* 
edilirse «ve» kelimesi açıkta kalıyor. Koordine 
kelimesi çıkarsa «ve» nasıl kullanılacak? Evve
lâ Saym Menemeneioğlırnun koordine kelimesi
nin koordone olarak değiştirilmesine Komisyon 
katılıyor mu? 

OEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Komisyon olarak de
ğiştirilmesi hususuna katılıyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. Katılıyor. Halbuki 
Tevetoğlu da bunun çıkarılmasını istemektedir. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Söz 
istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Fakat hunıını üzerinde söz ve
remem efendim, oylama sırasındayız. Komisyon 
katılmaktadır. Dikkate alınıp alınmaması husu
sunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bende 
iltihak ediyor, takririmi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Saym Tevetoğlu'da iltihak edi
yor ve önergesini geri almış bulunuyor. O halde 
şimdi maddeyi «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
turizmi millî ekonomimin verimli sektörü haline 
getirmek için yurdun turizme elverişli bütün 
imkânlarını değerlendirir. Turizmle ilgili işleri 
yapar, yaptırır, düzenler, teşvik ve koordone 
eder, denetler, yurdu ve ulusu tanıtmaya yarı
yaeak hizmetleri görür, haber ve yaym hizmet
lerinin görülmesini kolaylaştırıcı tedbirler alır..» 
cümle, «bütün bu hizmetlerin ifası için, ida
renin çeşitli kuruluşları...» diye devam ediyor. 

Bu şekliyle maddeyi okutup oylarınıza arz 
ediyorum; Komisyon fil hal iştirak ettiği için 
artık Komisyona göndermeye lüzum yoktur. 

MEHMET ÜNALD1 (Adana) — Tevetoğlu'-
nun teklifini ben takabbül ediyorum. «Düzen
ler» kelimesi, «koordone» kelimesini ifade eder. 

BAŞKAN — Efendim, koordone kelimesi 
kabul edildi. 
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Şimdi maddeyi yeniden okutup oylarınıza 

arz edeceğim. 
Görev 

MADDE 2, — Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğı, 

Turizmi millî ekonominin verimli sektörü ha
line getirmek için yurdun turizme elverişli bü
tün imkânlarını değerlendirir. Turizmle ilgili 
işleri yapar, yaptırır, düzenler, teşvik ve koor-
done eder, denetler. 

Yurdu ve ulusu tanıtmaya yarıyacak hizmet
leri 'görür. 

Haber ve yayın hizmetlerinin görülmesini 
kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 

26 . 6 . 1963 O : 2 
İBütiin bn .hizmetlerim ifası için idarenin çe

şitli kuruluşları, mahallî idareler, kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları ve kamu iktisa
di teşebbüsleri, sermayesinin yarısından çoğu bu 
kuruluş ve teşekküllere ait müessese ve şirketler 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile iş birliği ya
parlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum; 
kabul edenler... Etmiycnlcr... (Kabul edilmiştir. 
Değiştirme vâki olduğu için ayrıca açık oyları
nıza arz edilecektir. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Kuruluş 
MADDE 3. — Turizm ve Tanıtma Bakan

lığının kuruluşu şöyledir : 
A) Merkezde : 
L. Müsteşarlık 
2. Özel Kaleni Müdürlüğü, 
-'i. Teftiş. Kurulu Başkanlığı, 
4. Hukuk Müşavirliği, 
5. Turizm Genel Müdürlüğü, 
(i. 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 Tanıtına büroları, basın müşa

virlikleri, basın ataşelikleri, 
BAŞKAN — o neü madde üzerinde söz 

alan Sayın Cahit Tokgöz, Sadi Koçaş, Meh
met özgüneş. Buyurun Sayın Tokgöz. 

CAHİT TOKGÖZ (Samsun) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; kanun tasarısının 
üçüncü maddesinde ifadesini bulan Turizm 
Bakanlığı kuruluşu, turizmden beklediğimiz 
neticeyi istihsalde ve bu mevzuda Devlet kal
kınma plân mı gerçekleştirme espirisini tatmin
de yeterli değildir. 

Har hangi bir bakanlığın teşkilât kanunun 
tesirinde kalınarak yapılmış intibaını bırak
maktadır. 

2. — BAŞKANLIK «DÎVANININ 

3. — 28 Haziran 1963 gününden itibaren Ge
nel Kurul toplantılarının saat 10,00 da başla
ması kakkmda. 

BAŞKAN — o neü maddenin müzakeresine 
başlamadan önce Başkanlık Divanı Yüksek 
Heyetten bir karar alınması ihtiyacını hisset
mektedir. Şimdi görüşülmesi yapılmakta olan 
kanun tasarısı 40 maddeden ibarettir. Ayrı
ca gündemimizde üzerinde şimdiden çok sa
yıda sayın üyenin söz aldığı Sendikalar Ka
nunu, Grev ve Lokavt Kanunu Maden Kanu
nu gibi, Yasama organlarının iş münasebetle
ri gibi çeşitli kanunlar var ve Millet Mecli
sinden devamlı olarak da kanunlar gelmek- ' 
tedir. Bu sebeple bunların çıkarılması çok 
zamana ihtiyaç göstermektedir. Grup başkan
lıkla riyle.de bir danışmadan sonra sabah me
saisine de ihtiyaç; olduğu kanaatindeyiz. Ya
rından itibaren sabah saat 10,00 da.. 

İHSAN SABRI ÇAGLAYANGLL (Bursa) — 
Efendim, yarın grup toplantımız vardır. Sa
bah mesaisinin yarın istisna edilerek başlan
masını talebederim. Cuma gününden itibaren 
olsun. 

BAŞKAN — Cuma gününden itibaren sa
bah mesaisi yapılmasını oylarınıza ;ırz ede
ceğim. 

Kabul edenler.. Kabul etmiyenlcr.. Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Kanunu tasarısının üçüncü maddeden müza
kereye devam ediyoruz. 
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Bu kuruluşta, turizm konusu ile ilgili, muh

telif faktör ve hizmetlerle Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından hazırlanmış plânın koor-
done edilmesi bakımından her hangi bir un
sur mevcut değildir. Halbuki, koordone ihti
yacı- katidir. Binaenaleyh, müsteşarlığa bağ
lı, bakanlık içinde yüksek seviyede bir plân
lama ve koordinasyon için bir unsurun, kuru
luşa ilâvesi gerekmektedir. 

2 ncisi; 1963 senesinde 99 milyon lira, 
1967 senesinde 325 milyon liralık, turizm ya
tırımını takip ve kontrol edeuek olan bir ba
kanlığın teşkilâtında, 'bir malî kurulun bulun
mam ası da dikkate şayandır ve realiteye ay
kırıdır. 

3 ncüsi'ı; turizm mevzuunda yeni bir memle
ket olduğumuzdan elimizdeki kıymetli turizm 
mevzularını yeterli olarak 'kullanacak bilgi ve 
tecrübemiz yoktur. Binaenaleyh, bu ihtiyacı kar
şılayacak bir araştırma kurulunun ilâvesi lâzım
dır. Kaldı ki, bu kurul ile yabancı memleketler
deki turizm eğilimleri hakkında araştırmalar, 
gümrük ve kambiyo işlerinin basitleştirilmesi, 
keza kanun ve tüzüklerde turizmin gelişmesini 
engelleyen hallerin bulunması ve değiştiril
mesi mevzuları da bu araştırma konusu iç.in-
ne girmektedir. 

Dördüncüsü; turizmin eğitimi mevzuuna 
muvazi bir kurul da yoktur. Bir turizm eği
tim kurulu bakanlık teşkilâtına konulmalıdır. 

5 ncisi, mevcut durumumuzun tesbiti ve 
gerekli bilgilerin sağlanması meselesi vardır 
ki, bu mesele halledeceğimiz turizm dâvas:-
nm malûmlarını hazırlama ve verme bakımın
dan çok önemlidir. Binaenaleyh İstatistik 
Genel Müdürlüğü bilgilerine rağmen, turizm 
konusiyle ilgili dış bilgileri ve iç mevzuları 
tatmin edilecek mahiyette özel bilgi sağlıya-
cak, istatistik ve envanteri kurullarına ve 
teşkilâtlara ihtiyaç vardır, bu hususları Tu
rizm Genel Müdürlüğü içinde mütalâa etmek 
uygun değildir. Çünkü bu mevzuların her bi
ri mühim başlıbaşına bakanlığın uzuvları ola
cak mahiyettedir. Ve Turizm Genel Müdürlü
ğü kadar, Tanıtma Genel Müdürlüğünü de il
gilendirmektedir. Kuruluşa, müsteşarlığa bağlı 
olarak ayrıca sokulması gereklidir. Bu hususları 
yüksek tasviplerinize arz ederim, efendim. 

BAŞKAN —- Sayın Koçaş. 
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SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Muhterem arkadaşlarım;, evvelâ, Sayın Bakana 
sabahleyin yaydıkları bültendeki ifadelerin ak
sine, yaptığımız mücadelenin hüsnüniyetinden asla 
şüphe etmedikleri hususundaki açıklamaların
dan dolayı arzı teşekkür ederim. 

