
DÖNEM : 1 OÎLT : 7 TOPLANTI : l 

MİLLET MECLİSİ 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

Yüz Yirminci Birleşim 

24 .9 .1962 Pazartesi 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 38 
2. — Gelen kâğıtlar 38 
3. — Yoklama 39 
4. — Başkanlık Divanının Genel Ku

rula sunuşları 39 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Ha

lûk Nur Bâki'nin, rejim mevzuunda gün
dem dışı demeci 39:41 

2. — Rahatsız bulunan Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanı Celâl Karasapan'ın has
talığı müddetince kendisine, Ticaret Baka
nı Muhlis Ete'nin vekillik etmesinin, Baş
bakanın teklifi üzerine, muvafık görülmüş 
olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/380) 41 

3. — Milletlerarası Göçmen ve Mülteci 
Meselelerini Araştırma Organizasyonu top-

Sayfa 
lantılarına katılacak olan imar ve iskân 
Bakanı Fahrettin Kerim Gökay'm dönüşü-
(ne kadar kendisine, Devlet Bakanı Raif 
Aybar'ın vekillik • etmesinin Başbakanın 
teklifi üzerine uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/381) 41 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin ve
rilmesi hakkında Millet Meclisi Başkanlı
ğı tezkeresi (3/377) 41:42 

5. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu 
Kanunu gereğince Kurula üye seçimi. 42:43, 

66:67 
5. — Görüşülen işler 43 
1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka

nunu tasarısı ve Basın - Yayın ve Turizm 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/180) 
(S. Sayısı : 152) 43:66 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Diyarbakır Milletvekili Recai Iskenderoğ-
lu'nun, geçen Birleşimdeki ırkçılık cereyanla-
riyle ilgili konuşmasına cevap veren Balıkesir 
Milletvekili Gökhan Evliyaoğlu'nun demeci üze
rine bâzı görüşmeler ve tartışmalar oldu. 

Zonguldak Milletvekili Nuri Beşer'in mah
kûmiyetinin kesinleşmiş olduğuna dair Başba
kanlık tezkeresi okundu, bilgi edinildi. 

Sayın üyelerden bâzılarına izin verilmesi ve 
hastalığı sebebiyle bir toplantı yılında iki ay
dan fazla izin alan İsparta Milletvekili Lokman 
Başaran'ın ödeneği hakkında Başkanlık tezkere
leri kabul edildi. 

Ağrı Milletvekili Kerem özcan'm, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Komisyonundan çekildiğine 
dair yazısına, bilgi edinildi. 

45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu
na göre Kurula üye seçimi yapıldı. Salt çoğun
luk temin edilmediğinden seçimin 24 . 9 . 1962 
Pazartesi günü tekrarlanacağı Başkanlıkça bil
dirildi. 

istanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nm, Mil
letlerarası Yapı işçileri Sendikası temsilcisinin 
ikamet izninin ne sebeple uzatılmadığına dair 
sorusuna, Çalışma Bakanı Bülent Ecevit, 

Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmenin, Trab
zon'un merkez ve ilçelerinde tütün mahsulünü 
mahveden mavi küf hastalığının sebebolduğu 
zayiata dair, sorusuna, Tarım Bakanı Mehmet 
Izmen, 

Kars Milletvekili Hasan Erdoğan'ın, Bakan
lık teşkilâtında ne kadar tabip, eczacı, hemşire, 
ebe, sağlık memuru ve laborant kadrosu mün
hal bulunduğuna dair sorusuna da Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlu cevau 
verdiler. 

314, 367, 368, 369, 375, 388, 390, 393, 394, sa
yılı sorular ilgili bakanlar, 

392, 395, 396, 397, 398 sayılı sorular da, soru 
sahipleri bulunmadıklarından, gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

24 . 9 . 1962 Pazartesi günü saat 15 de top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Refet Aksoy 

Kâtip 
Van 

Musiih Görentas 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklifler 
1. — istanbul Milletvekili Ferruh Bozbeyli 

ile Hüsamettin Tiyanşan'ın, Medeni Kanunun 
854 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında 
kanun teklifi (2/301) (Adalet Komisyonuna) 

2. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 7258 
sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi (2/302) (Maliye ve Büt
çe komisyonlarına) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Maraş Üyesi Ne
dim Evliya ve dört arkadaşının, 5017 sayılı Ka
nunu değiştiren 7168 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin 2 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkmda 
kanun teklifi (2/303) (Adalet ve Bütçe komis
yonlarına) 

Raporlar 
4. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1959 bütçe 

yılı kesinhesabma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ile 
Petrol Dairesi Reisliğinin 1959 bütçe yılı Hesabı 
Katî kanunu tasarısı ve Sayıştay Komisyonu 
raporu (3/70,1/37) (Gündeme) (S. Sayısı : 240) 

[Dağıtma tarihi . 2 1 . 9 .1962] 
5 — Urman Umum Müdürlüğünün 1955 büt

çe yılı Hesabı Katisine ait mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi ile Orman Umum Müdürlüğünün 1955 
bütçe yılı Hesabı Katî kanunu tasarısı ve Sayış
tay Komisyonu raporu (3/102, 1/50) (Günde
me) (S. Sayısı : 249) [Dağıtma tarihi : 21 . .9 . 
1962] 

Cumhuriyet Senatosundan geleyi işler 
6. — Muvazzaf subay ve askeri memurlara 

verilecek elbise ve teçhizat hakkında 4608 sayılı 
Kanuna ek kanun tasarısı (1/94) (Bütçe Komis
yonuna) ' 

7. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Cevad Odyakmaz, Aydın Mil
letvekili Orhan Apaydın ve Erzincan Milletve
kili Sadık Perinçek'in, Türk vatandaşlarının 
Türkiye Büyük Millet Meclisine dilekçe ile baş
vurmaları ve dilekçelerin incelenmesi ile karara 
bağlanmasının düzenlenmesine dair kanun tek
lifi (2/253) (Anayasa Komisyonuna) 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Ferruh Bozbeyli (İstanbul), Muslih Oörentaş (Van) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 

1. — Af'yon Karahisar Milletvekili Halûk 
Nur Bakinin, rejim mevzuunda gündem dışı 
demeci 

BAŞKAN — Sayın Halûk Nur Baki gün
dem dışı söz istemişlerdir. Ne hakkında konu
şacaksınız sayın Nur Baki? 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Rejim hakkında. 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, gündeme 
başlıyoruz. 

resi demek olan demokrasinin yüzde kıstası, 
belli sınırları, güdümlü güdümsüz yollan ola
maz. Demokrasi, bir milletin anlayışının, bir 
parlâmentonun davranışının muhassalasıdır. 
öyle olmasa idi, demokrasi mücerret bir şey 
olurdu. Batı dünyasının demokrasisi mücerret 
bir şey olsaydı, Batı dünyası, Doğu bloku de
mokrat idarelerini temsil ettiklerini iddia ede
mezlerdi. Demek ki, biz Batı dünyasının tem
sil ettiği bir demokrasiye özenmiş ve bu yola 
sağlam adımlarla girmiş bulunmaktayız. 

Çok muhterem arkadaşlarım, demokrasi be
beğimiz henüz 11 aylıktır. Ve 4 aylıkken zatür-
ric geçirmiştir. Biz bu çok kıymetli unsuru yan
lış besleme yollarına düşersek, istemediğimiz 
halde onu öldürürüz. 

Arkadaşlar, demokrasinin ve rejimin güdüm
lü olduğunu veyahut memleketimizde henüz sar
sak bir durumda olduğunu iddia etmek isti-
yen birkaç siyaset adamına demek isterim ki, 
Türk Parlâmentosunun, Türk demokrasisinin 
davranışlarında; ordunun uzaktan ve yakından 
alâkadar olduğunu demek isterler. 

Arkadaşlarım; Türk Ordusu, dünyanın hiç
bir yerinde bir ordunun gösteremiyeceği bir 
asaleti göstermiştir. Ve Devlet idaresini kayıtsız 
ve şartsız olarak, milletin iradesi ile gelmiş olan 
Parlâmentoya teslim etmiştir. Tarih dünya
nın hiçbir yerinde bu kadar asîl bir jesti ya
pan orduyu yazmamıştır. Bu açık bir hakikattir. 

Memleketin içinde bulunduğu şartların da
ha sağlam olmasını arzu eden ordunun davra-

B AŞK AN — Buyurun efendim, yalnız kısa 
olsun. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlarım, gündem dışı konuşma
ların nükleer bir vasıf taşıdığı bu günlerde Sa
yın Riyaset Makamının bendenize itimadede-
rek söz vermesi dolayısiyle teşekkürlerimi arz 
ederek sözlerime 'başlıyorum. 

Arkadaşlarım, sözlerim bir politika, bir po-
lemika değil, bilhassa hiçbir siyasi partiyi veya 
şahsı birbirine nazaran daha üstün davranışlı 
veya daha kötü davranışlı şeklinde göstermek 
değildir. Demokratik rejimi ve parlâmentoyu 
ayakta, tutmakla mükellef olduğumuz halde, Türk 
Milletinin hayatı üzerinde müessir olmıyan mâ
nâsız birtakım ufak tefek hâdiseleri buraya ge
tirmeyi doğru bulmam. Ancak bu kötü olay
ların önemsiz görünen rolleri 'hakkında kendi gö
rüşümü sizlere arz etmeyi gerekli gördüm, özür 
dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım; demokrasi rejimi
mizde hassas bir şekilde üzerinde durulması ge
reken günleri yaşamaktayız. Halkın kendini ida-

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

— 39 — 



M. Meclisi B : 120 
hışım politika ile alâkalı gibi görerek mevcut 
sistemimizin bunu tesir altında bulunduğunu 
ima eden politikacılara demek isterim ki, eğer 
Türk ordusu rejim meselelerinde hassas ise bu 
katiyen onun politikaya karışması dernek değil
dir. Türk Ordusu bu rejimin ve Anayasanın bek
çisidir ve bekçisi olarak kalacaktır. (Alkışlar) 

Anayasanın dışına çıkarak aşırı sol ve aşı
rı sağ gibi bir ideolojinin tatbikatım istemek cü
retinde bulunanlar, Türk Ordusunu ilelebet kar
şılarında göreceklerdir. Bu davranış, ordunun 
memleketi kurtarma davranışıdır. (Bravo sesle
ri, alkışlar) 

Arkadaşlarım, Türk Ordusunun bir jesti yine 
yanlış anlaşılmaktadır. Ordunun bâzı mensup
ları Devletin kuvveti ve iradesiyle iftihar eder
lerken, ordunun politikadan çıkması için Hü
kümetin 'kuvvetini arzu etmektedirler. Eğer 
Türk Ordusu politikaya girmek isteseydi, Dev
letin başında zayıf bir Başvekil bulunmasını arzu 
ederdi. Bunu istemediği açık olarak görülmek
tedir. (Alkışlar) 

Arkadaşlarım, bir şeyden daha bahsetmek 
istiyorum; millî iradeden bahsetmek istiyorum. 
Bizim lisanımızda ve filoloji anlayışımızda Os-
manlıcadan Türkçeye intikal etmiş olan bâzı bil
gi eksikliklerimiz vardır. 

Millî irade demek, milli şuurun ve o günkü 
mevcut millî fertlerin ayaklanması demektir. 
Türk tarihinde buna tek misal Millî Mücadele
mizdir. Bunun dışında milletin birtakım arzu
ları vardır ki, bu da millî arzudur ve referan
dum, demokrasiye inanış gibi birtakım unsurlar
la tecelli eder. Bu da millî irade değil, millet 
iradesidir. Partilerin temsil ettikleri hâdise ise 
rey topluluğu, rey çoğunluğudur. Şu halde ikide 
bir millî irade sözü ile memleket efkârı yanlış 
yollara sevk edilmemelidir. (Alkışlar) 

Arkadaşlarım, gayet ilmî ve objektif unsur
lar üzerinde durdum. Söylediğim her sözün cüm
lesinin ve hattâ harfinin hesabını her zaman 
için vermeye haziran. 

Arkadaşlar, bir de üzerinde durmak istediğim 
nokta, halkın direnme olayıdır. Bundan da ma
alesef bâzı yazarlar yanlış bahsettiler. Halk di
renir, halk direnmesinin sosyoloji ilminde iki 
sebebi vardır : Birisi, polis hükümetine karşıdır 
ve bunu burjuva orta tabakası yapar, bir hukuk 
devleti kurmak için yapar, ikinci direnme, Hu-

24.9.1952 0 :1 
kuk devletine karşıdır ki, en ciddîsi en elimidir, 
sol direnmedir. Allah Türk milletine gösterme
sin. 

Birtakım siyasi kaprisler arasında allerji ya
ratmaya lüzum yoktur, maşerî hissi ile ve fikri 
ile rejimi ayakta tutmasını bilir, bunun dışına 
çıkmaz arkadaşlar. 