Zira, bu mevzuda bütün arkadaşların müca
dele ve çabaları; en mükemmel bir teşkilât ka
nununun çıkmasını sağlamak suretiyle, memle
kete faydalı ve kendi bakanlıklarına yardımcı 
olmak arzusundan başka bir sebebe dayanma
maktadır. Şu ana kadar bir sistem mücadelesi 
içinde idik. Biz, diyorduk ki, Turizm Bakanlığı 
yalnız turizm ile uğraşsın, basın - yayın bunun 
dışında kalsın, başka bir teşkilât bu işi görsün, 
onlar, aksi tezi müdafaa ediyorlardı. Yüce Se
nato onların fikrini kabul etti. Onlarla beraber 
biz de kanunun bu seldi ile memlekete hayırlı 
olmasını temenni ediyoruz. 

Şimdiden sonraki mücadelemiz, kabul edilen 
sistem dâhilinde, kanunun memlekete en çok 
faydalı olacak şekilde, gerekli ufak tefek deği
şiklikleri almasını temin etmek babında olacak
tır. Ve bu mücadelemizin başlangıcı da 3 ncü 
madde ile başlıyor. Bu hususta Lir takrir tak
dim edeceğiz. 

Teklif edilen tasarı ile, bizim teklifimiz ara
sındaki farkları kısaca arz edeyim; baştan iti
baren 5 nci fıkraya kadar olan hususlarda hiç
bir farkımız yok, olduğu gibi kabul ediyoruz. 
Ondan sonraki değişikliklerimizi arz edeyim : 
İfade ettiğim gibi, 3 ncü maddenin başından 
itibaren, 5 numaralı Turizm Genel Müdürlüğü 
kısmına kadar hiçbir itirazımız yok. 

3 ncü maddenin 5 nci fıkrası olarak biz, ka
imi edilen sistemi istedikleri şekilde yürütmeye 
imkân verecek bir (Tanıtma, Haber ve Yayın 
Genel Müdürlüğü) ihdasını teklif ediyoruz. Bu 
Tanıtma Haber ve Yayın Genel Müdürlüğü, es
ki teklifteki, Tanıtma Genel Müdürlüğü ile ha
ber- ve yayın organları müdürlüğünün vazife
lerini ihtiva edecektir. Vazifelerinde hiçbir de
ğişiklik yoktur. 

Bir Genel Müdürlük altında, bir genel mü
dürlükle bir müdürlüğü birleştiriyoruz. 

İkincisi; 7 nci madde olarak biz Tıbbi Tu
rizm ({enel Müdürlüğünü teklif ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu bilhassa be
lirtmek isterim ki ; şu ana kadar yapmış oldu-
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ğumuz mücadele de dâhil, kanunun en zayıf 
tarafı, kanuna yeni bir tıbbi turizm organı ilâ
ve ettik, diyemeyişimizdir. Daha doğrusu sırf 
yer verildi, denecek kadar küçük yev verilmesi
dir. . 

Halbuki, salâhiyetle, güvenerek arz ediyo
rum : Türkiye'nin tıbbi turizm teşkilâtı, diğer 
bütün turizm teşkilâtı çapma müsavidir. Bu hu
susu, teferruatına kadar Kütçe Komisyonunda 
arz etmiştim. Ama orada hazır bulunanlar ihti
mal başka arkadaşlardı, herkes yoktu. Kısaca, 
çok teferruata inmeden, yine arz edeceğim : 

Arkadaşlarımız diyorlar ki, bugün Türkiye'
de envanteri dahi yapılmamış olan tıbbi turizm 
kaynaklarına bir genel müdürlük verilir mi? 
Biz, bu fikirde değiliz arkadaşlar. Envanteri 
yapılmıştır. Yapılan envanterin bir misli kadar 
da yeniden keşfedilecekler vardır. Bunu da ez
bere konuşmadığımızı şu eserlerle arz etmek is
terim : Bu iki eserden birisi Ankara, birisi İs
tanbul Üniversitesi tarafından neşredilmiştir. 
Birisi Hidroloji, diğeri Balncoloji ilminin Tür
kiye'ye tatbikinden başka, bir şey değildir. Şu 
eserleri takdim edeceğim, isliyen tetkik etsin. 
Bunları tetkik ettiğimiz zaman görüyoruz ki ; 
Türkiye'de şu ana kadar' etüdü yapılmış 500 
den fazla, etüdü yapılmamış 1 000 den fazla 
hidrolojik ve balneolojik imkân veren muhte
lif kaynaklar yani, kaplıcalar, içmeceler, mağa
ralar, çamurlar v. s. vardır. Ayrıca bugün bu 
branş tıbbi turizm branşı, yalnız bizim değil, 
bütün dünyanın, sadece eğlence turizmi, diye 
telâkki ettiği deniz, kum ve güne.^ tedavilerini 
de içine alan bir branştır. Talessoterapi deni
len bütün dünyanın sağlığını bağladığı bu ilim, 
tıbbi turizmin içindedir. 

Şu eser de Alnıaııya'daki sadece bir kısım 
tıbbi turizm kaynakları hakkında bilgi veri
yor. Tetkiki için Almanca bilmeye lüzum yok. 
Bu kitabın içindeki resimlerle, şu Türkçe kita
bın içindeki resimleri sadece okumadan muka
yese eden arkadaşlar, dâvamızın ne kadar haklı 
mesnetlere dayandığını göreceklerdir. Sadece 
resimlerle mukayese etsinler kâfi. Arkadaşları
mız diyorlar ki, biz bir fiziyoterapi mütehassısı 
koyduk kadroya. Bu arkadaşa bir* kâtip, bir dak
tilo yardımcı da veririz. Bunlarla bir tıbbi tu
rizm şubesi teşekkül eder. .İlerde gelişme imkânı 
verildiği zaman kanundaki maddelere dayana

rak uzman getiririz. Kadrosunu artırırız büyül
türüz. İşte muhterem arkadaşla »'im, yanlışlık 
evvelâ buradan başlıyor : 

Tıbbi turizm şubesine veya müdürlüğüne ve-
J ya genel müdürlüğüne fizyoterapi mütehassısı 

değil, fizyoterapi ve balncoloji mütehassısı ge
tirmek lâzımdır. Eğer, ikisini birden aynı şahıs
ta toplamak mümkün değilse, fizyoterapi değil, 
balneoloji mütehassısı getirmek lâzımdır. Zira 
Sağlık Bakanlığı, bu iki ihtisas branşını ayıran 
bir kanun yapmıştır. Bugün fizyoterapi ve 
balneoloji ihtisasları ayrılmıştır. 

Bugüne kadar yetişen mütehassıslardan sade
ce bir kısmı, hem fizyoterapi, hem balneoloji mü
tehassısıdır. Bir kısmı, sadece fizyoterapi müte
hassısıdır. Eğer bu görevi bir tek kişi yapacak
sa bunun mutlaka fizyoterapi ve balneoloji mü
tehassısı olması lâzımdır. Ama böyle bir- şahıs da 
olsa, bu yükün altından kalkamaz. Zira bu tıbbi 
turizm branşı teşkilâtı neyle meşgul olacak, çok 
kısa olarak, onları arz edeyim ; 

Bir kere tedavi, dinlenme ve tıbbi turizme 
yarar, etüdü yapılmış ve yapılmamış; şu kitap
lara girmiş veya girmemiş, balneoterapiye elve
rişli içine ve yıkanmaya mahsus şifalı suları, tıb
bi çamurları, talessoterapiye elverişli kür yerle
rini, .yani, göl, deniz, kum, dağ, mağara gibi kür 
ve tedavi yerlerinin tesbiti; hidroterapi, fizik te
davi ve rehabilitasyon müesseseleri gibi yerlerin 
tesbit ve geliştirilmesi ve kurulması. Tıbbi, hid-
roklimati'k, bioklimatik araştırma yapılması, 
bunlara ait gerekli tamimlerin yaptırılması ,tıb
bi turizm bakımından bölge plânlarının yapıl
ması ve bu tesisler civarında da gerekli yardımcı 
turistik tesislerin kurulması işini bu teşkilât üze
rine alacaktır. Yani bir doktor, bir daktilo, bir 
kâtip, bütün İni işlerle meşgul olacaktı»-. 

Uğer arkadaşlarımız hakikaten bu ınevzuda-
ki kaynakların envanterinin yapılmadığı iddia
sında iseler, kısa zamanda bunların envanterinin 
yapılması ve faal hale getirilmesi için; yok İle
nim dediğim gibi bunlar tetkik edilmişse, bun
ları faydalı hale getirmek için mutlaka bir genel 
müdürlük kurulmalıdır. 