Nihayet bir şeyden daha behsetmek istiyorum: 
Milliyetçilik ve mukaddesatçılık! Yanlış anlaşıl
masın, herhangi bir kimseyi itham etmek için 
konuşmıyacağım. Samimî olarak inancım o dur 
ki, parlâmentonun her üyesi milliyetçidir ve hiç 
kimse kimseye bu bahiste üstünlük iddia edecek., 
ders verecek durumda değildir. (Bravo sesleri) 

Parlâmentomuzun en yaşlı üyesi ve Hüküme
timizin Başkanı olan İsmet inönü için Churchill, 
«'korkunç, bir milliyetçi» der. Arkadaşlarım, şu
nu dtemek isterim; ben milliyetçiliği şu anlam
da anlarım ki, ordusu ile milletinin gönül gönü-
le bağlılığı oldukça kalbi genişliyen, arasında 
ufak tefek dedikodular oldukça kalbi daralan 
adam milliyetçidir. Aksi asla milliyetçi değildir. 
Ben mukaddesatçılıktan, vatanın bekçisi olan 
Türk Ordusuna dinin ve Allah'ın emri olarak mu
habbetle bağlılık duymayı anlarım. 

Arkadaşlarım, rejimimizi uzaktan ve yakın
dan tehlikeye düşürmek istiyen bâzı davranışla
rın sahiplerini bütün tablolariyle bu kürsüde bir 
gün huzurunuza getireceğim. Bunun henüz er
ken olduğu kanaatindeyim. Türk siyasi tarihi
nin açılması icabeden sayfaları vardır, bunu 
henüz açmamak lüzumuna kaaniim. 

Arkadaşlarım, yine son olarak (bir noktayı da
ha açıklıyacağım : Sözlerim bir iki dakika uzadı, 
özür dilerim, memleketin içinde bulunduğu fev
kalâde hal dolayısiyle parlâmentonun kendi nor
mal fonksiyonu içinde tamamen demokratik yol
larla işbaşına gelen ibir Hükümetin, bir Hükümet 
Başkanının aleyhindeki birtakım davranışların 
parti hüviyeti dışındaki kısmına temas etmek is
terim. 

Partilerin (birbirlerine karşı olmasının tabiîli
ği yanında arkadaşlarım, Hükümeti destekleme
nin bir korkaklık, rejimi ayakta tutma çabasının 
bir kaypaklık olduğu (bir memlekette, fikir, de
mokrasi, parti anlayışından (bahsetmek afoes olur. 
Bir memleket rejıkninin teminatı olan Ibâzı dönüm 
noktalarını (geçerken antidemokratik yollarla (bile 
başlarına kuvvetli Devlet adamları seçmiştir. 
Fransa'da Degaull antidemokratik yolla Fransa'* 
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nın başına 'geldiği zaman en aşırı solcular bile ibu-
na karşı (gelmemişlerdir. Ne yazık 'ki; 'tamamen 
demokratik yollarla işbaşına getirdiğimiz bir Hü
kümetin, dirayetli Başbakanını sırf şahsiyat ya
parak, milletin gözünden düşürmek politikası; 
derinlikleri tarihte çak kötü, iptidai ölçülere da
yanan menşeden yol alan 'bir politika, hâlâ mem
leketimizde esmektedir. Memleketin içinde bulun
duğu şartlar dolayısiyle, bu parlâmentonun haya-
tiyetiyle kim .oynamak istiyorsa, en ef endioesi bu 
memleketi terk edip gitmesidir, terk edip gitmez
se (bu memleket onu lanetle anacaktır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 

2. — Rahatsız bulunan Basın - Tayın ve Tu
rizm Bakanı Celâl Karasapan'ın hastalığı müd-
detince kendisine, Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
muvafık görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/380) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Rahatsız (bulunan Basın - Yayın ve Turiızm 

Bakanı Celâl Karasapan'ın hastalığı müıddetinee 
kendisine, Ticaret Bakanı Muhlis Ete'nin »vekil-
li'k etmesinin, Bagfbakanm teklifi üzerine, muva
fık .görülmüş olduğunu arz ederim. 

Cumhuribaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilgimize sunulmuştur. 

3. — Milletlerarası Göçmen ve Mülteci Mesele
lerini Araştırma Organizasyonu toplanülarına ka
tılacak olan İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Ke
rim Gökayhn dönüşüne kadar kendisine, Devlet 
Bakanı Raif Aybar'ın vekillik etmesinin Başba
kanın teklifi üzerine uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/381) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Lichtenstein Prensliği başkenti Vaduz'da, Mil

letlerarası Göçmen ve Mülteoi Meselelerini Araş
tırma Organizasyonu toplantılarına (katılacak 
olan tmar ve îiskân Bakanı Ord. Prof. Dr. Fah
rettin Kerim Gökay'ın dönüşüne kadar kendisi
ne, Devlet Bakanı Raif Ayhar'm vekillik etmesi
nin, Baş/bakanm teklifi üzerine, muvafık (görül
müş olduğunu arz ederin. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — Sayın üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Millet Meclisi Başkanlığı tezkere
si (3/377) 

BAŞKAN — Şimdi izin isteğinde bulunan 
arkadaşlarımızın tezkeresini okutuyorum 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın .milletvekillerinin 

hizalarında gösterdlen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının 19 . 9 .1962 tarihli toplantısın
da kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Aydm Milletvekili Nedim Müren, 15 gün, has
talığına binaen, 12 . 9 . 1962 tarihinden itibaren 

Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu, 15 gün, 
mazeretine binaen, 10 . 9 . 1962 tarihinden itiba
ren 

Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan, 15 gün, 
mazeretine binaen, 14 . 9 . 1962 tarihinden itiba
ren 

Kastamonu Milletvekili O. Zeki Oktay, 15 gün, 
mazeretine binaen, 10 . 9 . 1962 tarihinden itiba
ren 

Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler, 10 gün, 
hastalığına (binaen, 5 . 9 .1962 tarihinden itiba
ren 

ıSivas Milletvekili Ahmet Kangal, 10 gün, ma
zeretine binaen, 10 . 9 . 1962 tarihinden itibaren 

Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi, 50 gün, 
mazeretine binaen, 7.9.1962 tarihinden itiba
ren 

BAŞKAN — Teker teker isimleri 'okutup izin
lerini oyunuza sunacağım. 

Aydın Milletvekili Nedim Müren, 15 gün, has
talığına binaen, 12 . 9 . 1962 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Kaibul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Giresun Milletvekili Etem Kılıçoğlu, 15 gün, 
mazeretine ibinaen 10. 9.1962 tarihinden itiba
ren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

Hakkâri Milletvekili Ahmet Zeydan, 15 gün, 
mazeretine (binaen, 14 . 9 .1962 tarihinden itifba-
ren 
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ı&AŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
Kastamonu Milletvekili O. Zeki Okitay, 15 göin, 

mazeretine binaen, 1 0 . 9 . 1962 tarihinden itiba
ren 

BAŞKAN — IKaJbul eîdenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kayseri Milletvekili Mehmet Yüceler, 10 ıgün, 
haftalığına binaen, 5 . 9 .1962 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

ıSivas Milletvekili Ahmet Kangal, 10 »gün, ma
zeretine binaen, 10 . 9 . 1962 tarihinden 'itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler../ Kabul edilmiştir. 

Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi, 50 gün, 
mazeretine binaen, 7.9.1962 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul letmdyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

5. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu ka
nunu gereğince Kurula üye seçimi 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kuruluna 
seçilecek asıl üyeler için yapılan seçimde geçen 
defaki birleşimde nisap hâsıl olmamış idi. 
Bu defa seçimi tekrar ediyoruz. Kâğıtları ve 
zarflan dağıttırıp isimleri okutturacağım. 

Evvelâ adçekme suretiyle bir tasnif heyeti 
kuralım : 

Mahmut Alicaıuoğlu (Sinop). Buradalar mı 
efendim? Buradalar. 

Celâl Kılıç (içel). Buradalar mı? Buradalar. 
Arif Ertunga (izmir). Buradalar mı? Bura

dalar. 
Tasnif Heyeti seçilmiştir. 
(«önceki seçim neticelerini okuyun» sesleri) 

BAŞKAN — Okutacağım. 
Yeni seçim için oyların toplanmasına Ma

nisa seçim bölgesinden başlıyacağız. 
Geçen birleşimdeki oylama neticelerini okut

turuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Hâkimler Kuruluna asıl üyelikler 

için yapılan seçime (248) üye katılmış ve aşa
ğıda isimleri yazılı üyeler hizalarında gösteri-
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len oylan almışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Afyon istanbul 

Asım. Yılmaz Vahyi özarar 

Ahmet Niyazi Gencer 
Hikmet Lûtfi Sancar 
Ali Şefik Türkdoğan 
Kaya Alper 
Zeki Evirgen 
A. Fahri Yücel 
Zahit Çavdarlı 
ffceeai özmen 
Mebrure Zeren 
Bahattin Karaküçük 
M. Fevzi Feşkircioğlu 
Halit Ziya Ekmekçi 
Tahir Taş er 
M. Celâl Çalgüner 
Kâmil Boran 
Mehmet Kırımlı 
Saffet Tüzün 
M. Celâlettin Toksoy 
I. Hakkı Melikoğlu 
Naim Eşrefoğlu 
M. ihsan 'Tüzüner 
H. Nafi Demirkaya 
Niyazi Yeltekin 
Salih Sıtkı Karabel 
Ahmet Oğuz 
ibrahim Aytunğ 
Abdurrahman Sincer 

Üye 
Konya 

Fakih özlen 

153 
143 
120 

72 
33 
28 
73 
21 
15 
14 
12 
14 
10 
10 

5 
3 
2 
1 
9 
3 

10 
1 
3 
1 
3 
1 
1 

BAŞKAN — Zarflar ve kâğıtlar dağıtılmış
tır. Arkadaşlanmızm isimleri acale yazmala
rını rica ederiz. 

BAŞKAN — Manisa seçim çevresinden baş
lamak üzere isimleri okutuyorum, isimleri 
okunan arkadaşlar oylarını kullansınlar. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN —• Efendim, tasnif devam eder
ken gündem mucibince sözlü sorulara de
vam edilecektir, fakat iki önerge gelmiş bu
lunmaktadır. Evvelâ bunlan okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemdeki kanun tasarılarının ve teklif

lerinin sözlü sorulardan önce görüşülmesini arz 
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ve teklif ederiz. 

Kayseri Denizli 
Mehmet Göker- Hüdai Oral 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanun tasarılarının sözlü sorulardan ev

vel görüşülmesini saygılarımla *arz ve teklif ede
rim. Eskişehir 

Celâlettin Üzer 
BAŞKAN — Her iki önerge de aynı mahi

yettedir. Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanunu 
tasarısı ve Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/180) (S. Sayısı : 
152) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin iki defa görüşülecek işler bölü

münün 1 numara sırasında kayıtlı Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısının diğer ka
nun tekliflerinden önce konuşulmasını arz ve 
teklif ederim. 

Bursa 
Basın - Yayın ve Turizm 

K. Bşk. 
Sadrettin Çanga 

BAŞKAN — Arkadaşımızın önergesini oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz istiyen arka
daşlarımız lütfen isimlerini Kâtipliğe yazdır
sınlar. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ARÎF HİK
MET ONAT (Ordu) — Söz istiyorum efen
dim. 

BAŞKAN —- Buyurun .Saym Onat. 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Bütçe 

Komisyonu tasarısında açık bırakılan matlap-
ların yerine Hükümet tasarısındaki matlapla-
rırı konulmasını teklif eliyorum efendim. 
. BAŞKAN — Peki efendim. 

Buyurun Saym İhsan AtaÖv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Saym Başkan, 

(T) 152 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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Efendim, arkadaşlara ikinci bir sunuş ya

pacağım. Tasnif devam ederken, kanun ta
sarılarının müzakeresine geçilmesi muvafık 
bulunuyorsa, boş oturmaktansa, kanun ta
sarı ve tekliflerinin görüşülmesine devam ede
lim. (Muvafık sesleri) Tasnif devanı ederken, 
kanun tasarılarının görüşülmesine devam edil
mesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmitşir. Bir öner
ge daha var, okutuyorum. 

muhterem arkadasTarım, müzakeresine başladı
ğımız Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasa
rısının, 1949 senesinden beri memleketimizde 
vazife gören bir teşekkülün hakiki hüviyetine 
bürünmesi bakımından... 

BAŞKAN — Saym İhsan Ataöv, bir 'dakika
nızı rica edeceğim, Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığını, Bakan hasta o'ldv«ğundan, Ticaret Ba
kanı Saym Muhlis Ete Bey temsil etmektedir. 

Buyurun İhsan Bey, konuşmanızı devam edi
niz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bu Bakanlı
ğın memlekete gerekli faydayı sağlaması için 
Büyük Medlis ilk defa olarak, hakikaten çok 
önemli bir konu üzerine eğilmiş bulunmaktadır. 

Kanun tasarısını tetkik ettiğimiz zaman, üze
rinde vukufla çalışan Basın - Yayın, Turizm 
Tanıtma Komisyonu ile, Bütçe Karma Komis
yonu arkadaşlarımızın büyük mesaileri derhal 
kendisini göstermektedir. Bu itibarla komisyon 
arkadaşlarımızın bu verimli çalışmalarından do 
layı kendilerine teşekkür ederim. 