Sayın Karasapan'm beni ikaz ettikleri bir 
nokta var-, tamamen kendileri ile hem fikirim ; 
şu anda hemen bir genel müdürlük kurulduğu 
takdirde, belki birkaç ay için bu genel müdür
lüğe az vazife düşebilir. Buna karşı biz de genel 
müdürlüğün şubelerini kurar; fakat şubelerine 
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beşer kişi değil, birer, ikişer kişi veririz, ama 
mutlaka genel müdürlük kurulmalıdır arkadaş
lar. Bütün şu işleri yapabilmek ancak böyle bir 
teşkilâtla mümkündür. Bu teşkilât yapılırsa ne 
olur, yapılmazsa ne olur? Başlangıçta da arz et
miştim. Türkiye'nin sadece tıbbi turizm kaynak
ları diğer bütün turizm imkânlarından daha 
fazla bu memlekete gelir bağlıyacaktır. Binaen
aleyh teşkilât içinde bir Tıbbi Turizm Genel Mü
dürlüğünün kabulünü ve bunun gerektirdiği 
kadronun sondaki cetvellere eklenmesi hususu
nun Yüce Senatonun iltifatına nail olacağı ka
naatindeyim. Teferruat ile başınızı ağrıtmak is
temem. Arzu eden arkadaşlar, gerek tetkik et
mek üzere kitapları takdim ederek, gerek arzu 
ettikleri bir husus varsa, kendilerine izahatta 
bulunacağımı vâdederek, bu mevzuu, burada ka
patıyorum. 

Bundan sonra biz, bir Turizm Eğitim Mü
dürlüğü kurulmasını takririmizde teklif ediyo
ruz. Bunun teferruatına girmiyeceğim. Sayın Öz-
güneş arkadaşım bu hususu izah edecek. Perso
nel Müdürlüğü istiyoruz, aynen var. Tasarıda 
Levazım ve Evrak Müdürlüğü var, ondan son
ra da bir Arşiv Müdürlüğü var. 

Muhterem arkadaşlarım, Evrak ile Arşiv Mü
dürlüğünün münasebetini ve müşterek tarafla
rını anlıyorum, ama Levazım Müdürlüğü ile Ev
rak Müdürlüğünün müşterek taraflarını anlıya-
mıyorum. Eğer bunları iki teşkilât halinde bağ
lamak mümkünse, lütfedin Levazım Müdürlü
ğü ayrı bir teşkilât olsun; birbiriyle çok ilgili 
olan Evrak ve Arşiv müdürlükleri de beraber 
vazife görsünler. 

Teklifimizin son kısmı yurt içinde turizm ve 
tanıtma bölge müdürlükleri il temsilcilikleri, 
turizm büroları vardı, il temsilciliklerinin faz
la olacağı kanaatindeyiz. Her yerde tasarrufa 
riayet edeceğiz, deniyor, buna da il temsilciliği
nin bir lüzumu olmadığına kaaniiz; çünkü turizm 
ve tanıtma bölge müdürlükleri kurulduğuna gö
re, meselâ farz edelim ki, Türkiye'de 10, .15, 20 
yerde kurulduğu zaman iki, üç, vilâyeti içine ala
caktır. Bu müdürlükler, , kendi bölgelerindeki 
il ve ilçe merkezlerinde - lüzumu varsa - turizm 
buraları kurmak suretiyle bu işi direkt hallede
bilirler. Araya bir il temsilciliği ilâvesi bizce 
fazladır. 

Son tekliflimiz yurt dışında sadece turizm 
büroları kurulması mahiyetinde idi. Fakat ille 

bu kanunun içine basın - yayını koyduğumuza 
göre ona arzu ederse, komisyon veya Hükümet 
basın ataşeliklerini de ilâve etsin, fakat biz hiç
bir zaman can ve gönülden bu fikre iştirak ede
ni iyece ğiz. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Özgzüneş. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; Yüce Senatonun kabul et
miş olduğu sistemin iyi yürüyebilmesi için, ak
samaması için, lüzumlu gördüğümüz tedbirleri 
burada, zikretmeyi bir vicdan borcu sayıyoruz, 

Sayın arkadaşım Koçaş'nı tekliflerine hiç 
şüphe yok ki, aynen iştirak ediyorum. Ben buna 
ilâveten, tasarının bir eksiğinden bahsedeceğini. 

27 nei maddede deniliyor ki: «Bakanlık ça
lışma alanına giren kamularda personel yetiştir
mek için kurslar ve uzman okulları açabilir.» 
Ben merak ettim, bu kurslar ve okullar hangi 
organ tarafından açılacak? Baktım, Turizm Ge
nel Müdürlüğünde sadece bir fıkra var. Denili
yor ki : «Eğitimi yaptırır.» biliyorsunuz tasarı
nın ana fikri üçlü : Tanıtma veya enformasyon, 
turizm ve bir de basın - yayın hizmetleri. Ga
yet tabiî ki, bunun her üçü için de eleman ye
tiştirmek zarureti var. Meselâ tanıtma için de 
eleman yetiştirmek zaruridir. Tanıtma elemanı
nı yetiştirmeyi, getirip Turizm Umum Müdürlü
ğüne vermenin yanlış olduğu kanaatindeyim. 
Bu bir. 

İkincisi, tasarı, sadece formel eğitimi ele al
mıştır. Yani, okul açmak, kurs açmak. Malûm
dur ki, geniş halk kütlelerini eğitime tabi tu
tabilmek için, yaygın eğitime geniş ölçüde ihti
yaç var. Bugün bunu yapan bilhassa iki Ba
kanlık var. Birisi, Millî Savunma Bakanlığı, 
Birisi de Millî Eğitim Bakanlığı. Bu bakanlık
ların teşkilatını incelediğimiz zaman görürüz ki, 
ne Millî Savunma Bakanlığında, kendisine dâhil 
olan büyük halk kütlelerini turizm eğitimine ta
bi tutacak bir organı vardır, ne de Millî Eğitini 
Bakanlığının halk kütlelerini eğitimine tabi tu
tan Halk Eğitimi Genel Müdürlüğünde bir tu
rizm eğitimi yapabilecek' bir organı vardır. Şu 
hale göre, bu büyük halk kütlelerine eğitim ya
pan bu bakanlıkların yaygın iklim içerisine, 
turizm eğitimini sokabilmek için, mutlaka Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığında bir organa ihti
yacı var ki, gerekli notları hazırlasın, kitapla-
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fi yazsın, ders programlarını hazırlatsın ve böy
lelikle bu bakanlıklara yardım edebilsin. Bu 
yoktur. 

İkinci mesele: Malûmdur ki ; bir eğitim iki 
ana unsuru ihtiva eder. Birisi, eğitim plânla
ması, diğeri de eğitim idaresidir. Eğitim plan
lanmasını, gerek tanıtma, gerek turizm ve (şa
yet lazımsa, onu bilmiyorum) basın - yayın hiz
metleri için eleman yetiştirirken eğitim planlan
masının sadece Turizm Genel Müdürlüğüne tıb
bi turizmi o yapacak, bütün turizm faaliyetleri
ni o yürütecek ve bu arada da yaygın ve ör
gün eğitimi, hem eğitim idaresini ve hem de eği
tim plânlamasını yapacak. Ne yapabilir bu bir 
Turizm Genel Müdürlüğü? Âzami, âzami bunun 
için bir şube kurabilir. Şimdi, bütün Türkiye'
deki turizm, eğitimini gerek yaygın, gerek ör
gün, hem eğitim plânlamasını ve hem de eğitim 
idaresini bu küçük şubenin yapabileceğini ve 
hele bunu Turizm Genel Müdürlüğünün yapabi
leceğini, ben zannetmiyorum. Şu hale göre bu 
Bakanlığın teşkilâtı içinde, bir organa ihtiyaç 
var. Öyle bir organ ki, genel müdürlüklerin 
her hangi bir işine tabi olmasın. Turizm Ge
nel Müdürlüğünün de dışında olsun; çünkü ya
pacağı eğitim sadece turizme ait eğitim değil, 
açacağı okul yalnız turizme ait okul değil, ay
nı zamanda tanıtma eğitimi yapacak. Ondan 
dolayı biz, bunu teklif etmiş bulunuyoruz. Biz 
bu teklife katılıyoruz. Ümit ederim ki, yüksek 
tasviplerinize mazhar olur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde verilmiş olan 
önergeleri okutmadan 'önce, bir düzeltisi var, 
ara .etmek isterim. .108 S. Sayılı ıb asm ay azıdan 
okunan 3 ncü madde metninde (baskı 'hatası 
olarak bâzı noksanlar 'bulunmaktadır. 

(A) bendinin 10 ncu fıkrasından sonra 
«II - Müdürler komisyonu,» sonra «12 - Turizm 
danışma kurulu,» sonra «B - Yurt içinde ben
dini takibeden ilk satırın sonundaki «Turizm 
bürolara» ibaresinden sonra bir (,) konarak 
«il ve ilçe turizm komiteleri» ibaresi eklenecek
tir. 

Komisyon hu şekilde maddeyi tanzim etmiş 
fakat talbı sırasında unutulmuştur. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Komisyon tarafından 
öyLe 'bir ışey ilâve edilmedi. 

BAŞKAN — Hay, hay, Divandan Sayın 
Artukmaıç, ilâve edildiğini söylediler, (ben de 
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ifade ettim. Ama öyle söylemişiniz, muta'bık 
imisiniz. 

1.1 - Müdürler komisyonu, 12 - Turizm Da
nışma Kurulu ve fıkra olarak «ve yurt içinde 
turizm ve tanıtma bölge müdürlükleri il tem
silcilikleri, turizm 'büroları, il ve ilçe turizm 
komiteleri», yurt içi teşkilât için (D) fıkrasın
da yurt ilci teşkilâtta «turizm ve tanıtma .'böl
ge müdürlükleri il temsilcileri turizm 'büroları, 
il ve ilçe turizm komiteleri.» 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Taıbiî Üye) — İl ve üçe büroları bu 
Bakanlığın kuruluşunda değildir, onun için 
önerîgeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Beki (bu bakanlığın kuruluşun
da olmadığı için katılmıyorsunuz. 11 ve. VI 
nci fıkralara katılıyorsunuz. Yurt dışındaki 
(ıC) bölümünde turizm tanıtma büroları, basın 
müşavirlikleri ve hasın ataşelikleri şeklin e iş
tirak ediyorsunuz. Yalnız (B) bölümüne iştirak 
etmiyorsunuz. Önergeleri okutuyorum. 

GEÇlal KOMİSYON BAŞKANİ AHMET 
YILDIZ (Talbiî Üye) — Konuşmalar hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Buyurun. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ AHMET 

YILDIZ (Ta'biî Üye) — Sayın Başka<n, sayın 
arkadaşlar, yapılan teklifler 'hakkındaki 'gö
rüşlerimizi arz edeceğim : Sayın Toklgöız, teşki
lât yeterliği değildir, 'dediler ve hm\ tekliflerde 
bulundular. Bunlardan Ibir tanesi, Devlet Plân
lama Teşkilâtı ile nasıl iş 'birliği yapacağını, na
sıl koordone yapacağını, bu kanun belirtmiyor 
ibuyurdnlar. Muhterem arkadaşlarım, (bu, bütün 
Bakanlıklar için genel bir sistemdir', Devlet 
Plânlama Teşkilâtı Kanunu 'bunu düzenlemiş
tir. ıBütün bakanlıklar için varittir ve .şimdiye 
kadar yürürlükte olan bir sistemdir. Bildiği
niz .gibi bütün yatırımları koordone eden, dü-
zenliyen ve bakanlıkların bu husustaki 'bütün 
tasarıları, yatırım plânları oradan mutlaka. 
geçmekte olduğundan 'biz, diğer bakanlıklar
dan. farklı olarak, özellikle (bunun için şimdi, 
ayrıca 'bir teşkilât kurulması zaruretini duy
madık, hakanlık da duymadı. 

Burada mulııabetoe ve maliye işleri için (ben ce
vap vermiyeceğim, Ibu 'hususu Balkan her halde 
(benden sonra daOıa iyi açıklar; (bakanlık hizmet
lerinin nasıl yürütüleceği hususunda o sizi daha 

— 176 — 



O. Senatosu B : 80 
iyi aydınlatır. Şimdi öbürleri müşterek olunca 
onlara, teker teker cevap vereyim. 

Sayın Sadi Koçaş; tanıtma., haber ve yayın 
genel müdürlüğü teklifinde bulundular. Biz, 
'bu teklifi ibunda.n evvelki tekliflerle bağdaşa-
maız 'gördük, (jünkü, 'basın- organlarının ayrıl-
masında, arkadaşlarımız cidden ısrar ederken, 
şimdi bunu tanıtma ile birleştirmek -.suretiyle 
ilerde ayrılmasını, tasarladıkları /gibi, mümkün
se güç bii' teşkilât içinde karıştırmak isterler 
ki, bunda büyük bir zaruret olmadığı kanı
sındayız. Çünkü 'birisi küçük Ibir tetkikattır. 
Basın - Vay m bunu kanaldan yapar. Ayrıca 
evvelce arz etmiştik; Sayın Açıkaılm'ın da ifa
delerinde eksiklik olarak işaret buyurdular; ta
nıtma. genel müdürlüğü bütün diğer teşkilâta 
gerekli dokümanı hazırlıyan, bir branş1 olduğu 
için onun ayrıca bulunmasını, basın ataşelik
leri için olsun, turizm 'büroları için olsun -ge
rekli dokumanı m üst alkil en hazırlıyan tek ba
şına'bu işi yapan bir genel müdürlük olmasını 
•Iıiz bakanlık .görüşüne de katılarak daha iyi 
görüyoruz. Bunları birleştirme cidden evvel
ce söylenen mahzurları katmerli olarak karşı
mıza çıkartır, şayet mahzur ise. Onun için onu 
orada malızur olarak telâkki etmediğimiz için, 
bunun burada katılmasında, birleştirilmesinde 
bir fayda görmediğimizi komisyon olarak arz 
ederiz. 

Bir arada Tıbbi Turizm Genel Müdürlüğü 
ile, Eğitim Gene! m'üdıürlü'kler.i üzerindekıi gö
rüşlerimizi arz ederiz. Kanunun 16 ncı madde
si, 8 neü fıkrasını, okursak orada* aıçıfcça ifa
de eder ki; Bakan, hizmetlerin görülebilmesi 
için - maddeyi Ibe-n- ınealen arz ediyorum - Ba
kam, hizmetleri .görebilecek bağımsız müdür
lükler ve .müdürlükler kurabilir. Bakanın yet
kisine verilmiş olduğu için ve Bakanlık da bi
zimle görüşme yaptığı zaman der ki ; biz bu iki 
hususu hazırlayıcı çalışmaları yaptıktan sonra 
ihtiyaca karşılık olacak bir teşkilât bakanlık 
yetkisinde bulunduğu için, onu kurmak iste
riz. Fakat şimdi kadrosu ve çalışmaları üze
rinde kanuna da açıklıklar geçebilecek bir 
hazırlığımız yoktur. Bakan her halde daha iyi 
cevap verir buna. Komisyondaki cevabı bu 
idi. Bu iki ihtiyacı da benimsiyoruz. Eğitimi 
ve tıbbi turizmi. Fakat Madem Kanunun 16 
ııcı maddesi bize bu yetkiyi vermiştir, bağım-
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sız müdürlük kurabiliriz. Bağımsız müdürlük 
kurabileceğimize göre, sonra geçici dördüncü 
maddede de ifade edildiği gibi bakan, uz
manları, oradaki kayıtlara göre, kullanma im
kânına malik olduğu için, bu çalışmayı yapa
rak gereken teşkilâtı kursun deriz, kanaati
miz o merkezdedir. Şimdi burada bâlneoloji 
mütehassısının olura sı üzerinde haklı olarak 
ısrar edilir. Bu doğrudur. İki ihtisası beraber 
bulundurursa iyidir. Ve bakanlık zaten bu ihti
yacı duymuş, Avusturya'dan 'böyle bir bâl
neoloji mütehassısının gelmesine teşebbüs et
miştir. Esasen bakanlık bu iki ihtiyacı duy
duğuna, göre memlekette fizyoterapi uzmanı 
yazılmasına rağmen belki bâlneoloji mütehas
sısını Avusturya'dan getirme ihtiyacını duy
duğu için ki, bunların bâzıları iki ihtisası bir
den yapmış olduğu için, memlekette bunu bu
lur veya 2 sini bulabilir. Ama vazifeyi böyle 
benimseyen bakanlık, bizim kanaatimizce, bir 
uzman da getirmek ihtiyacını duyduğu ci
hetler, bu işi düşünmüştü!' ve bir hazırlığı var
dır. 

Şimdi özet olarak arz edeyim : Her iki 
teklif edilen müdürlüğün önem ve hizmetle
rine biz de katılıyoruz. Yalnız; "bunların her 
ikisini de. böyle genel müdürlükler halinde 
kurma teklifine katılmıyoruz. Böyle, 'bolca 
genel müdürlük yapılması, büyük teşkilâtlar 
halinde kurulması, dün de arz ettiğim gibi, 
bu bakanlıktan daha fazla eğitim yapan dai
reler, bakanlıklar vardır ki, onlarda bile bu
nun gibi bir umum müdürlük yoktur ama, 
ihtiyacı karşılamak için madem ki, 16 ncı 
maddenin 3 neü fıkrasında bakana yetki ve
riliyor. Bu ihtiyacı karşılıyabileeek hazırlık
larla gereken teşkilâtı kurabilir, kanısına va
rabildiğimiz için bu husustaki endişemiz mev
cut değildir. Zannedersem, bakan benden daha 
teferruatlı olarak bu hususta bilgi sunar. 
Saygılarımla. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Ta'biî Üye) — Efen
dim, Sayın Yıldız'dan sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun özgüneş. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) — Efen

dim, sayın sözcü dediler k i ; 16 ncı madde ba
kana bağımsız müdürlük kurabilme salâhiye
tini vermektedir. Bakan, genel müdürlük ve 
müstakil müdürlük hizmetlerinin gerektirdiği 
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müdürlük ve şube .müdürlüklerini kurabiLir. 
Biz bundan şunu anlıyoruz, eğer yanlış an-
lamıyorsak genel müdürlükler ve bağımsız mü
dürlükler içerisinde teşkilât yapabilir. Yoksa 
yeniden bağımsız bit4 müdürlük kurmak sa
lâhiyetini bu fıkra vermiyor, bu bir-

İkinci nokta; yine tasarının bu maddeye 
bağımsız bir müdürlük salâhiyetini veriyor ka
naatinde ise öyle hareket edeceklerse, bu 'ba
kımdan acaba şu madde ile bir çelişmeye dü-
şülmiyecek mi? 8 nci maddede şöyle bir fıkra 
var : Yurt içinde ve dışında turizm personeli 
yetiştirir ve bunları yetiştirmek için kurslar 
acar. O zaman turizm eğitimi yapmak için 

bunun içinde bir müdürlük, ayrıca bunun 
dışında kalan bu bakanlığın görevlerine dâhil 
hizmetleri görecek personeli yetiştirmek için 
de ayrı bir bağımsız müdürlük, mü kurulacak
tır? Yani turizm eğitimi, Turizm Genel 
Müdürlüğü içerisinde mi planlanacak ve fa
kat yeni yapılan metin şurada bizim salâ
hiyet vermediği kanaatinde olduğumuz fık
raya uyarak yeni bağımsız müdürlükler mi 
kuracak? Acaba Bakan da bu fıkranın kendi
sine şu salâhiyeti verdiği kanaatinde midir? 