Muhterem arkadaşllanm, bir kanunun Mecli
simizden çıkmış olması, bu konunun memleketi
mizde halledilmiş olmasına delâlet etmez. Ka
nun çıktıktan sonra bütün ieaplarîyle tatbik 
edilmesi ve bu memlekette turizmin, tanıtmanın 
hakiki değerini bulması, ancak kanuna gerekli 
önemin verilmesiyle mümkün olacaktır. 

Şimdi, memleket gerçekleri üzerine bir neb
ze eğilecek olursak : 

Memleketimizin, turizm ve tanıtma konusun
da, senelerden beri, bütün köşelerini gezmiş, el 
koymuş memleket ilim adamlariyle dış dünya
dan gelen sayılı ilim uzmanları, aşağı - yukarı 
birleşmiş vaziyettedirler. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Türkiye bugün dünya üzerinde, turizm kay

nakları bakımından, rakipsiz 'bir beldedir. Fa
kat, maalesef bütün dünyanın turizm ve tanıtma 
konusunda, memleket kalkınmasına sağlamış ol
duğu dövk ve gelir, 'Türkiye'nin çok üstünde 
(bulunmaktadır. Kanunun gerekçesini tetkik et
tiğimiz zaman, bize ıbu konuda aydınlatıcı bilgi 
vermektedir. Fransa'nın 454 milyon dolar tu
rizm gelirine, Yunanistan'ın '50 milyon dolar 
turizm geliri yanında, Türkiye'nin 5,5 milyon 
dolardan ibaret olan turizm geliri (bizim için ha
kikaten hüzün verici bir neticedir. 

Türkiye, turizm kaynakları bakımından 'hiç
bir zaman Akdeniz kıyısındaki, gelirleri kendi
sinden katbekat fazla olan Yunanistan, italya, 
İspanya, Portekiz, Fransa 'gibi devletlerin, tu
rizm kaynakları (bakımımdan Ibu devletlere kı
yasla geri bir memleket değildir. Profesör Baa-
de'nin de ifade ettiği gibi, yalnız Akdeniz ve 
Ege kıyılarına gerekli değer verildiği, turizm ve 
tanıtma yönünden 'buralar lâyık olduğu şekilde 
ele alındığı takdirde, 15 senede 200 - 300 mil
yon dolar döviz getirecektir. Bu suretle dış yar
dıma mühtacolmadan memleketimiz kendi kal
kınmasını sağlıyaeak duruma gelecektir. 

Sevgili arkadaşlarım, Iben Ibu kanun üzerin
de vsöz alırken, memleketimizin 'hakikaten tu
rizm (bakımından Ibir penceresi halinde 'bulunan 
bir 'bölgenin milletvekili olduğum için hassasi
yetle üzerinde durmaktayım. Profesör Baade'-
nin en çok çalışmalarını yaptığı Marmaris ve 
Antalya kıyılarında, turizm ve tanıtma konusun
da, büyük medeniyet ve o medeniyetlerin ayak
ta kalmış eserleri vardır. Bugün Antalya'da 80 
kilometrelik bir saha içerisinde iher biri 30 bin 
insan alan büyük tiyatrolar bulunmaktadır, iş
te bu tiyatrolar bize 'o bölgede 80 kilometrelik 
bir saha içerisinde asgari 5 milyon insanın bir 
zamanlar buralarda idamei hayat ettiklerini ifa
de etmektedir. Orada bu medeniyeti kuranlar, 
orada bu eserleri meydana getirenler, elbette fu
zuli olarak, tesadüfi olarak bırakmış değiller
dir. 

Turizm ve tanıtmanın, iklim, tabiî güzellik 
ve tarihî eserler bakımından üzerinde durulacak 
konu olması ve bunun elimize verilen tasarıda 
memleketi turizm bölgelerine ayırmak suretiyle 
değerlendirilmiş bulunması hakikaten takdire 
şayandır. 

Yalnız, bu turizm bölgelerine ayırana ve vi-
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lâyetlerde bir de turizm temsilciliklerinin tef
rik edilmesi ne kadar yerinde ise, geçmiş günler
de vilâyetlere birer maden irtibat memurluğu 
verildiği halde, birer turizm irtibat memurluğu
nun verilmemiş olması, bu konu üzerine bu 
kadar dahi eğilinmemiş bulunulması hakikaten 
üzücüdür. 

Şimdi, tasarının hazırlanış şekli aşağı - yu
karı dört başı mamur olduğu halde, bugünkü 
gerçeklerimize, göre, acaba hakikaten bu tasarı 
kanunlaştıktan sonra tatbika müsait midir? 

Tasarının içerisinde, şahsan üzerinde hassa
siyetle durmak istediğim konulardan birisi de, 
bugün okullarımızda bir turizm dersinin yer 
almamış olmasıdır. Turizm bölge müdürlerini, 
turizm vilâyet temsilcileri gibi ihtisas sınıfında
ki insanları nerelerden temin edeceğimizi, bun
ları bölgelere göndermek ısuretiyle o mıntaka-
ları nasıl değerlendireceğimizi realite bakımın
dan tesbit etmek mümkün değildir. Her ne ka
dar kanunun çerçevesi içerisine bu konular alın
mışsa da bu elemanların kaynaklarını tesbit 
etmek ve bu şekilde ıbu bölgeleri değerlendir
mek hakikaten zordur. 

Memleketimiz, turizm bakımından, bütün 
dünyanın nazarlarını üzerinde toplamış bulun
maktadır. ihtisas erbabının, Türkiye'yi, dış yar
dıma muhtaç bırakmadan 15 senede kalkındı
racak turistik bölgelere sahibolduğunu tesbit 
etmiş olmaları karcısında, bu serveti değerlen
direcek elemanlar acaba nereden bulunacaktır? 
Bu konu üzerinde, şimdiden, hassasiyetle du
rulmasını ve okullarda bir ders olarak ele .alın
masını zaruri .görmekteyim. Bunu bir de şu ba
kımdan lüzumlu addetmekteyim: Memleketimi
ze .son yıllarda akın eden büyük turist kafile
lerine karşı kendini bilmez birçok insanların, 
gocukların veya büyüklerin takınmış oldukları 
çirkin tavırlar, yapılan isarkmtılıklar, soygun
culuk hareketleri gibi çok acı hâtıralar dış dün
yada memleketimizin turizmi bakımından çok 
kötü intibalar bırakmaktadır. Bunu üzülerek 
söylemek isterim. Memleketimizin tarihî zengin
liklerini yeni nesillere öğretecek yegâne çare
nin, okullarda alfabe halinde buna başlamakla 
mümkün olacağı kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, gene kanun içeri
sinde, üzerinde bir nebze dikkatimi »çeken hu
suslardan birisi de, özel teşebbüse lâyikiyle ve 
arzulanan şekilde yer verilmemiş olmasıdır. 
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Malumuâliniz, 'bizde turizm denen fbu mües

sesenin, yalnız Devlet eliyle, Devlet direktifiy
le yürütüldüğü takdirde muaffak olmasına im
kân ve ihtimal yoktur. Bugün Türkiye'deki tu
rizm acentalarmm memlekete sağlamış olduğu 
büyük yardım, Turizm (Bakanlığının dış âlem
de memleketi tanıtması yanında küçümsenmiye-
cek (büyük Ibir değer ifade etmektedir. Fakat 
maalesef bizdeki turizm teşkilâtının dış mem
leketlerdeki temsilcilikleri liyakatli insanlar, 
kariyer sahibi insanlar, ihtisas erbaıbı insanlar
la değil, umumiyetle hatıra dayanan, onun, bu
nun kayırması suretiyle dış memleketlere gön
derilmiş imanlarla karşılanmaktadır. Tabiîdir 
ki, bunlar o memleketlerde, memleketi gerekti
ği şe'kilde tanıtamamışlardır. Bu sebeple dış 
âlemde memleketimizin (büyük zenginliklerini 
tanıtalbilmek ancak ve ancak yurdumuza gelip 
gittikten sonra kendi memleketlerinde neşriyat 
yapan, 'kendi memleketlerinde memleketimizin 
propagandasını yapan ve memleketimize hu 
konuda ihtisas ve tetkik için davet edilmiş in
sanların ortaya sürdükleri eserlerle mümkün 
olabilmektedir. Gönül isterdi ki, Basm - Yayın 
ve Turizm Bakanlığı dediğimiz ve aslında bir 
bakanlık olmayıp bir umum müdürlük çerçe
vesi içerisinde çalışmakta (bulunan teşkilâtın 
şimdiye kadar yurt dışına göndermiş olduğu 
insanlar, turizmin hakikaten bu mânası üzerine 
eğilmiş olasalardı ve »bizi 'bizden olmıyanlarm 
tanıttığı gibi değil, bizi (bizden olanların tanıt
masına hizmet etmiş (bulunsalardı, yeni kanun 
tasarısında bu 'açıkları kapıyan ve hakikaten 
dış memleketlere gidecek basın ateşeleri hak
kında hükümler konmuş olmasını, (bunların ge
rekçelere bağlanmasını ve bâzı tetkik ve tah
lillerden ıgeçirilme meclburiyeti duyulmasını, 
Ibunlarm kanun maddeleri halinde sıralanmış 
bulunmasını çok hayırlı addederim. 

Yalnız, muhterem arkadaşlarım, vilâyetleri
mizde kurulacak tanıtma ve turizm komisyon
larını ve bunların teşekkül tarzlarını kifayetli 
bulmamaktayım. Kanunun içerisinde (birçok 
isimler sıralanmıştır. Valiler vilâyetlerde 10 ar 
kişilik, kazalarda beşer kişilik turizm komis
yonları kurar, denmektedir. Fakat hakikatte is
tenilen neticeyi vermemektedir. O madde gel
diği zaman tekrar yüksek huzurlarınızda tadil 
tekliflerim olacaktır. Ama şimdi tümü üzerinde 
konuşulurken şunu îfade etmek isterim İki; hiç-
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bir zaman vilâyetlerde bulunan Devlet dairesi 
müdürlerinin (bir memleketin turizmini bir ko
misyon olarak ele alıp kalkındıracak ve ona 
gerekli değeri verecek imkânları yoktur. Bun
ların masaları başında kendi vazifeleri yanında, 
turizm yönümden kendilerini mükellef kılan bâ
zı vazifeleri yapmaları (bizim için kâfi addede
rim yeter ki \bu vazifeyi nefislerinde hissetmiş 
bulunsunlar. Turizm 'komisyonlarının hu işe 
kendilerini verecek o (bölgenin müemessilleri 
arasından seçilmesinde fayda vardır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kuruluş Ka
nununda, diğer hakanlıklarla koordine çalış
ması hususunu noksan bulmaktayım. 

Bugün memleketimizde büyük turistik de
ğeri olan mmtakalarm yolları, umumiyetle, he
nüz tatmin edici şekilde yapılmamıştır. İşte 
programlar, plânlar yapılırken (bilhassa 5 yıllık 
Kalkınma Plânının hazırlanmakta olduğu ve 
yakında Büyük Meclisin huzuruna getirileceği 
şu 'günlerde, bu memleketin hakiki kalkınma
sının, bütün kolları ile (beraber eşitlik prensi
biyle mi, yo'ksa Dünya çapındaki mütehassısla
rın bu memleketi kalkındıracak konunun han
gisi olduğu üzerinde fikirlerini teksif ettikleri 
ve sıklet merkezini üzerinde topladıkları tu
rizm esası üzerine mi dayanılması icabeder1? Ev
velâ (bunun teshiti iktiza eder. Ben şahsan Tür
kiye'nin kalkınmasının, hugünkü şartlar içeri
sinde, her şeyden evvel turizmi ele -almakla 
nıüm'kün olacağı kanısındayım. 

Sevgili 'arkadaşlarım, hilhassa dış memle
ketlerde hakanlığı temsil edecek olan kimselerin 
seçilmesi ve hangi esaslarla tâyin edileceği hu
susundaki maddelerin müzakeresinde söz hak
kım mahfuzdur. Bu maddeler müzakere edilir
ken, gerekli değiştirge önergelerini sunacağım. 

Sözlerimi "bağlarken şunu "arz etmek isterim 
ki, her karış yerinde turizm bakımından büyük 
değerler yatan bu memleketin istikbali için, 
her şeyden ziyade, bir sermaye yatırımını de
ğil, atalarımızın hize bahşettiği, ecdadımızın 
bugünler için hazırlamış ve vatan sathına yay
mış olduğu üzeri küflenmiş, üzeri topraklanmış 
dünya çapında hazinelerini harekete geçirmemiz 
icabederken, bunları orada uyur vaziyette bı
rakmak ve memleket kalkınmasında en kolay ve 
en 'kestirme hamleyi sağlıyacak olan turistik 
değerlerin üzerine lâyık olduğu veçhile eğilme
mek suretiyle haşka konularda memleketin kal-
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kınmasını ümidetmek hayal olur, arkadaşlar. 

Memleket turizmine, Türk aJhlâk ve anane
sine uygun olarak eğilmek, turistlere Türk mi
safirperverliğinin ve hüsnükabulünün büyük 
örneğini vererek ve memleketteki turizmi ilmî 
bir hale getirmek için bunun üzerine lâyıkıyle 
durmak, Söğüt'te yatan bir Ertuğrul Gazi'nin 
bu memlekette bırakmış olduğu bir yığın top
rağın, gerekirse Türkiye'de her hangi bir saha
ya yapılmış olan zirai yatırımdan, iktisadi ya
tırımdan çok döviz sağlıyacağmı düşünerek, 
memleketin bu büyük hazineleri üstüne Büyük 
Meclisin biran evveli eğikne'sini temenni ederek 
hepinizi muhabbetle selâmlarım sevgili arkadaş
larım. 