Bir noktayı daha, açıklam'ak istiyorum : 
Sayın Ahmet Yıldız diyorlar ki ; Genel Müdür
lük istiyorlar. Bunu kendisi izah ediyor. Bizim 
teklifimizi iyi anlamamışlar. Biz orada müdür
lük teklif etmişiz, bunu da tasrih ederim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YİLDİZ (Tabiî Üye) — tifendim, arz edeyim 
belki benim hatırımda yanlış kalmış olabilir. 
Fakat müdürlükler kurulabilme yetkisini haiz 
olduğunu hatırlıyorum. Aletin okunduktan son
ra, itiraz edecek bir tarafım yok, metni herkes 
anladığı gibi, ben de anlarım. Yalnız Genel Mü
dürlük meselesini, Sayın Tokgöz ifade buyur
dular. Onun için ben konuya ortak cevap ve
rince, genel müdürlük teklifi de oldu, müdür
lük teklifi de oldu. Şimdi eğer bunun için de 
daha teferruatlı arz edersem, turizm alanında 
eğitimin önemi karşısında tanıtma ve basın ata
şeliklerinde bu önem böyle değildir. Tanıtma
nın dokümantasyon, filim ve saire hazırlanması, 
uzman alma imkânı esasen, bugün yürütüldüğü 
şekilde olmasa bile, daha doğrusu bundan 
farklı olsa bile bu turizm gibi değildir. Tu
rizm, demin arz ettiğim, ve hepinizin de kabul 
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ettiği gibi daha büyük eğitim istiyen, uzmanı 
daha iyi yetiştirmek istiyen bir alandır, öbü
rünün hizmetlerinde de istenebilir. Fakat ben 
bu hususta bakanlık hizmetleri yürüteceği için, 
yetki de onda olacağı cihetle, yalnız bir görüşle 
arz ediyorum ki, bu ihtiyaçları görebilecek mü
dürlükler kurabilme imkânına mâlik olduğu 
için, ayrıca bağımsız teşkilâtların kurulmasını 
komisyon olarak uygun mütalâa etmemekteyiz. 
Saygılarımla, 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, söz mü istiyor
sunuz ? 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Evet söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Her teklif için ayrı ayrı konu
şursak bunun içinden çıkmaya imkân yoktur. 
Önergeleri okutuyorum, efendim. 

Senato Divanı Başkanlığına 
• \ ncü maddenin aşağıdaki jekilde değişti

rilmesini arz ederim. 
Samsun 

Cahit Tokgöz 

Madde 3. — Turizm ve Tanıtına Bakanlığı
nın kuruluşu şöyledir : 

A) Merkezde : 
1. Müsteşarlık, 
2. Plânlama ve Koordinasyon Kurulu Baş

kanlığı, 
:>. Özel Kalem Müdürlüğü, 
4. Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
5. Malî Müşavir ve Yatırım işleri Müdür

lüğü, 
(i. Turizm Araştırına Kurulu Başkanlığı, 
7. Turizm Eğitimi Başkanlığı, 
8. İstatistik ve Envanter Müdürlüğü, 
0. Hukuk Müşavirliği, 

"10. Turizm Genel Müdürlüğü, 
11. Tanıtma Genel Müdürlüğü, 
12. Haber ve Yayın Organları Genel Mü

dürlüğü, 
18. Personel Müdürlüğü, 
14. .Levazım ve Evrak Müdürlüğü, 
15. Arşiv Müdürlüğü, 
B) Yurt içinde : 
Turizm ve tanıtma bölge1 müdürlükleri ve tu

rizm büroları. 
C) Yurt dışında : 
Turizm ve tanıtına büroları; basın müşavir

leri ve basın ataşeleri. 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

o ncü maddenin aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Tabiî Üye 
Sadi Koeaş Mehmet özgüneş 

Kuruluş 
Madde 3. — Turizm Bakanlığının kuruluşu 

şöyledir : 
A) Merkezde : 
1. Müsteşarlık, 
2. Özel Kalem Müdürlüğü, 

Teftiş Kurulu Başkanlığı. 
Hukuk Müşavirliği, 
Turizm Genel Müdürlüğü, 
Tanıtma, Haber ve Yayın Genel Müdür-

- •). 
4. 
5. 
6. 

lüğü, 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

Tıbbi Turizm Genel Müdürlüğü, 
Turizm Eğitim Müdürlüğü, 
Personel Müdürlüğü, 
Levazım Müdürlüğü, 
Evrak ve Arşiv Müdürlüğü, 

Kurul ve komisyonlar. 
B) Yurt içinde : 
Turizm bölge müdürlükleri v> turizm büro

ları. 
C) Yurt dışında : 
Turizm büroları. 

Başkanlığa. 
1. 3 ncü maddenin A bendinin 6 ncı sıra 

No. sundaki Tanıtma Genel Müdürlüğü yerine, 
Tanıtma Müdürlüğü konulmasını, 

2. Kurslar ve öğretim Müdürlüğünün bu 
maddeye ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Adana. 
Mehmet Ünaldı 

Yüksek Başkanlığa 
3 ncü maddenin 7 nei fıkranın ikinci madde; 

üzerindeki değişikliğe uygun olarak aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

îzmir 
Cahit Okurer 

Madde 3. 
Müdürlüğü. 

7. Haber ve Yayın Hizmetleri 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tasarısının 3 

ncü maddesinde Levazım Müdürlüğü ve Evrak 
Müdürlüğüne kadar merkez kuruluşu tadadedil-
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diği halde Muhasebe Müdürlüğü konmamıştır. 
Esas kuruluşa dâhil olduğundan; 

A) Muhasebe Müdürlüğü, 
B) Döner Sermaye Muhasebe Müdürlüğü 

şeklinde iki dairenin ilâvesini arz ve teklif ede
rim . 

Corum 
Alâoddin Çetin 

C. Senatosu Başkanlığına 
B fıkrasında bir virgül ayırımı ile ifade edi

len il temsilcilerinin, turizm bürolarının bulun
madığı yerlerde bulunacağı, kanuna bağlı 2 No. 
lıı cetvelde (veya) tabiriyle anlaşılmaktadır. 
Bu cihetin tasrihi için, bu ifadenin turizm bü
roları; bulunmıyan yerlerde de il temsilciliği 
olarak düzeltilmesini arz ve teklif ederim. 

îç.el 
Cavit Terfik Okyayuz 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Üçüncü maddeye bir «Tıbbi Turizm Genel 

Müdürlüğü» ilâvesini arz ve tekli i ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Nevzat Sengel 

C. Senatosu Başkanlığına 
3 ncü maddeye Eğitim Müdürlüğünün eklen

mesini arz ederim. 
Tabiî Üye 

Emanullah Çelebi 

BAŞKAN — Sekiz önerge okunmuş bulun
maktadır. Önergelerin en aykırısı Sayın Tok-
göz'ün 3 ncü maddeyi yeniden tedvin şekliyle 
3 ncü maddeye yeniden bir Plânlama ve Koor
dinasyon Kurulu Başkanlığı, Malî Müşavir ve 
Yatırım İşleri Müdürlüğü, Turizm Araştırma 
Kurulu Başkanlığı, Turizm Eğitim Başkanlığı, 
İstatistik ve Envanter Müdürlüğü, Haber ve 
Yayın Organları Genel Müdürlüğü gibi müdür
lüklerin eklenmesi ve tasarıdaki basın ataşelik
leri yerine, basın ataşeleri tâbirinin kullanma
sını istemektedir. 

Komisyon katılıyor mu efendim?... Katılmı
yor. Hükümet?.. Katılmıyor. Sayın Tokgöz öner
gesini 3 ncü maddeyi yeniden tedvin şekliyle» 
vermiş bulunmaktadır. 

Dikkate alınıp alınmaması hususunu oyları
nıza arz edeceğim. Dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 
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Sayın Sadi Koçaş ve Mehmet Özgüneş de 

?> ncü maddeyi yeniden tedvin şekliyle değiştir
mekte ve Tanıtma, Haber ve Yayın Genel Mü
dürlüğü, Tıbbi Turizm Genel Müdürlüğü, Tu
rizm Eğitim Müdürlüğü, Levazım Müdürlüğü 
(ki bu tasarıda mevcuttur, fakat Levazım vs1 Ev
rak Müdürlüğüdür, ayırmakta Levazım Mü
dürü olarak, tek olarak almaktalar. Evrak ve 
Arşiv Müdürlüğü; levazımdan arşivi alıp ev
rakla birleştirmektedirler.) Kurul ve komisyon
lar ayrı bir teşkilât kurmaktalar. Turizm bölge 
müdürlükleri ve turizm bürolariyle metni değiş
tirmekte, yurt dışında ise; turizm bürolariyle 
yetinmekteler. Bu şekildi* değiştirme talebinde; 
bulunmaktadırla r. 