BAŞKAN — Yüksek Hâkimler Kuruluna 
üye seçimi için oy kullanmıyan arkadaşlar var 
mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Sayın Coşkun Kırca. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, önümüzde bulunan kanun tasarısı 
hiç şüphesiz büyük bir ihtiyacı karşılamak için 
sevk edilmiş bulunuyor. 

Turizm meselesi memleketimizin dış tediye 
imkânlarının artırılması, memleketin kalkınma
sı bakımından elbette ki üzerinde durulması ge
reken bir mevzudur. Bunun için ayrıca uzman
lar yetiştirilmesi, muayyen teşkilâtın kurulması 
da gereklidir. (Bu itibarla bilhassa bu kanunda 
turizm konusunda yer alan hükümleri genel 
olarak tasvibe'tmeımek mümkün değildir. 

Ancak, birçiok bakımlardan bu kanun tasa
rısını, dış teşkilâtımız arasında lüzumsuz teda
hüller yaratacak, muhtelif vekâletlerden dışa
rıya gönderdiğimiz personelin bütün kapasite
siyle kullanılmaması neticesini doğuracak ve 
buna rağmen, üstelik, bütçemize ve dış döviz te
diyeleri kaynaklarımıza ağırca bir yük teşkil 
edecek bir tasarı olarak görüyorum. 

'Muhterem arkadaşlarım, açıkça bir mesele
ye parmak basmak mecburiyetindeyiz, öteden 
beri 'memleketimizde basın ataşelikleri vardır. 
Bu basın ataşelikleri nasıl kurulmuştur? Hangi 
personeli çalıştırırlar ve diğer memleketlerde 
umumiyetle bu iş nasıl görülür? Bunu kısaca 
tetkik etmek lâzımdır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, dış hizmet
lerde bir müddet bulunmuş olan ve bununla ifti-
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har eden bir arkadaşınız olarak şunu kesin bir 
dille arz edeyim ki - zannederim muhterem Ba
kanlar Kurulu üyeleri bendenizi teyidedecek-
lerdir - bellibaşlı devletlerde ayrıca bir bakan 
lığa bağlı basın ataşelikleri kurulması kaide de
ğil istisnadır. Meselâ, ingiltere'de, Fransa'da. 
İtalya'da, Rusya'da ve daha birçok devletlerde 
basın ataşelerinin gördükleri vazifeleri sefaret
lerin kendi bünyesinde yer alan diplomatlar gö
rür. Yahut da Amerika'da olduğu gibi ayrı bir 
teşkilât olarak Dışişleri Bakanlığına bağlanır. 
Bunun sebebi şudur : Basın ataşesi olarak bir 
memlekete giden memurun hakiki vazifesi, asıl 
gayretlerini teksif etmesi gereken husus, bası
nın ve iç politika çevrelerinin içine basın ata
şesi sıfatını kullanmak suretiyle nüfuz etmek 
ve o memleketin dahilî politikası hakkında is
tihbarat toplamaktır. Burada muhtelif sefaret
lerde çalışan muhtelif basın ataşeleri vardır; 
birçok arkadaşlar bunların hepsini tanırlar 
Şunu kabul etmek lâzımdır ki, bu ataşelerin te
masları gazetecilerden çok politikacılarla olur. 
Bunların mühim bir kısmı, en ciddîleri, İngil
tere de dâhil olmak üzere, basınımızın teksif 
edilmiş olduğu İstanbul'da değil, Ankara'dadır. 

Bu memurlar ne yaparlar? O memlekette ie 
politika nasıl cereyan ediyor? Politikacılar ne 
düşünüyor? Bu hususlarda istihbarat toplarlar. 
Kendi memleketleri hakkında neşriyat yaptır
mak hususu dahi aslında bu memurların görev
leri arasında ikinci plânında yer alır. Çünkü, 
basının serbest olduğu bir memlekette bir ba
sın ataşesinin sözüyle sütun sütun yazılar çıka 
bileceği görülmüş, işitilmiş şey değildir. Ne bi
zim basın ataşelerimiz bugüne kadar bulunduk
ları memleketlerde Türkiye'nin propagandasını 
sağlamak için, muhtelif gazetelerde, kendilerine 
ödenen para ile nisbet edildiği takdirde, sütun 
sütun yazılar neşrettirmeye muvaffak olmuş
lar, ne de buradaki basın ataşeleri kendi mem
leketlerini bizim basınımızda böyle yazılar neş
retmek suretiyle tanıtmaya muvaffak olabil
mişlerdir. Bu, onların kusuru da değildir. Umu
miyetle basın ataşeliklerinin meşgul oldukları 
çok daha aktüel meseleler vardır. Her halde, 
basın ataşeliklerinin sefaretler içerisinde bulun
durulmasının sebebi, bu kimselerin o memleket
lerin dahilî politikasının içine nüfuz ederek is
tihbarat temini için uğraşmasından ibarettir. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar, hiçbir parti ve 

iktidarı istihdaf etmiyorum. Bütün iktidarlar 
devrinde - meseleyi açık olarak vaz edelim -
basın ataşeleri nasıl alınmış, nasıl görevlendi
rilmiştir? Şayanı şükrandır ki, bu kanun tasa
rısında bir lisan imtihanı mecburiyetinin lüzu
mu hissedilip, bu hususta bir prensip yer alıyor. 
Bundan önceki devirlerde basın ataşeleri hattâ 
ciddî bir lisan imtihanından dahi geçirilmeksi
zin görevlendirilmiş ve dış vazifelere gitmişler
dir. Bunların içerisinde, gazetecilikte fevkalâde 
hizmetleri oldu, binaenaleyh kendisinin dışarıya 
tâyini uygun olur, hiç değilse bir lisan öğrenil". 
mülâhazasiyle gönderilenler olduğunu aşağı -
yukarı bilmiyen yoktur. Ama, Devlet, parasını 
hayır işlerine harcamak için kurulmuş bir mü-, 
essese değildir. Devlet, memurlarından ciddî 
görevler bekliyen bir müessesedir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, umumiyetle 
denir ki, basın ataşesi gazeteci olursa diğer mem
leket gazetecileriyle temas eder. Bir defa böyle 
bir şey yoktur. Basın ataşeleri esas itibariyle 
politikacılarla temas ederler; kaldı ki, basın 
ataşesinin bir gazetede kendi memleketi için 
yazı yazdırması ve ona bilgi vermesi için, behe-
mahal gazetede nasıl mizanpaj yapılır, falan 
punto kaç numaradır, diye birtakım şeyleri bil
mesine hiç lüzum yoktur. Lisan bilen, iktisat ve 
hukuk bilgisi olan, diplomasi kaidelerine vâkıf 
ve gittiği memleketlerde Devletler Hukuku kaide
lerine riayet edip o memleketin iç işlerine mü
dahale etmemesini beceren kimseler, bu kül
türün, bu bilginin, bu tecrübenin sahibi oldulk-
ça bu görevi pekâlâ başarabilirler, 

Arkadaşlar, şimdi Tanıtma ve Turizm Ba
kanlığı olarak, yeni bir teşkilât kurmak ihtiya
cında kalıyoruz; bunu yapmak zaruri ve bunun 
için de behemahall uzmanları bulmak, harice 
göndermek ımecburiyetindeyiz; 'kabul. Fakat 
yine kabul edelim İki, dışarıya gönderdiğimiz 
hariciye .memuru, ticanet ataşesi, askerî ataşe, 
kültür ataşesi namı altında birçok insanlar 
vardır ki, bu insanlar kendi memleketleri hak
kında malûmatları olan, esasen kendi memle
ketlerini tanıtmakla görevli oilan kimselerdir. 
Onların ellerine diplomatik pasaport veriyorsu
nuz, basın ataşeliği ' görevini yapacaksınız 
diyorsunuz. Bir memleketm içişleri ile ilgili 
diplomatik usûllere vâkıf mıdır diye, kaidelerin 
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en basitine vâfci'f mıdır diye bunları bir ciddî 
imtihandan, hattâ bir kurstan dahi geçirmek 
ihtiyacını duymuyor musunuz? Ticaret Bakan
lığı ataşelerini gönderirken bunu yapaır. Hari
ciye Vekâleti zaten çok sıkı imtihandan geçi
rerek memur alır; askerî ataşeler akademide 
ayrıca kurs görürler ve kazanırlarsa bu işi gö
rürler ; bu basın ataşelerini böyle bir kurstan 
bile geçirmiyoruz. 

Muhtelif mesleklerde çalışan kimselerin, di
ğer mesleklerde daha ziyade muvaffak olduk
ları görülmemiş bir ş'ey değildir. Bir kimse 
hariciye memuru olmıyabilir, fevkalâde sefir
lik yapabilir. Bir kimse gazeteci olabilir, dip
lomasi meslekinde de başarı gösterebilir, basın 
ataşeıliği yapabilir. Eğer istidadı var ise. Ama, 
idare Hukuku ile ilgili kaideleri koyarken 
dikkatli olacağız, onların usullerini t'esbit ede
ceğiz. Bugüne kadar bütün iktidarlarda gö
rüldüğü şekilde hoşa, giden gazeteciyi basın 
ataşesi yapmak muvaffakiyet yaratan bir sis
tem olmayıp, artık bizim mevzuatımız içinde 
de yeri yoktur. 

Namütenahi memur tâyin ediyoruz dışarıya; 
ı Mülkiyede, Hukukta okutuyoruz, kemali ille 
lisan bilecek diyoruz, Devlet lisan iımltihanın-
dan geçirilsin diyoruz. Memuru gönderiyoruz, 
dışarıya, eline kurye çantası veriyoruz, efendini 
sen diplomatik işlerle meşgul ol diyoruz. Fa
kat basın ataşeliğine gelince, sen yapamaizsın, 
behemahall gazetecilikten geleceksin, diyoruz. 
Arkadaşlarım, hiçbir basın ataşesi bir yabancı 
memlekette bir gazeteye gidip, mizanpajınız 
şöyle olmalıdır, puntonuz böyle olmalıdır diye 
söz söyliyemez. Her basın ataşesi, hangi veka
letten gelirse g'elsin, gittiği yerde, kültürlü in
san olarak, o memleketin kültürlü insanlarına 
kendi memleketini tanıtır, o kadar. Binaenaleyh, 
mevcut dış kadrolarımızın kapasiteleri dâhilinde 
kalmaya mecburuz. Aksi takdirde gayretin is
raf olur, memleketimizin pek kıymetli döviz-
lOTİnin israfı olhır. 

Benim nâçiz kanaatim, mademki turizm bü
rolarının açılması lâzımdır, bundan sonra artık 
ayrı basın ataşeliklerime lüzum kalmamıştır. Bu 
vazife, Hariciye Vekâleti bünyesi içindeki 
mevcut kadrolarla ve memurlarla mükemmel 
surette, hattâ bugün çoğu lisan bilen, diplomasi 
usullerine vâkıf arkadaşlarımız tarafından çok 
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daha iyi başarılabilir. Gazeteciden ayrıca basın 
ataşesi olmak istisnaen zaruri olabilir. Bu va
zifeleri de bugünkü kadrolar içinde, ayrıca 
kadro istemeye lüzum kalmadan yapmak im
kânı var'dır. Hariciye Bakanlığının meslekî ve 
idarî kadroları vardır; Hariciye Bakanlığı 
teşkilât Kanununa bir madde eklemdk suretiy
le, kendi idari veya ihtisas kadrolarını kullan
mak üzere, falanca dereceden başlıyarak, şu §u 
vâsıfta, gazetecilikte şu kadar sene çalışmış 
olan insanlar imtihanla 'alınır ve baremin şu 
derecesine kadar maaş almak üzere, basın ata
şeliklerinde istihdam edilir, denir. Haddizatın
da bir iki tane yabancı merkezden gayri yerler
de, ayrıca haberler bürosu falan kurulmasına 
da ciddî ve katî bir lüzum olmadığı kanaatin
deyim. Hariciyenin mevcut dış teşkilât ve kad
roları ve parası ile, bu iş mükemmel surette ifa 
edilebilir. 

Binaenaleyh benim bilhassa sayın Basın -
Yayın ve Turizm Bakan Vekilinden ve buna 
ilâveten sayın Maliye Balkanı Vekilinden bir 
ricam olacaktır: Bu tasarının malî şümulü ne
dir? 