Komisyon katılıyor mu?... Katılmıyor. Hü
kümet t... Katılmıyor. Dikkate alınıp alınmama
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Saym Memhet Ün aldı Tanıtma Genel Mü
dürlüğü yerine Tanıtma Müdürlüğü kurulmasını 
istmekte, kurslar ve öğretim müdürlüğünün de 
buraya ayrıca ilâvesini istemektedir. Komisyon? 
katılmıyor. Hükümet katılmıyor.... 

Dikkate alınıp alınmaması hususu oylarınıza 
arz ediyorum. 

Dikkate alınmasını kabul edenler.. Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Saym Cahit Okurer 7 ne i fıkrada daîıa ön
ce kabul edilen 2 nei maddeye muvazi olarak 
haber ve yayın hizmetleri müdürlüğü olarak 
aşağıdaki şekilde gösterilmesini istemekte ve ye
dinci fıkranın, haber ve yayın organları müdür
lüğü yerine, haber ve yayın hizmetleri mü-
<lüılüğü olarak değiştirilmesini istemektedir. 

Komisyon ve Hükümet katılıyorlar mı? 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 

YILDIZ (Tabiî Üye) — Katılıyoruz. 
KASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 

NURETTİN ARDICOĞLU (Elâzığ Milletve
kili) —• Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
maktadırlar ikinci maddedeki değiştirmeye uyul
ması hususu istenmektedir. Dikkate alınmasını 
oylarınıza sunuyorum ; kabul'edenler... Etmiyor 
ler.. Kabul edilmiştir. Esasen komisyon filhal 
katıldığı için bu şekliyle değiştirme olarak ka
bul edilmiş bulunmaktadır. 

Saym Alâettin Çetin, muhasebe müdürlüğü 
ile döner sermaye muhasebe müdürlüğü şeklin-
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de olmasını istemektedir. Komisyon katılıyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ .(Tabiî Üye) — Muhasebe müdürlüğü 
vardır, onun için katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
BASIN - YAYIN VE TURÎZM BAKANI 

NURETTİN ARDICOĞLU (Elazığ Milletveki
li) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Dikkate alınıp alınmamasını 
oylarınıza sunuyorum; Dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Komisyon eğer buna filhal katılıyorsa tekrar 
komisyona göndermeye lüzum kalmıyaeaktır. Ko
misyon katılıyor mu? Efendim katılıp katılma
dığınızı sordum. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON SÖZCÜSÜ AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Arz edeyim, İçtüzükte 
yetki vardır, isterseniz bakan müsaade bu
yursun Maliye uzmanı açıklasın. Bu hizmet.... 

BAŞKAN — Efendim, dikkate alınması ka
bul edilmiştir. Filhal katılıyor musunuz? 

GHCİOÎ KOMİSYON BAŞKANI AILMLT 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 
Sayın Okyayuz; Turizm büroları bulunmı-

yan yerlerde il temsilciliği şekliyle turizm ve ta
nıtma bölge müdürlükleri il temsilcileri turizm 
büroları yerine, Turizm ve Tanıtma Bölge mü
dürlükleri, turizm büroları bulunmıyan yerler
de, il temsilciliği olarak değiştirilmesini iste
mektedir. 

Komisyon? Katılmıyor. Hükümet? Katılmıyor. 
Dikkate alınıp olınmaması hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

(Nevzat Sengel'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN —• Komisyon katılıyor mu, efen

dim? Komisyon katılıyor. Hükümet katılıyor. 
Dikkate alınıp alınmamasını oylarınıza arz ede-
deceğim... Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul 
edilmiştir. 

Efendim, bu dikkate alınan 2 ııci önergedir. 
Sayın Emanullah Celebi üçüncü maddeye 

eğitim müdürlüğünün eklenmesini istemektedir. 
Komisyon ve Hükümet katılıyor mu? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Katılmıyoruz efendim. 

BASIN - YAYIN VE TURÎZM BAKANI 
NURETTİN ARDICOĞLU (Elâzığ Milletve
kili) —• Katılmıyoruz, efendim. 
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BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katıl

mamaktadır, önengoııin dikkate alınıp Alınma
masını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Dikkate alınması kabul edilmiş
tir. Bu- suretle üçüncü önerge olarak arkadaşı
mızın önergesi de dikkate alınmış ve Komisyon 
ancak filhal katılmadığı için tedvin 'etmek üze
re madde Komisyona iade edilmiştir. 

Müsteşarlık 
MADDE 4. — Müsteşar, Bakanın müşavir 

ve yardımcıstdır. Bakan adına ve onun direk
tifi «altında Bakanlığa ait işlerin düzenlenip yü
rütülmesini ve devamlılığım sağlar. 

Müsteşar Yardımcısı, Bakanlık işlerinin yü
rütülmesinde müsteşara yardım eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Madde ile ilgili önergeleri okutuyorum, 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Divanı Başkanlığına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarı

sında müsteşarlık makamının umum müdürlük
ler gibi ihtisas yeri olması gerekir. 2 sayılı cet
vele bu kaydın ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Kayseri Trabzon 
Hüsnü Dikeiçliıgil Yusuf Demirdağ 

C. Senatosu Yüksek Başkan] ığıua 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarı

sının 4 ııcü maddesinin başına aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Müsteşarlık bir ihtisas makamıdır. 
Elâzığ 

Celâl Ertuğ 

CELÂL TEVFÎK KARASAPAN (Afyon Ka-
rahisar) — Efendim, takririn aleyhinde konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Karasapan. Yalnız 
takririn değil, madde hakkında söz veriyorum. 
Çünkü her maddede 20 tane takrir veriliyor. 
Takrirler hakkında ayrı ayrı söz verirsek isin 
içinden çıkmamıza imkân yoktur. Ancak madde 
hakkında söz vereceğim özür dilerim. Bu madde 
hakkında konuşmak üzere buyurun, Say m Kara
sapan. 

CELÂL TBVFİK KARASAPAN (Afyon Ka-
ra'hisar) — Evvelâ muhterem arkadaşlarımın, 
Senatonun haiz olması gayet tabiî olan, Devlet 
işlerindeki teerübeve de ehemmivet vermesi hu-
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susunda dikkatli olmalarını istirham etmekte
yim. Bir umum müdürlük ihdas etmek, ikinci bir 
umum müdürlük talebetmek, bunlar kolaydır 
ama, teşkil edilebilir mi, yapılabilir mi? Yeteri 
kadar kadro var mıdır? Bütçede para var mıdır? 
Bunları da düşünmemiz lâzımgelir. 

Şimdi, müsteşarlık meselesine gelince : Müs
teşarlık her dairede, muayyen sene Devlete hiz
met etmiş, tecrübe görmüş insanlara ait makam
lardır, memurlara ait makamlardır. İhtisas mev
kii olamaz. Çünkü, ihtisas mevkii diye, Devlet 
hizmeti hiç olmıyan bir insan da turizmle ihti
sası var diye, basın - yayında ihtisası var diye bu 
mevkie gelebilir. (Olabilir sesleri) Maksat bu 
değildir. Devletin muayyen senede yetiştirdiği 
elemanlar vardır. Onların tecrübelerinden de is
tifade etmek gerekir. Ve bütün vekâlette de böy
le olması lâzımgelir, ve umumiyetle de böyledir. 
Ben bu hususu doğru bulmuyorum* 

'Yüksek Heyet, her halde bunu lâzımgeldiği 
şekilde takdir edecektir. 

Hürmetlerimle. 

SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Konuşulacak bir şey kalmadı. Evvelce bu husus 
kabul edildi, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Dördüncü madde oylanmadı, 
Sayın Koçaş. 

Sayın Ertuğ, buyurun. 
CELÂL ERTUü (Elâzığ) — Muhterem Baş-

kan, değerli senatörler; evvelâ Sayın Senato 
Başkanımıza hem teşekkül' ve hem de ufak bir 
serzenişle sözlerime başlıyacağım. Çünkü bu ka
nunun müzakeresi hakikaten bu kanunun üçün
cü maddesine kadar adetâ bir turizm semineri 
halinde cereyan eti. \re bir kuruluş, kadro kanu
nu sınırlarını aşarak, bu kanun ilmî mütalâalar
la bezendi. Zabıtlara bir defa derin ve vukuflu 
mütalâalarla aksetti. Burada Sayın Başkanın 
gösterdikleri müsamahaya teşekkür ederim. 
Bendenize söz alma hususunda gösterdikleri ti
tizliğe serzenişle mukabele ediyorum. Şu ana ka
dar tahammülleri azaldı her halde. 