Plân yakında Önümüze gelecektir. Hânda 
iç finansman ihtiyacımız şu kadar diye birta
kım ralkamllar ileri sürülmüştür. Yüksek Mec-
lisden bunun kabulü istenecektir. Arkasından 
burada, halen mevcut kadrolarla görülmasi 
mümkün hizmetler için yeni kadrolar istenmesi 
suretiyle cari masraflarımızı artırma yoluna gi
deceğiz. Böylece ya plânın iç finansmanı ge
rektiren meblâğlar cari masraflara gidecek ya-
Jıut da vatandaştan yeni fedakârlıklar talebedi-
lecektir. Benim nâçiz kanaatimce, Hükümetin 
bu hususta izahat vermesi ve gerekiyorsa me
seleyi turizm noktası üzerine teksif ederek, di
ğer hizmetleri mevcut dış teşkilât kadroları 
içerisinde görmek imkânlarının araştırılması ve 
bu bakımdan tasarının yeniden tetkik edilmelk 
üzere Hükümetçe geri alınması çıok yerinde ola
caktır. 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay. 
SADÎ B'INAY (Bilecik) — Muhterem arka

daşlar; senelerden beri beklemekte 'olduğumuz, 
daha doğrusu özlemiş ''bulunduğumuz bir tasarı, 
bugün yüksek huzurlarınızda müza'kere edilmek
tedir. 'Turizm dâvasını öteden beni destelkleyen 
'basın mensupları ile, (bu arada gazetelerinde ibu [ 
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mevzua 'geniş sütunlar açan gazete sahiplerine 
7e bu tasan mevzuunda gayet dikkatli ve fhais-
3as çalışmalar yapmış olan (Basın - Yayın 've Tu
rizm ve Bütçe komisyonlarına teşekkür etmemiz, 
bir vicdan Iborcu olarak gözükmektedir. 

Arkadaşlar; Ibugün 1944 yılından beri 0392 
sayılı Kanuna göre Başbakanlığa bağlı 'bir Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğü kadrosu ile teş
kilâtı içerisinde çalışan ve fakat bi'lâlhara ve ha
len adı Bakanlık olan bir teşekkünün (Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı) nm teşkilât Ikanunu ta
sarısını /görüşüyoruz. 

Bu mevzu 19'38 yılında Haziran ayı başında 
büyük Atatürk zamanında ilk olarak ele alın
mış ve İktisat Vekâletine bağlı Turizm Bürosu 
kurulmuiş ve o zaman 1 numaralı mesele olarak 
3 senelik turizm plânı ve otel dâvası ele alın
mıştır. 

49 maddelik Basın - Yayın ve Turizm ile 
Bütçe komisyonları süzgecinden geçmiş tasarı
nın tümü üzerinde 'konuşurken evvelâ gerekçe
den (bahsetmek Müyorum. 

'Gerekçede turizmin önemi üzerinde durul
muş ise de diğer memleketlerl'e mukayesedeki 
fecî halimiz iyice tebarüz ettirilmemiştir. 

Bilhassa Iklinci Dünya Harbini mütaakıp 
yabancı memleketlerde Iharlbetmiş olanlar hatı
ralarını tazelemek veya 'oralarda görüp de 'hay
ran oldukları tabiat güzelliklerinden nasibini 
almak, tarühî âbideleri tanımak ve yine insan
ların harb gibi fecî bir dramdan kurtuluşları
nın neticesinde belliren yaşamak ve hür yaşa
mak, kendisini Ihiçbir kayıtla hissetmeden gez
mek ve eğlenmek 'hususundaki coşan hislerini 
tatmin malksadiyle ve Iharbten ısonra gelişen ik
tisadi refah neticesünde (büyük 'bir' turizm hare
keti doğmuştur. 

Buna -muvazi olarak, dinî inançların metafi
ziğe galip gelmeye başlaması da mukaddes top
raklara doğru bir turist akınını kendiliğinden 
meydana getirilmiştir. 

Bu muazzam "hareketli rakamlarla dile ge
tirelim. 

Avrupa iktisadi iş Birliği teşkilâtı Turizm 
Komitesi neşriyatına göre, 19150 de 19 Avrupa 
devletini 13 milyona yakın insan 'ziyaret et
miştir. 'Türkiye'yi ise sadece 29 000 kişi, Yu
nanistan'ı dalhi 33 000 kişi ziyaret etmiştir, ital
ya ise 3,5 milyonla başta 'gitmiştir. 1959 yılın-
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da ise yine 19 memleketi 27 milyon fazlasıyla 
40 mlilyon turist ziyaret etmiştir. italya 9 mil
yon, Yunanistan 302 000, Türkiye ise sadece 
127 000 kişidir. 1960 yılında ise Türkiye 94 000 e 
düşmiüş, Yunanistan 344 000, îtalya 7 milyonda 
kalmıştır. 

1960 da i talya'da 1959 a nazaran azalma, 
'buna mukabil Yunanistan'da "bir çoğalma ol
muştur. Ve maalesef Türlriye'de ise Doğuya 
doğru olan turist akınının aksine Ibir azalış var
dır. Yunanlistan'ın sadece Rodos adasına getir
diği turist rakamı 150 000 in üzerinde olup, ibu 
rakam dalhi memleketimize gelenden fazladır. 

Şu ihale göre İbu rakamlar bize ne söylemek
tedir. 

1. Doğuya doğru îbir turist alkım gerçektir 
ve kapımıza gelmiş dayanmıştır. Turizmden el
de edilen gelirler Fransa ve i talya'da yılda va
sati 500 milyon dlolâr iken ve oralarda (bu işte 
1 milyona yafan insan çalışmakta iken bizde 
senede sadece 1/500 i yani 1 milyon dolardır. 

Bizde turitstin mânası da yanlış anlaşılmak
tadır. Turist Ibir mirasyedi, falhiş fiyatla mal 
satılacak, 'amiyane tâbirle soyulacak ıkazıMana-
caTî tecavüze uğrayacak insan değildir. 1929 
dünya e'konomik krizinden 'beri milyarder tu
ristler ve hesapsız para 'harcayan turist sınıfı 
kaybolmuştur. Bugün adam Araşma sadece 70 -
350 dolar bırakmaktadırlar. Eskisi gibi Lüks 
otellerde Ib'ol para sarf eden turist örneği »yok
tur. 1955 ten bu yana rehberli grup gezintileri 
hazırlanarak 'otomobil, otobüs gilbi iseyalhatler 
yer almış ve ikamet masraflarının yerini fazla 
dolaşmak almıştır. 

2. Komşumuz Yunanistan bundan âzami 
faydayı sağlama yolundadır. 

3. Son zamanlarda israil turizm gelirinin 
birden bire 60 milyon doları bulduğunu da söy
lersem, bizim için tehlike çanlarının çalmaya 
başladığını ve bu muazzam gelir akınının mem
leketimizi atlamak üzere olduğunu ıgöreceğiz. 
O halde, turizmde Hükümete ve milletimize 
alarm işareti vermeliyiz. 

Nasıl olmuş da bu milletler 10 sene içinde 
turizmden büyük gelirler sağlamalardır. 

1. Turizmi engelleyici mevzuatı yırtıp at
tıkları gibi, her türlü kolaylığı sağlamışlardır. 

2. Basta Hükümet reisleri olduğu balde bir 
turizm politikası gütmüşlerdir. Yunanistan'da. 
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Karamamlis'in yaptığı gibi düğüne bir Bayanı 
Kennedy'nin daveti dolayısiyle açık hava ti
yatrolarında turizm propagandası yapılmıştır. 

3. iyi etüt ve plânla İşe (girişmişlerdir. Ve 
bunun icabettirdiği yatırımları da yapmışlar
dır. 

Misal : Yugoslavya, Yunanistan'a bağlanan 
yollarını yapmamaktadır. Binaenaleyh, turist, 
Yunanistan'a geçmekte güçlükle karşılaşmakta
dır. Derhal çare aranmış, italya ile Yunanistan 
arasında feribot seferleri ihdas edilmiştir. 

Bunun için 4 milyon dolar harcanmıştır. Ve 
bu seferler Rodos'a kadar uzatılmaktadır. Bu
nun üzerine şimdi de israil faaliyete geçmiştir. 
önümüzdeki Seneden itibaren italya'yı israil'e 
bağlıyacak 6 milyon dolarlık fery seferlerine 
başlanacaktır, işte akım yine bizi atlamakta
dır. 

Bize gelince Pire'yi izmir'e bağlama gayret
leri bile 'hâlâ semere vermemiştir. Ulaştırma 
Bakanlığının, Turizm Bakanlığına feribotu sen 
al, zarar edersem onu da öde, ben bu hattı aça
yım dediğini öğreniyoruz. 

4. Milletçe turizm terbiyesine önem vermiş
lerdir ki, bizdeki feci örnekleri burada zikret
mek istemiyorum. 

5. Onlar ber türlü, propaganda ve masraf
tan kaçınmamışlardır. Yunanistan sadece bir 
mecmuanın propaganda sayısına 30 000 dolar 
harcarken bizde bütün turizm1 propagandası 
2,5 milyon civarındadır. 

Netice olarak senelerden beri turizm edebi
yatı yapılan «memleketimizde mevzua bihakkin 
'hâkim olabilecek bir teşkilâtın mevcudiyeti ka
tiyetle belirmiş bulunmaktadır. 

önümüzdeki bu tasarı belki noksan olabilir. 
Ve yine ideal isteklerimiz tahakkukta yetersiz 
kalabilir. Bir işe başlamak yarısını başarmak
tır, kavlince bu tasarıyı büyük bir müjde gibi 
karşılıyorum. 

Tasarı teşkilât olarak turizmi tanıtma - (ha
berleşme ve basını olarak 3 kısımdır. Halbuki 
evvelâ tanıtmak lâzımdır. Bu bakımdan tanıt
ma, turizm ve haberleşme ve basın olmak iktiza 
eder. Ancak, memleketimizin turizm dâvasını 
yürütecek bir teşkilât isteği ile Meclisinize tam 
18 defa birbirine yakın tasan sevk edilmiş ve 
her seferinde muhtelif sebeplerle bu tasarılar 
ya geri çevrilmiş veya. geri alınmıştır, işte bu 
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arada turizm, edebiyatına da fasılasız devam 
oilunmuş ve işler böyle peynir gemisi yürütül
mek istenir halde bırakılmıştır. Bu sebeple 
bahtsız Bakanlık, teşkilât (kanunsuz acayip 
bünyesi ile bu halde karşımızda kalmıştır. 

Bu arada Coşkun Kırca arkadaşımızın ga
yet haklı olarak temas ettiği basın ataşelikleri 
üzerinde de durabilirim. Fakat bendeniz bunun 
tamamen çıkarılması değil, tıpkı diğer memur
lara yapıldığı gibi bunların da bir lisan ve 
protokol imtihanından geçirilmek suretiyle te
lâfisinin mümkün 'olacağı kanaatindeyim. 

Tasarı üç ıgrupta mütalâa edilmektedir. Ta
nıtma ve Turizm Dairesi umum müdürlük ha
linde teşkilâtlanmasına rağmen, her nedense 
haberleşme ve basın işleri birer daire başkan
lığı halinde mütalâa edilmektedir. Gerekçede 
ve maddelerde, bunun katî cevabını bulama
maktayım. Hükümet adına alâkalı Vekil duru
mu izah ederlerse bendeniz de tatmin edilmiş 
olurum. 

Sonra İhsan Bey arkadaşımızın da Ibahsetti-
ği ıgibi, turizmi tanıtma bir ihtisas mevzuu ol
ması lâzımdır. Halbuki bunun ne mektebi var
dır, ne de bu mevzu ile ilgili 'alarak ihdas edil
miş kurslar. Bugün bu müesseselerde çalışacak 
elemanların kimlerden teşkil edileceği hususun
da maddelerde derpiş edilmiş hiçbir kayıt yok
tur. Bu 'bakımdan tasarı noksan olarak gözük
mektedir. Sonra yakın komşularımız bu mevzu
da çok ileri gitmek suretiyle muazzam gelirler 
elde etmişlerdir. Acaba komşularımızda bu iş
le meşgul vekâletin veya umum müdürlüğün ne 
suretle kurulmuş olduğu hususunda ilham alın
mış mıdır? Daha doğrusu bu memleketlerdeki 
?.*eniş tecrübelerden de istifade edilmiş midir? 
Sonra bir de turizm müesseselerinin kontrolü 
bahsine geçiyorum. Bu işlerin kontrolü bir tef
tiş kuruluna bırakılmıştır. Bu teftiş kurulu 15 
kişiden müteşekkildir. Takdir buyurursunuz ki 
15 İçişi bu kurulun bütün turistik 'müesseseleri 
kontrol, muayene ve murakabe etmesine madde
ten imkân yoktur. Bu husus tasarının bir ek
sikliğini 'ortaya, çıkarmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, hu mevzuda kay
bettiğimiz fırsatlar namütenahidir. Bunlardan 
birini sizlere bir misal olarak arz edeyim. Bal
kan festivalinde turizmle ilgili 'olarak bizim de 
bir şehrimizin gösterilmesi istenmiş. Biz de îs-
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tanbul şehrini göstermişiz ve bunun adına 
«Bosfor festivali» denileöekmiş, ve her sene bu 
festival yapılacakmış... Bilhassa Salzburg festi
valinin yerini alacakmış. Fakat, 300 bin lira
lık bi;r masraftan çekinmek ve bir açık hava 
tiyatrosu kuramamak yüzünden; her sene tek
rar edilecek ve İzmir Enternasyonal Fuarı gibi 
•memleketimizi tanıtacak olan bu hayırlı işi ka
çırmışız. 

İnşallah, turizm, tanıtma ve basın ve haber 
'kollarında bu ve bundan sonraki hükümetler, 
Meclisimizin de desteğiyle başarıya ulaşırlar. 
Hepimizin en samimî temennisi budur. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Basın ataşeliklerinin bağlantısı ve tasarının 

ımialî şümulü bakımlarından Tanıtma ve Tu
rizm Bakanlığı kanunu tasarısının yeniden in
celenmek üzere komisyona iadesini *arz ve teklif 
ederiz. 

İstanbul Uşak 
Coşkun Kırca Ahmet Tahtakılıç 

İstanbul 
Saadet Evren 

BAŞKAN — Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ARİF HİK

MET ONAT (Ordu). — Efendim, arkadaşları 
dikkatle dinledim, Yüksek Meclisin bu tasarının 
bür an evvel kanunlaşması lehinde olduğunu 
yapılan konuşmalardan anlaşılmaktadır. («Ko
misyon adınla mı konuşuyorsunuz?» sesleri) 
Efendim, bir önerge münasebetiyle komisyo
nun görüşünü 'arz ediyorum. 

Coşkun Kıroa ve iki iarkadaşı bir takrir ver
miştir. Takririn mahiyeti biraz evvel yaptığı 
konuşmada belirttiği 'gibi, basın ataşeliklerinin 
Basın, Tanıtma Bakanlığına bağlı bir mües
sese olarak değil,, Hariciye Vekâleti teşkilâtı 
içinde mütalâa edilmesinin daha faydalı ola
cağı yolundadır. 

Şunu arz edeyim ki : Halen bizim beş tane 
haberler merkezimiz, yedi tane de basın lat'a-
şeliğimiz vardır. Bunların masrafları, maaş
ları hariç, 5 292 500 lira civarındadır. Şimdi, 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının haliha
zırdaki masraf portesi 53 milyon civarında
dır. önünüze getirilen bu Hükümet tasarısı 
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ile derpiş olunan masraf da yine 53 milyon ci
varındadır. Haddizatında bu tasarı büyük bir 
külfet tazammun etmemektedir. 

Şimdi arkadaşlarımm takririne geliyorum : 
Basın ataşesi olarak Çalışanların Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanlığında mı yoksa Dışiş
leri Bakanlığı bütçesi içinde mi derpiş edilip 
edilmiyeceği hususunu müsaade ederseniz ta
sarının maddelerini müzakere ederken mütalâa 
edelim. 

Biz komisyon olarak 'bunun da esbabı muci
be ile komisyona iade edilmesine taraftar de
ğiliz. Maddelerin müzakeresi sırasında bu hu
susları müzakere ve 'münakaşa eder, bir ika nara 
bağlarız. 

Bu itibarla takririn reddedilmesini rica ve 
istirham ederiz. 

BAŞKAN — Sayın iSaadet Evren önergeleri 
üzerinde konuşacaklar. Buyurun efendim. 

SAADET EVREN (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, bizde normal olan âdet, her şe
yin evevlemirde ve hetahsis bir kadro mese
lesi telâkki edilmesi ve bu yönden mütalâa
ya başlanmasıdır. Benim, Coşkun Kırca ile be
raber imza ettiğim takrire ilâveten ve zami-
m eten kısaca arz etmek istediğim husus şudur : 

Turizmin tek cepheli bir dâva olmadığı, 
iktisadi, içtimai ve kültürel safhalariyle po
listen belediyeye, Devletten özel teşebbüse ka
dar sâri bilcümle neticeleriyle çok taraflı 
ve ınütedahil cepheler arz ettiği defalarca 
ifade edildi. Binaenaleyh, Anayasamızın 92 
nci maddesine göre bu mütedahil meselelerin 
başında gelen iktisadi, içtimai ve kültürel me
sele artık bir plâna raptedildi. Bu plânın da 
bizim nazarı dikkaktimizden geçeceği malûm
dur. 

Bu meşelerle yakinen ilgili olan turizm 
mevzuunun da bir teşkilât kanununa bağla
narak, bu plânda bu meselelere verilen istika
metlerle, istenilen veçhenin ne dereceye ka
dar temin edildiği ve oradaki malî imkânlarla, , 
bu kanunun ihtiva ettiği malî portrenin, ne de
recede hali mutabakat da olduğu bilinmeden 
ve bir milletvekili olarak, şu plân denen çalış
madaki turizmin ne şekilde ele alındığını bü
tün veçheleriyle tetkik etmeden, bendeniz bir 
milletvekili olarak, bu kanunun müzakeresine 
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geçilmesine taraftar değilim. Bu itibarla da 
fikirlerimi belirtmek istedim, efendim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Coşkun Kırca. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Aziz arka-

daşlarım ;biz bu kanunun sırf kanun tekniği 
bakımından komisyona iadesini telklif ettik. 
Şimdi, basın ataşeliği mevzuu, biraz evvel' 
Mehmet Sağlam arkadaşımız tesbit etmiş, ben 
de daha evvel tesbit etmiştim; bu tasarının 
6 - 7 maddesini ilgilendiriyor. Bu hususta her 
bir maddede gelecek olan her teklifi ayrı ayrı 
ya kabul veya reddedeceğiz. Bu suretle tasarı
nın sistemi bozulacaktır. 

Eğer lütfedip, Sayın Ahmet Tahtakılıç ve 
Saadet Evren Hanımefendi ile birlikte sundu
ğumuz takriri kabul ederseniz, bunun mânası 
şu olacaktır : Şu görüşmelerin ışığı altında; 
«basın ataşelikleri» meselesi ve bununla ilgili 
olarak yeni kurulacak teşkilâtın malî portesi 
üzerinde komisyon düşünsün ve tasarının bü
tün maddelerindeki inikaslara göre gereken 
tashihatı yapsın.. Eğer teker teker burada bunu 
yapacak olursak, her defasında aynı sözlerle 
Yüksek Heyetiniz lüzumsuz yere işgal edilmiş 
olur. 

Bir noktayı daha arz edeyim. Bu bakanlığın 
masraflarının 53 milyon lira olduğu ve şimdi 
de aynı miktar masrafı olacağı ifade edildi. 
Muhterem arkadaşlarım ; Devlet hizmetinde ras
yonellik, yeni kurulan bir Devlet dairesinin 
masraflarının eskisinin aynı olduğu ileri sürül
mekle isbat edilmiş olmaz. Devlet hizmetindeki 
rasyonellik şudur : Biz, asgari elemanla âzami 
işi yapabiliyor muyuz, yapamıyor muyuz? Dışa
rıya çıkan herkesin gördüğü, bir hakikattir ki. 
en az liseyi bitirmiş olan kimseler basın müşa
viri, basın ataşesi, büro müdürü olarak dışarda 
çalışıyor, hizmet görüyor. Bunların ne yapaca
ğını, ne yaptığını dikkat nazarlarınıza arz ede
rim. Bunların yanında mülkiyeyi bitirmiş, hu
kuktan çıkmış, en ağır imtihanlardan geçmiş 
insanlar sefaretlerde pinekliyeceklerdir. Ras 
yonel Devlet hizmetinde çalışmak bu değildir. 
Dışarıya gidenin önüne döviz seriliyor. Dışarı
ya gönderdiğimiz her memuru 24 saat çalıştıra
biliyor musunuz? Hayır. O halde, bu işi mevcut 
hariciye kadrolariyle pekâlâ başarabiliriz. Mev
cut basın ataşeleri de açıkta kalacak değildir 
Zaten turizm büroları kuracaksınız, orada is-
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tihdam edersiniz. Bu bakımdan mevcut basın 
ataşelerinden imkân nisbetinde tasarruf sağlan
ması mümkündür. Hariciye Teşkilâtı içerisin
deki hariciye memurlarını çalıştırarak, icabın
da, Hariciyemizin bünyesine ve oradaki ihtisas 
ve idari kadrolarına ihtisas sahibi gazetecileri, 
tüzük ve kanun gereğince, alarak bu israf ka
pısını, bu yemlikleri kapamak, mümkündür, ar
kadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Sayın 
Başkan, biraz evvel söz istemiş olduğumu Di
van. Kâtibi arkadaşımız da görmüştü. 

BAŞKiVN — Sayın Tahtakılıç, takririniz 
hakkında iki arkadaşınız konuşmuş bulunmak
tadır. Başka hususlarda da konuşmak istiyor
sanız, müsaade ederseniz, komisyondan sonra 
size söz vereceğim. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Peki 
efendim, başka hususlar da var. Komisyondan 
sonra konuşayım, 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
BASIN - YAYIN VE TURİZM KOMİSYO

NU BAŞKANI SADRETTtN ÇANGA (Bursa) 
— Sayın arkadaşlarım; kanunun tümü üzerinde 
konuşma yapan arkadaşlarımızdan bâzıları, ka
nunun içindeki birkaç maddeyi hedef tutar ma
hiyette ve daha ziyade bu nokta üzerinde ten-
kid ve şikâyetleri hedef tutar şekilde konuşma
larda bulundular. Açıkça söylemek lâzımgelir 
ki, müzakeresi yapılmakta olan kanun, sadece 
dış teşkilâta atanan memurlar hakkında değil
dir. Bu memleket turizmini de ilgilendiren bir 
kanundur. Kanun 9 . 5 . 1962 tarihinde Meclis 
gündemine girmiş, yani, aşağı - yukarı 4 ay gün
demde beklemiştir. Tümü üzerinde müzakere 
cereyan ederken ve birçok arkadaşımızın da ko
nuşma hakkı mevcutken, bir takrirle kanunun 
geri alınması gibi bir teklifi komisyon olarak 
usulüne uygun da bulmuyoruz. 

Bu itibarla, hepimiz turizm üzerinde bir fi
kir sahibiyiz ve bu mevzu üzerinde ciddiyetle 
dururuz. Meclis ve parti grupları olarak gay
retliyiz. Elimize böyle bir imkân geçmiş bulu
nuyor. Bu imkânı gerilere götürmeye hiçbirimi
zin hakkı olmamak lâzımgelir. 

Bu sebeple teklifin reddini rica ediyoruz. 
Daha fazla beklemeye tahammülü olmıyan bu 
mevzuu, esasen Yüksek Meclisinizi çok yakın 
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bir zamanda memleketin daha hayati konular 
işgal edeceği günlerde, gerilere atmak doğru 
olmıyacaktır. Bu cihetle müzakerenin devamına 
karar verilmesini Basın - Yayın ve Turizm Ko
misyonu adına istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tahtakılıç. 
AHMET ITAHTAKILIÇ (Uşak) — Saym 

Başkam, ımulhferem arkadaşlarım; 

iBu, klâsik (bir Devlet anlayışından doğma bir 
tasarıdır. Tetkik ettiğiniz zaman görürsünüz ki, 
hukuk müşavirliği, teftiş heyeti, teftiş (bürosu 
gübi hizmetler sıralanmaktadır. Şimdiye kadar 
nasıl teşkilât kurduksa, aynı şekilde hizmetler sı
ralanan «bir iteşkilâttır. Halbuki biz Devlet Per
sonel Teşkilâtını kurduk. 'Bu Devlet Personel 
Teşkilâtı iki işi halledecektir. DBirM; imkânı az, 
elemanı az olan ibir memlekette memur nöronları
nı ve bunların vazifelerini, hizmet ölçülerini, hiz
met genişliklerini tesbit etmekle üniteler meyda
na 'getirecekti. Biz böylece Devlet teşkilâtında, 
rasyonel «alışma dediğimiz (bir fikrin neticelerini 
alacaktık. 

ıBen 'bu 'tasarının Devlet, Personel Dairesinden 
geçtiğine kaani değilim. Onun için, Coşkun Kırca 
arkadaşımızla imza dttiğim takrir yalnız 'bir nok
taya munihaısır değildir. İBen bu şekilde imza et
tim, takrire. 

Şimdi arkadaşlar, teftiş ıheyeti klâsik İbir mü
essese. Devlet teftiş heyeti ne olacaktır? 

Devlet haricinde m'i, (teftişini yapacak, Dev
let dâhilinde mi? Belediyelerin teftiş teşkilâtiyle, 
diğer Ibakanlıklarm (teftiş teşkilâtları arasında 
nasıl ibir organizasyon temin edilecek? Buna göre 
nasıl (bir kadro temin edecektir? Çünkü, her vekâ
letin (bir teftiş teşkilâtı var. Bir teftiş heyeti reisi 
vardır, (bir teftiş Heyeti Beis muavini vardır. Hu
kuk müşavirleri vardır ve ayrıca büro şefleri var
dır. Esas İhata ise, ibir taraftan program, Devlet 
programı yapmak istiyen, bir taraftan da Devlet 
personel teşkilâtı* kurmak suretiyle, (bdr müddet-
tenfberi çalışan ibir Hükümetin, getireceği tasarı 
değildir. Türkiye'de arkadaşlar, hizmetlere göre 
memur tâyini lâzımdır. Hizmet ölçülerini tesibit 
etmek ve hizmet revizyonunu yapmak lâzımdır. 