Efendim burada verdiğimiz takrirlerde kas-
dımız şudur: bu uzun müzakereler göstermiştir 
ki, turizm meselesini, turizm dâvasını ve turizm 
endüstrisini kurmamızın hikmeti sadece teşkilât 
kanunu yapmakla değildir. Teşkilât Kanununu 
yapmamız sadece bu işe başlangıç ve yol açmak 
a-avesini eıider. Asıl mesele, turizm mefhumunu, 
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modern konsepsiyonu haiz kimselerin bu teşkilât 
içerisinde vazife almalar ıdır . Yeni bir mevzu. 
Yar ın .Turizm Vekaletim: müsteşar tayin edile
ceği zaman, buraya en lâyık kimsenin maaşı as
lisinin 70 lira olması bu kimsenin o makama tâ
yin edilmesine engel olmıyaeaktır . Binaenaleyh 
Garp te usulleri hor gün derişen bir endüstr i ol
d u ğ u n a £<>'"\ J>u İŞ- lâyık, bir insanı bakan iste
diği zaman getirebilmesi i c/İn bir serbestiye sa~ 
hibolması lâzımdır. Bu i t ibar la ihtisas makamı 
olmasında fayda olduğunu, bazali zarure t olabi
leceği düşüncesi ile bu teklifimizi yapmış, bulu
nuyoruz, Dar hudu t l a r içinde kalmaması ve im
kânsızl ıklar la karşı laşmaması için takr i r in kabu
lünü rica ederiz. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN Buyurun, Savın Turlıaugil . 
F tK t t t iT T U m i A N G İ L (Aydın) - Efendim, 

Muhterem Celâl Tcvfik Karasapan Beyefendinin 
konuşmasından ilham a la rak bir iki kelime ko
nuşmak için çıktım. Elimizde iki sayılı cetvel 
v a r ; burada, inme! müdür diyor ve bir, aııtrpa-
rantez (ihtisas yeri) diyor. Bir genel müdürün 
ihtisas makamı olmasını kadro cetveli kabul etti
ğine »'öre, acaba müsteşarlığı ki, siyasi bir mev
ki, bakanın doğrudan doğruya bu bakanlığın 
yönet iminde emir vereceği, en yakın makamın 
ihtisas mevkii obuasına ni'çiu muhalif o luyorlar? 
Genel müdür lükler in ihtisas yeri okluğunu ka
bul ediyorlar. Bunu a t ıbyamadun. Bendeniz, 
müsteşarl ığın ihtisas mevkii olabileceği fakat se
lsel müdür lükler in Celâl Tevfik Karasapan Be
yin söyledikleri gibi o Bakanl ıkta uzun hizmet
ler etmiş kişilerin Genel Müdür lüğe gelmesi 
icabett iği kanaat indeyim. Komisyon Başkanın
dan bu hususu rica edeceğim, 

BAŞKAX - - Bu ihbsas mevzuu -1- ncü madde 
midir, yoksa 3(5 neı maddeyle geçici 7 nci madde 
midir, cetvellerle ilgili olduğu için. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI AHMBT 
YILDIZ (Tabiî Üye) İhtisas mevkileri bu 
madde cetvellerinde gösterilmiştir . 

BAŞKAN —- Maddede ihtisas tâbiri yok. Cet
vellerde ihtisas tâbiri geçmektedir . Bu sebeple 
zannedersem yeri 4 ueü madde değildir. 

Buyurun , Sayın Karasapan.. . 
CELÂL T E V F İ K K A R A S A B A N (Afyon 

Karah i sa r ) — Efend im; münteşar l ığm ihtisas 
mevki i olması hakk ındak i arkadaşımızın müta
lâasını dinledik. 

26 . 6 . 1963 O : 2 
Malûmu âli leridir ki, iki adet umum müdür

lük ihdas ediliyor. Bunlardan birisi Turizm 
Umumi M ü d ü r ü diğeri de Tanı tma [imimi Mü
dür lüğüdür . Bunlar lamaıniyle ihtisas rnevkile-
1 eridir. Bu hususda yetişmiş ve bu maaşı ala
bilecek insanlar henüz yoktur. Bura la ra ihtisas 
sahibi insanlar ı getirebiliriz. Kaldı ki, bunlar ın 
y ine kanun la r l a tabi o lduğu usuller vard ı r ve 
y ine bu usullere t ab i olaealklardır. 

Ama müsteşar l ık öyle değildir. Müsteşar
lık, «siyasi bir şahıs olan ve her zaman ••değişe
bilecek olan vekile daimi şekilde yardımcı ola
cak ve işlerin devamlılığını temin edebilecek 
bir devlet dairesinin icabet t i rdiği bütün husus
lara vakıf, tecrübel i ve muayyen seneler dev
lette hizmet etmiş Ibir insan olımısı icabeder. 
Uımumi kaide de budur . Ve buna 'daima hür
met ve r iayet edilmiştir. Bir müsteşar bulmak 
için b i r balkanlık 'kadrosunda veya diğer bakan
lıklar kadrosunda, kâfi derecede ehliyetli insan
la r bulunabil ir ve tâyin edilebilir. F a k a t ik i 
u m u m m ü d ü r l ü k tamamen ihtisas mevkii va
ziyetinde olduğu için, turizm ve t an ı tma gibi 
yepyeni bir saha okluğundan, bunlar için ihti
sas mevkii kaydın ın 'konulması elbette icabe
der , nâçiz 'kanaatindeyim. 

Arzı hürmet ederim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) - • Sayın Başkan, 
bu mevzuun, bu maddenin yer i burası mı? (De
ğil sesleri) Değilse niçin söz vermekti1 devam 
buyurdunuz î 

B A Ş K A N — Acık oy için oy vermiyen sa
yın üyeler va r mı? 

Sayın E r t u ğ , Başkanl ığın gürüşüne göre, 
cetvel 36 neı madde ile geçici 7 nci madde d e 
geçmekte ve oraya bağl ıd ı r . Sayın üyeler, ise 
36 neı maddeyi ve geçici 7 nci maddeyi b ı r ak ıp 
4 neü madde için, siz de dâh i l olmak üzere öner
ge vermiş bulunuyorsunuz ve onun üzerinde 
konuşuyorsunuz. Riyaset , bunu geçin öbür 
maddede önerge verin d iyememektedi r . Eğer 
d ikka t buyurursanız , anlayışınıza, sığınayım, 
36 nci madde y a h u t geçici 7 nci madde üzerin
de önergelerinizi ver in ama siz, bu madde üze-
zinde önerge veriyor ve konuşmak istiyorsu
nuz . Riyaset o kanaa t t ed i r ki, ihtisas mevzuu 
36 nci madde ile geçici 7 nci maddedir . O mad
deler de önergeleri verin. Zaten Sayın Di'keç-
liğil ve Yusuf Demirdağ önergeler inde «2 sayılı 
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cetvele bu kaydın ilâvesini arz ve teklif edi
yoruz» diyorlar. Siz de önergelerinizi 36 ne i 
madde ile geçici 7 nci madde üzerinde verirse
niz bu mavzuu kapanmış olur. 

Sayın Ertuğ önergelerini geri alıyorlar. Sa
yın Yusuf Demirdağ da .alıyorlar. Ayrıca 'bir 
sayın üyede imzasını atmamış. Sayın Öztürk
çine sizin yazınıza benziyor. 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Gen 
alıyorum efendim. 

BAŞKAN — 36 ncı ve 7 nci geçici maddeler 
üzerinde vermek için geri alıyorlar. Fakat Öz-
türkçine'ninki ihtisas yeri ile alâkalı değildir. 

RIFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Öztürkçine. 
RİRAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Muh

terem arkadaşlarım.. Turizm ve Tanıtma Ba- | 
kanlığı gayet ince, ihtisas istiyen bir bakan
lıktır. Eğer biz senelerden beri emek vermiş 
müsteşarlığa kadar yükselmiş olan her han
gi bir kimseyi, müsteşarı bakanın emri al
tında hareket edecek şekilde bırakırsak, se
nelerden beri bir temelli sistem üzerinde yü
rüme işi sarsılır. Malûmları, bakan Hüküme
tin bir siyasi temsilcİBİdir. Bir müsteşar gibi 
o müessesesinin temeline vâkıf değildir. Onun 
için bakan bir şey söyliyeeek, müsteşar baş
ka bir şey söyliyeeek. Bu kanunla müsteşa
rı bakanın emrine verecek olursanız o za
man dâva yarım kalacaktır. 

Bendeniz maddenin «bakan adına ve onun 
direktifi» kısmının kaldırılması için bir tak
rir verdim, kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, (onun di
rektifi altında) kelimelerinin çıkarılması 
suretiyle maddede değişiklik istemektedir. 

Komisyon katılmıyor. 
Hükümet, buyurun. 

26 . 6 . 1963 O : 2 
BASIN YAYİN VE TURİZM BAKANİ 

NURETTİN ARDİÇOĞLU (Elâzığ Milletveki
li) — Efendim, Hükümet adına az konuşma
yı istediğim halde, konuşmayınca da bâzı me
selelerin tavazzuh etmediği kanaati bende 
hâsıl oldu. Onun için bu konuda konuşmak 
istiyorum. 