Misal olarak iarz edeyim, 'Türkiye'de nüfus 
kayıtlarının nasıl olduğunu, (belediyelerin nasıl 
çalıştığını Ihepimiz biliriz. Klâsik daire sistemle
rinin nasıl çalıştığını "biliyorsunuz. İBunu ele al-
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inaik lâzım. ıŞıimdi de aynı şekilde bir teşkilât ku
ruluyor. Bu teşkilâtın turizm dâvasını halletme
sine imkân yok. 

Komisyon sözcüsü arkadaşım, 53 milyon lira-
dıan (bahsettiler. Ben 53 milyon liradan korfkmu-
yorum. Meseleyi (hallettik diye uykuya dalacağı
mızdan korkuyorum. Zira 'bu tadarı turizm mese
lesini halledecek Ibir tasarı değildir. Klâsik hiz
met ölçüsü yapılmadan, herkesin göreceği iş hak
kında Ibir kıstas tâyin edilmeden getirilmiş ibir ka
nundur. Hakikaten Hülkümet Ibunu ele almalıdır. 
Devlet Personel Teşkilâtından (geçirilmelidir. Dış
ta ve içte vazife ıgöreoek şahısların ölçüleri ve ka
biliyetleri ne olmalıdır şeklinde Devlet Personel 
Teşkilâtının ıgörüşü 'getirilmeli ve onldan sonra bu 
(kanun Meclisten .çıkmalıdır. Aksi halde bu ka
nun hiçbir yenilik getirmez. Noktai nazarım bu
dur. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Sayın iEvliyaoğlu, önergenin 
aleyhinde mi, üzerinde mi, lehinde mi konuşa
caksınız1? 
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çıkabiliriz, bunları da tesbit ettik ve bu tasarı
nın maddelerinde bütün bunlara cevap verecek 
çalışma ve gayretlerimizi ortaya koyduk. 

Arkadaşlar; Coşkun Kırca arkadaşımızın Ba
sın Ataşelikleri hakkındaki fikirlerine iştirak et
miyorum. Öyle zannediyorum ki, Hariciye Ve
kâleti kendisinin daralmış kadrolarını genişlet
mek için bâzı tetkiklerle, taktiklerle demiyeyim 
özür dilerim, tesirlerle arkadaşlarımızı bu şekil
de konuşmaya sevk etmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; bir gazeteci icabında 
memur olabilir. Fakat hiç tahmin etmiyorum ki 
bir memur iyi bir gazeteci olabilsin. Bu işi ya
pabilecek olanı tesbit etmek lâzımdır. Biz bu
rada Basın Ataşeliklerini koyarken, bir lise me
zununu alalım, bunu Hariciye Vekâletindeki 
bir kariyer haline getirmek suretiyle kalifiye 
hale getirelim. Dış memleketlerde memleketimi
zi tanıtabilmek için ehliyetli arkadaşlar yetiştir
mek lâzımdır. 

Bir başın müşaviri ne şekilde olacaktır, bu
nu izah edeyim : Liseden çıkan bir arkadaşımız 
veya bir gazateci arkadaşımız hemen iki sene son
ra basın müşavirliği masasına oturacak değildir. 
Teşkilât kadrosunda mahallî kâtiplikler vardır, 
oraya tâyin edilecekler, oradla çalışacaklar, evve
lâ kâtip olacaklar, sonra tercümanlık yapmak 
üzere tercümanlığa tâyin edilecekler, orada da 
vazife gördükten sonra basın ataşe muavini ola
caklardır. Bunlaırın her birinin arasından dör
der sene geçmesi lâzımdır. Her bir kademe dör
der senelik hizmete mütevakkıftır. Bilâhara ba
sın ataşesi ve bilâhara da basın ataşe müşaviri 
olacaklardır. Bir arkadaşın basın müşaviri ola
bilmesi için asgari 16 sene dış memleketlerde ça
lışması lâzımdır.. 

Bilhassa şunu da tebarüz ettirmek isterim ki 
gazetecilik mesleki ile memurluk mesleki arasın
da muhakkak ki farklar mevcuttur. Gazetecilik 
zekâ oyunları, hattâ birtakım girişken hareket
ler ister, gazetecinin bu vasıfları haiz olması lâ
zımdır. Bir memur arkadaşımız, bir gazeteci 
arkadaşın yaptığını yapamaz. Bunu bütün arka
daşlarımız, zannederim ki, tasvip ederler. Bir 
toplantıda Hariciye memurlarından bir arkada
şın, bir gazetecinin vasıflarını taşıyıp bir gaze
teci gibi çalışacağına inanmıyorum. Bir toplan
tıda gazetecilerin nasıl hareket edip, lâfazanlık 
edip malûmat kopardıklarını bilirsiniz. Memu-

KÂMRAİN lEVDÎYAOĞLU (Samsun) — 
Üzerinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÂMBAN EVLlYAOĞLU (iSamsun) — 

Muhterem arkadaşlarım, Turizm ve 'Tanıtma ka
nun tasarısının hazırlanışında (bir nebze emeği 
geçmiş bir arkadaşınız ısıfatiyle, larkadaşıımızm 
takririnin reddedilmesi konusunda konuşacağım. 

Değerli arkadaşlarım, rhakikaten üzerinde du
rulması lâzımgelen birçok mühim meselelerden 
birisi olması lâzımgelen bir mesele varsa o da 
turizm .davasıdır. Bu dâva bilhassa bugünkü 
şartlar içinde bir kıymet ifade etmektedir. Onun 
için değerli Tahtakılıç arkadaşımın beyanlarına 
sureti katiyede iştirak edemiyeceğim. Bu kanun 
uzun zamandan beri hazırlanagelmiş olan birta
kım tasarıların heyeti mecmuasından ibarettir. 
Yalnız kendi memleketimizde değil, bilhassa dış 
memleketler-turizmi de dikkate alınmak suretiy
le meydana getirilmiş bir tasan olarak huzuru
nuza çıkarılmış bulunmaktadır. Kanunun esas 
ruhunu verebilmek için bilhassa maddelerin mü
zakerelerinde ortaya konacak meseleleri dikkatle 
tetkik etmek gerekecektir. Biz bu kanunu hazır
larken memleketimizde turizm dâvasını nasıl 
halledebiliriz, ne şekilde organize edebiliriz, na
sıl yürütebiliriz, bunları araştırdık; bunlar dı
şında diğer turistik memleketlerle nasıl yarışa 
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riyetin Devletten gelme bir ağırlığı vardır. Ga
zetecilerin ise muhtelif kimselerle konuşmaların
dan dolayı ve meslekleri icabı ayrı birtakım has
letleri vardır ki, bunları birbirinden ayırmak 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bütçenin 53 milyon 
lira okUuğunu buyurdular. Bu bütçe umumiyet 
itibariyle câri masraflara gider. Şunu arz'ede
yim ki, bu 53 milyonluk bütçe içinde turizme 
ayrılanı 2 - 3 milyon lirayı geçmemektedir. Tu
rizm dâvası diyoruz, bütçesi 49 milyon lira ile 
huzurunuza gelmiştir. Birtakım ilâve tekliflerle 
bu, 53 milyon liraya çıkarılmıştır. Türkiye'nin 
topyekûn turizm dâvasını, Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanlığı bütçesine konmuş olan 3 mil
yonla halletmek gülünçtür! 

Muhterem arkadaşım, Devlet Plânlama Teş
kilâtına temas etti. Huzurunuza getirilmiş olan 
kanun, bir organizasyon, bir teşkilât kanunu
dur. Devlet Plânlama Teşkilâtı birtakım yatı
rımlar istiyecektir. Duyulduğuna göre, 5 senelik 
devre içinde turizm alanına yatırılacak 800 mil
yon liralık bir yatırım vardır. Bu yatırımların 
6rganize edilebilmesi için «bir teşkilâtın kurul
ması lâzımıgelir. Bu kanun loradan 'gelecek, ya
tırımları dirije edecek, muhtelif vazifeleri ayı
racak, teşkilâta ıgöre kanun alacaktır. Devlet 
Plânlama teşkilâtının yapacağı yatırımları or
ganize, edecek 'bir kanundur. Elbette ki, Ibu teş
kilât kanununun (birtakım hâdiselerini ortaya 
çıkaracak değildir. Elemanları tesbit ediyor, 
ben ıbu teşkilâtı hangi kanallarla yapabilirim 
diyor, teşkilâtını ona göre kuruyor. Bu (husuis-
ta Plânlamada çalışan arkadaşlarımızın da ça
lışmaları vardır, elbette bunların da Devlet ' 
Plânlama Teşkilâtına dâhil arkadaşların da 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununa itiraz-
1 arı varidolacalktır. 

Burada maddeler .görüşülürken arkadaşların 
da temas edecekleri noktalar 'olacaktır, (binaen
aleyh arkadaşların mütalâaları alınmak sure
tiyle Ibu maddeler görüşülür ve bu görüşme ne
ticesinde halledilmesi gereken meseleler de or
taya çıkar. 

Değerli arkadaşlarını, huzurunuzu fazla iş
gal etmiyeyim. Arkadaşlarımızın ıbu takririni 
nazarı itibara almamak lâzımdır. Maddeler gö
rüşüldüğü zaman kendileri de anlıyacaklardır 
ki, düşündükleri gibi 'bir tasan hazırlanmamış-
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tır. Bu tasarı memleketin turizm dâvasını hal
ledecek îbir tasarıdır. 

Sözlerimin başlangıcında da arz ettiğim gi
bi, bu tasarı, daha evvel (hazırlanmış bütün Ha
şarıların ve yabancı memleketlerin bu husus
taki kanunlarının inceden inceye tetMk edil
mesi neticesinde meydana gelmiştir. Uzun fcet-
kiky. emek ve gayretlerin muhassalası olarak 
huzurunuza getirilmiştir. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Demiray, önergenin le

hinde mi aleyhinde mi konuşacaksınız? 
TAHSİN DEMÎRAY (İstanbul) — Üzerin

de konuşacağım. / 
BAŞKAN — Buyurun. \ 

TAHSİN DEMlRAY (istanbul) — Muhte
rem arkadaşlarım, öyle zannediyorum ki, friz 
bu kanunun müzakeresinde, müzakereyi yanlış 
bir mecraya soktuk. Eğer maddelerin ̂ müzake
resinde olsaydı, Coşkun Kırca arkadaşımızın bu 
ataşeliklere ait itirazı vâridolalbilir ve bu mad
denin dolayılsıyle komisyona iadesi talebedilebi-
lirdi. Henüz (biz tümü üzerinde konuşuîyoruz. 
Daha tümü üzerinde konuşurken, (bir arkadaşı
mızın ^ortaya attığı Ibir madde dolayrsiyle îbu, 
komisyona gidemez. Niçin gidemez? Komisyona 
giden Ibu madde, farz ediniz ki, düzeltilir, ge
lir, tümü üzerindeki müzakereler devam ede
cektir. Bu takriri kabul ettiğiniz takdirde o 
zaman ne olacak? 'Söylenmesi lâzımgelen şey
ler söylenmiyecek, bakacaksınız bir arkadaş 
daha mühim bir şey söyliyecek, bundan dolayı 
tekrar komisyona iade edilecektir. O takdirde 
tümü üzerindeki müzakerelerin sonunun alın
ması lâzımıgelir. Belki de komisyona gidecek 
ama komisyon ihtimal reddedecektir. Bu iti
barla bendeniz oya 'sunulmasın demiyorum, tü
mü üzerindeki müzakerelerin neticesi alındık
tan ısonra bakalım nice Önergeler de gelecektir, 
O zaman önergeler reye konsun. Tasarı Komis
yona gidecekse komisyona gitsin, reddedilecek -
se reddedilsin. Bu tasarının tümü (hakkında 
bizlerin de söyliyeleklerimiz var. 

Müsaade buyurursanız bu önergeyi durdu
ralım, reddedelim demiyorum, tasarının heyeti 
umumiıyesi üzerindeki müzakereler bitsin; on
dan isioıira önergeler oya konsun. 

COŞKUN KIRCA (istanbul) — Usul hak
kında söz istiyorum. 
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BAŞKAN —Usulle ne alâkası var? önerge- > 

nin lelhinde, aleyhinde konuşulur. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usul (hak
kında ifitöz isteyince yermeniz lâzım. 

BAŞKAN — Hadi Ibir de usul 'hakkında 
konuşun, 'buyurun. 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım, usul hakkında Sayın Talhsin De-
miray'm tamamen hakkı vardır. Muhterem Ri
yaset pivanınm, tüm (üzerindeki müzakereyi 
kesip de verilmiş bir takrir üzerinde söz ver
medi, .böylelikle müsamahasını istismar etmiş 
olmama rağmen, zannederim, kanunların müza
keresi usulünde bir yeniliktir. Tasarının tümü 
üzerinde, lehinde, aleyhinde, üzerinde konuşu
lur ve bu konuşma kifayet gelinceye kadar de
vam eder. iSonra, herkes takrirlerini verir, tak
rirler evvela bir arada, sonra teker teker oku
nup oya vâz'edilir. Bu bakımdan Muhterem 
Tahsin Demiray'ın yerden ıgöğe kadar halckı 
vardır. Ve söz istemekte ısrar eden Mehmet 
Sağlam arkadaşımız, hakkının bendeniz tarafın
dan yenmiş olması iddiasında da yerden 'göğe 
kadar haklıdır. Yalnız şunu da belirtmek iste
rim ki, kanunun müzakerelerinde, tüm üzerin
deki müzakereler yapılırken kanunun sistema
tiği bakımından Komisyona iade edilmemesi 
mümkün değildir diye bir şey de yoktur. Bu o 
kadar böyledir ki, bunu bu Meclis çok kereler 

yapmıştır. İleri sürülecek husus kanunun bir-
tek maddesinde yer almıyor, birçok maddelerin
de yer alıyor. Bunların ayrı ayrı müzakere edil
mesi iki bakımdan mahzurludur. Birisinde bir 
şey, ötekisinde başka bir şejy kabul edilirse 
kanunun sistematiği (bozulur. Sonra, bir de va
kit kaybedilmiş olur. 