Diğer vekâlet teşkilât kanunlarında da, müs
teşar bakanın direktifi ve talimatı altında çalışa
cağı hususunda sarih hükümler vardır. Çalış
ma Bakanlığını okuyayım. «Müsteşar bakanın 
müşaviri ve yardımeısıdır.. Bakanın direkti
fi dairesinde gereken emirleri vererek, bunla
rın uygu'lanmasını gözetimi altında bulun
durur» -üç tane misâl arz edeyim; (tamam 
tamam sesleri) Bu abes bir tabir değildir. 
Bütün Devlet teşkilâtında bu tabir kullanı
lıyor. (evet evet sesleri) (geri aldı, sesleri) 
(geri al sesleri) 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Geri 
alıyorum. 

BAŞKAN — O halde madde üzerinde ko
nuşmak istiyen ve önerge yoktur. 4 ncü mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. Yok-
lama yaptıracağım efendim. Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı kanun tasarısının 2 nci mad
desine (106) sayın üye oy kullanmış.. (81) 
kabul... (2-1) ret.. (4) tane de çekinser oy çık
mıştır. Senatomuz daha önce bu maddeyi işa-
ri oyla kabul etmişti, yalnız açık oylamada 
salt çoğunluk kabul oyu temin edilmemiştir. 

27 Haziran 1963 Perşembe günü saat 14,00 
te toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : U9,50 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısına, birinci maddesine verilen oyların sonusu 

(Madde kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoglu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pa M 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVÎN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Sainı Sarıgöllü 

BÎNGÖL 
Sabri Topçuoğiu 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ali Aksoy 

Üye. sayısı : i 85 
Oy verenler : ] 20 

Kabul edenler : 07 
Reddedenler : 53 
Oekinserler : 

Oya katılmıyaıdar : 6 i 
Açık üyelıiLler : 4 

[Kabul edenler] 
Haiit bankaya 

DİYARBAKIR 
A/iııi Erdoğan 
İhsan 'Hami't Tigrel 

ELÂZIĞ 
Haslın Giray 

ERZİNCAN 
İA'lımi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Ayııuksa, 
Nihat Pasinli 

GAZİANTEP 
/ji 'ki İ s lâm 

GİRESUN 
Sabahattin Oi'hoıı 

GÜMÜŞANE 
Halit; Zarbım 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Eihem Menemeneioğlu 

ÎZMÎR 
Ömer Eûtfi l"ît>;̂ <-;i i i 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret T:ı:ı;, 
Mehmet Camlıca 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Oıtmralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar' 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal OraI 
AbdilJkerim Saraçoğln 

" MUŞ 
İhsan Akpulat 

NEVŞEHİR 
İ. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapan! ı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SÎÎRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SÎVAS 
Hulusi Söylem ezug in 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren • 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URPA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kara kur 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğhı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

C. BAŞKANINCA S**-
ÇÎLEN ÜYELER 

Cevat Aeıkalın 
Sahir Kurutluoğlu 
Âdil ünlü 

TABİÎ ÜYE 
Emanullah Celebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 

[Reddedenleri 
Mehmet < >>:<>'i.in es. 

ADANA 
Calip Avşar 
Mehmet Ünal di. 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırmısl; 
Rifal; Etker 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğtn 
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Hasan Aid Türker 
Kadri öz taş 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 
Baki Güzey 

ÇORUH 
Alâecldiıı Çetin 

DENÎZLÎ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Rahmi Sanalan 

ESKÎŞEHtR 
Gavsi Uçagök 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem. Aeuner 
Vehbi Ersü 
Sami Küçük 
Sezai O'kan (I.) 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdaıkuler 
(t.) 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Sakıp Önal (t.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (î.) 
AFYON KARAHtSAK 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
Sabit Koeabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 
(I.) 
Mansur Ulusoy (î.) 
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İÇEL 

Cavit Tevi'ik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
izzet Birand 
Cahit Okurer 

26 .6 .1963 O :2 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçldgil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
ilifat Özdeş 
Lûtfi T'okoğlu 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

[Oya katıl mtyanlar] 
ANTALYA 

Mehmet Ilkuçan 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet. Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan (I.) 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan (1.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

GAZİANTEP 
Nizameıttin özgül 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

Nurullah Esat Sümer 
İZMİR 

Enis Kansu 
KARS 

Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 
Turgut, Çöle 

KAYSERİ 
Suad Hhyri Ürgüplü 
(Başkan) 

KÜTAHYA 
A. Bühattiıs <>b.'k 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
izzet Gener (I.) 

ORDU 
Şevket 'Koksal (t.) 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Nevzat Sengel 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten (I.) 
Ziya Önder (1.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevfik inci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hasan Kangal 
Enver Kök (I.) 
Ragıp Üncr 
Necati öade-niz 
Burhanettin Ukıç 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
Hakkâri 
istanbul 

Samsun 

Yekûn 4 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı madde 2 ye verilen oyların sonucu 

(Madde kabu] edilmiştir., 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 106 

Kabul edenler : 8 1 
Reddedenler .- 2 ! 

Çekin serler : 4 
Oya katılmıyanlar : 75 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
TABÎÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğiu 
Mueip Ataklı 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehnıert Şükran Özka-
y» 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rıfat Etker 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy • 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâeddin Ootdn 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
TaMp özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muhittin Kılıç. 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 
Refik; Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evlâya 

MARDİN 
Kemal Ora] 
Abdülkerdm Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğ'lu 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kavaktı rî-

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

OUMHURBAŞKANIF-
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cevat Afikalm 
Hidayet Aydıner 
Ömer Ergün 
Sahir Kurutluoğlıı 
KaEim Orb&y 
Âdil Ünlü 
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TABİÎ ÜYE 
Ernanullah Çelebi 
Osman Koksal 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem 
oğlu 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Ham el i Oğuzbeyoğlu 
Hasarı Ali Tiirker 

BURSA 
Baki Güzey 

ESKİŞEHİR 
Gevsi Uçagök 

İSTANBUL 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

tZMİR 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdeınli 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlıigil 
Hüseyin KaIpa Idıoğîu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
O. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Nevzat Sen gel 

AMASYA 
Maeit Zeren 

[Çekimerler] 
ANKARA 

Niyazi Ağım aslı Celil 
İSTANBUL 
Cevherioglıı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulüsman 

[Oya kaMımy anlar] 
TABÎÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan (İ.) 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(î.) 
GENEL OYLA SECİ-

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar (İ.) 
Sakıp önal (I.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar (İ.) 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnoe-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapaıı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
tbrahim Saffet Omay 
(î.) 
Mansur Ulusoy (t.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan (i.) 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan fî.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğhı 

ELAZIĞ 
Rasim. Giray 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Mehmet îzmen (B.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Nurullah Esat Sümer 
Berç Turan 

İZMİR 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu (İ.Ü.) 

KÜTAHYA 
A. Bafhattin Özbek 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün ay 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat (İ.Ü.) 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener (İ.'j 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal (İ.) 
Zeki Kumrala 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (İ.) 
Ziya önder (1.) 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
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TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tevflk tnei 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Amil Artu.s 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 

Enver Kök (î.) 

Bagıp Üne: 

Necati Özdeniz 

Burhanottin Ulu 

[Açîk üyelikler] 
Eskişehir . 1 1 Samsun 
1 lakkâri 1 | 
t^tsnbul 1 Vo-k; 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

SEKSENİNGİ BİRLEŞİM 

26 . 6 . 1963 Çarşamba 

i Saat : 14,00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bütçe Komisyo
nunun üye seçimi. 

2. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Ziya ön
der, Sezai O "Kan (ve Enver Kök'e İzin verilme
si hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
teskeresi (3 216) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-

RILAN İŞLER 
IV 

A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

X I . — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici komisyon ra
poru. (M. Meclisi 1/180, C. Senatosu 1/240) 
(S. Sayısı : (168) [Dağıtma tarihi : 22.6.1963] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

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

2. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mu
cip Ataklı'nın, Salihoğlu Nazmi Sözer'e vatani 
hizmet tertibinden ,aylık bağlanmasına dair ka
nun teklifinin Millet Meclisince ireddolunan met
ni ve Cumhuriyet 'Senatosu Malî ve İktisadi İş
ler ve Bütçe komisyonları raporları. j(M. Mec
lisi 2/272; C. Senatosu 0/56) (Sıra sayısı : 167) 
[Dağıtma, tarihi : 21 . 6'. 1963] 

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

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - 'BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
1. — Halüoğiu Sadık Hançebay'a vaNanji hiz

met tertibinden aylık bağlanmasına dair ''ka
nun tasarısının Millet Meclisince jkabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu [Malî ve İkti
sadi İşler ve Bütçe komisyonları raporları. (M. 
Meclisi ÇL/226, C. Senatosu (1/221) (S. Sayısı : 
163) |Dağıtma tarihi : 21 . 6 1963] 

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

><3. — Sendikalar Kanunu teklif ve tasarı
sının Millet (Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu. 
(M. Meclisi 1/286, 1/382; C. Senatosu 1/216) 
(S. Sayısı : 161) ,[Dağıtma (tarihi : 17.6.1963] 

X 4. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt 
kanunu 'tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon rayoru. (M. Meclisi 1/273, ]C. Senatosu 
1/21) (S. SayısıJ: 162) [Dağıtma tarihi' : 
18 . 6 . 1963] 
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