Ayrıca, başka itirazlar da vukubuflursa ve bu 
itirazlar da takrirlerde komisyona iadesi şeklin
de yer almış olabilir. Bu itirazları Yüksek Mec
lis benimsemiş olduğuna göre, komisyonun da 
taıbiatiyle, iştirak etmiyorsa, ısrar hakkı vardır 
ve muhteremdir. İştirak ediyorsa gereken deği
şiklikleri yapar, etmiyorsa tümü üzerindeki mü
zakereler devam eder. 

Müsaade ederseniz, bizim önergemizin mâna
sı, tasarının maddelere geçilmemesi suretiyle 
reddi değildir. Komisyona iadesi talebi, tüm 
üzerinde müzakerelerin orada kesilmesi demek
tir, komisyon tasarının sistamatiği bakımdan, ge-
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rekli değişikliği yapar, sonra tüm üzerinde mü
zakereler devam eder. Ondan sonra maddelere 
geçip geçmeme hususunda karar verilir, madde
lere geçilirse müzakereye devam edilir. Geçil -
mezse edilmez, tasan reddedilmiş olur. Ayrıca 
bendenizi Sayın K. Karavelioğlnı yanlış anlama
sınlar. Hariciyenin §u Meclis içine soktuğu bir 
nevi casus olaraktan bu kanunun reddini kati
yen istemiyorum. 

BAŞKAN — Usul üzerinde konuşunuz. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Tasarının 
reddini katiyen arzu etmiyeceğim içindir ki, 
Komisyona iadesi diye takrir vermiş bulunuyo
rum. Aksi halde maddelere geçilmesi icap etti
ğini müdafaa ederdim ve sizden bu yönde rey 
vermenizi isterdim. Binaenaleyh bu takririn 
maksadı, ne kanun tasarısının reddidir, ne de 
arada müzakere yapmak suretiyle Nuh Mehmet 
Sağlam arkadaşımızın söz hakkının yenmesini 
temindir. 

BAŞKAN — Buyuran Sayın Bakan. 

MUHLİS ETE TİCARET BAKANI VE BA
SIN - YAYIN VE TURİZM BAKAN VEKİLİ 
— Muhterem arkadaşlarım, kanunun tümü hak
kında müzakereler yapılırken bir, iki mevzuun 
tavzihinde fayda mülâhaza ediyorum. 

Bir defa Turizm Bakanlığı Teşkilât kanunu 
tasarısı başjka, turizm politikası tedvini başka 
şeydir. Şüphesiz, bu kanun turizm politikasının 
bir kısmını ele alacaktır. Fa'kat, turizm politi
kası yalnız Devletin alacağı tedbirlerden ibaret 
değildir. Aynı 'zamanda bu sahada çalışan ve 
çalışması lâğımgelen hususi teşebbüslere ait ted
birleri de ihtiva edecektir. O itibarla bunun bir
birinden tefrikinde fayda vardır. Diğer memle
ketlerde bütün turistik teşekküller bir bdtün 
halinde çalışır. Zincirleme halindeki çalışmala
rın neticesindedir ki, turizm tam manâsı ile in
kişaf eder. Bu fcoordine çalışma tahakkuk ede
mezse Turiz Bakanlığı verimli olamaz, tam ma-
nâsiyle çalışamaz. 

İkinci bir mesele; Plânlama Dairesi ile Tu
rizm Bakanlığı arasındaki münasebetler Plânla
ma Dairesine intikal eden mevzulardır. 

Türkiye'de yapılacak tesislere aittir. Bu te
sisler bilhassa otel tesisleridir ve yol tesisleri
dir. Bu tesisler turizmle alâkalı sair mevzuları 
alâkadar eder. Nitekim Devlet Plânlama Daire
sine intikal edenler Türkiye'nin muhtelif bölge-
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lere taksimi ve muhtelif bölgelerde yapılacak 
dlan (başta otel olmak üzere) sair turistik tesis
lere aittir. 

Üçüncü yahut dördüncü mesele, hariciye 
ile bu Bakanlığa ait münasebetlerdir. Şüphesiz 
ki, bir bakanlığın başka memleketlere yolladığı 
mümessiller, gerek ataşemiliteler, gerekse tica
ret ataşeleri, gerek basın ataşeleri ve daha baş
ka alanda çalışan ataşelerin ayrı ayrı 'bakanlı
ğa aidolması, bir de aynı bakanlık içinde top
lanması mevzuubahistir. Fakat, ayrı ayrı ba
kanlıklara bağlandığı takdirde dahi doğrusu 
bunu hariciye temsilcisi, yani elçi ve büyükel
çinin muraıkalbesi altında (bulundurmak lâzım
dır. 

Ben bunu yalnız basın ataşeleri için söyle
miyorum, temsil etmekle şeref duyduğum tica
ret ataşeleri için de söylüyorum, şüphesiz bir 
yerden murakabesinde fayda vardır. Kaldı ki, 
bugün elçiler yalnız siyasi meseleleri değil,' 
aynı zamanda iktisadi ve askerî meseleleri ve 
aynı zamanda kültürel meseleleri de takibeden 
bir mercidirler. Bu itibarla bu güne kadar tam 
mânasiyle bunu tahakkuk ettiremedik, bundan 
sonra kurulacak teşkilât iktisadi iş birliği teş
kilâtında hariciye temsilcileri, elçi, büyükel
çilerin murakabesi altında bulunmak zaruridir. 

\ Nitekim Ankara'da bulunan elçiler ve büyükel
çiler basın ataşelerini, ticaret ataşelerini, ata-
şemiliterleri ve diğer ataşeleri murakabe etmek
le mükelleftirler. Bunlar sabahın saat 9 nda 
kalkarlar, bütün ataşelerden brifink talebeder-
ler ve bundan bir sentez ortaya çıkarırlar. Biz
de eksik olan budur. Ve bunu memleket için 
faydası bedihidir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, takrir üzerinde 
fikrinizi.. 

TİCARET VEKÎLÎ VE BASIN - YAYIN 
TURİZM VEKÂLETİ VEKÎLÎ MUHLİS ETE 
(Devamla) — Gelelim Bütçe Komisyonuna iade
si meselesine; üzerinde durulacak bâzı noktalar 
olabilir. Bu itibarla tasarı bir kül olduğuna 
göre bunu maddelerle beraber müzakere etme
de ve maddelerde eğer bir eksiklik varsa Büt
çe Komisyonuna iadesi mümkündür. O itibarla 
maddelerin müzakeresine geçildikten sonra bu 
kararı vermek daha isabetli olacaktır, fikrinde
yim. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin lehinde, 
ıaleylhinde ve üzerinde konuşuldu. Bakanın mü-
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talâasmı da dinledik, önergeyi tekrar okutup 
reylerinize sunacağım. 

(Saadet Evren, Ahmet Tahtakılıç ve Coşkun 
Kırca'nın önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon kabul ediyor mu 
efendim!. Komisyon iadesini kabul etmiyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddolunmuştur. 

Devam ediyoruz. Buyurun Mehmet Sağlam. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlar; Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
adı altında yeni 'bir Bakanlık kurulmaktadır. 
Gerçekte, eldeki kanun 'tasarısını incelenselk gö
rürüz 'ki, yeni 'bir Bakanlık kurulmamakta, fa
kat eski Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığına 
yeni (bir ad takılmaktadır. Eski Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanlığı ise ancak 'bir Genel Mü
dürlük, eski Basın - Yayın ve 'Turizm Genel 
Müdürlüğü çerçevesi içine sıkıştırılmıştı. 

Turizm ve Tanıtma adı, cidden pek güzel se
çilmiştir. Bu ilki 'sözcüğün ardında pek geniş 
hir anlam vardır. Fakat acaiba, sunulan kanun, 
düşüncelerimizde canlandırdığımız kalkınma 
denizinde umutla yüzdürdüğümüz döviz 'dolu, 
turizm gemilerini gerçekleştirebilecek midir? 
Biz bundan çak şüphe etmekteyiz. 

Turizm deyince; aklımıza, italya 'nm Iher yıl 
(bu kaynaktan sağladığı !bin milyon doları aşan 
bir kazanç gelir. Tanıtma deyince de, yeryüzü 
insanlarının Türkiye ve Türkler için, «ne güzel 
bir ülke, ne mutlu bir ulus» demelerini bekle
riz. 

Ülkemiz ekonomik 'bir zorluk içindedir. Sos
yal sıkıntılarla yüzyüzedir. Fakat içinde Ibulun-
duğumuz ekonomik zorluklar, yurdumuzun ibir 
turizm cenneti olmasına engel değildir; sosyal 
dâvalarımız ise, biz Türklerin üstün nitelikle
rimizin yeryüzünde ıherkesçe 'bilinmesini önle
mez. 

Şimdi, eldeki Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
kanun tasarısı, gerçekleşmesini 'beklediğimiz 
bu amaçları sağlayabilecek özellikte midir? Biz
ce değildir. 

Geniş anlamda, 'bir turizm endüstrisi yarat
mak istiyoruz. Bu endüstrinin, İtalya'dan vaz
geçtik, İspanya'da, Ihattâ Yunanistan'da olduğu 
gi'bi, gerçek fcir gelir kaynağı olalbilmesi için, 
konunun çeşitli yönlerden ele almmaişı, mesele-
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iın değişik yanlarının düzenlenmesi gerekir. 
Turizm, birçok alanları kapsar, ayrı ayrı yön
lerden birçok Bakanlıkların elbirliği ile çalış
masını gerektirir. 

Turizm dâvamızın umduğumuz 'biçimde çözü
lebilmesi için, dar bir anlayışla davranmamak 
şarttır. Bunun için de, ilk önce etraflı ib'ir prog
ram hazırlamak ve sıonra, bu programı uygu
layacak (bilgili, yetişmiş elemanlara (baş vurmak 
lâzımdır. Her şeyden önce, turizm ile ilgili Ba
kanlıklar arası 'bir Turizm Koordinasyon Kuru
lu veya 'bir Yüksek Turizm Konseyi meydana 
getirilmelidir. Bu 'konsey, ilgili Bakanlardan, 
ya da Bakanlar adına Müsteşarlardan, oluşma
lıdır. Konseyin temel görevi ise, gerekli yatı
rımları ve çalışmaları kararlaştırmak ve 'bunla
rı kendi yetkilerine Ibağlı örgütlerde aksaksız 
yürütmek olmalıdır. 

Gerçi, eldeki 'kanun tasarısının 31 nci mad
desine göre, (bir Danışma Kurulu gerektikçe top
lanabilecektir. Fakat, Ibu kurul, adından da an
laşıldığı gibi, Ibir danışma organıdır, çeşitli Ba
kanlıkların düzenli çalışmalarını sağlayabilecek 
yetkiden yoksundur. 

Biraz önce dedik iki, (başarıya ulaşabilmemiz 
için, il'k iş bir program 'hazırlamak ve sıonra da 
bu programı uygulayacak bilgili, yetişmiş ele
man bulmak şarttır. Eldeki kanun tasarısı, bu 
ikinci şartı, yeterli ve yetenekli eleman mesele
sini çözebilecek biçimde midir? Üzüntü ile açık
layalım 'ki, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun 
tasarısının atamalarla ilişkin maddeleri, pek dar 
bir zihniyetle hazırlanmış, halen Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanlığında çalışmakta bulunan me
murların korunması gibi inhisarcı bir düşünce 
ile kaleme alınmıştır. 

Sunulan kanun tasarısının maddelerini ha-
zırlayan Bakanlığın savunduğu tez, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının 'bir «ihtisas Bakanlığı» 
olmasını sağlamaktır. Bu gerçek her ne kadar 
ilk bakışta uygun görülürse de gerçekte, turizm 
dâvasını baltalayıcı, turizm endüstrisini köstek
leyicidir. 

Turizm, yer yüzünde, özellikle bizim ülke
de, yepyeni bir endüstridir. Biz bu yeni endüst
riyi, eski veya emek vermiş memurlarla yürü
tebilir 'miyiz, yürütemez miyiz? Meselenin can 
alıcı noktası budur. Emek vermiş memurları ko
rumak, elbette güzel bir düşüncedir. Fakat unut-
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mamalı ki, dâvanın esası memurları korumak 
değil, turizm endüstrisini kurmak, işletmek ve 
verimli yapmaktır. Yeni bir endüstri (kurarken, 
bu endüstride bilgisi olan, bu endüstrinin geliş
mesine ve yararlı olmasına hizmet edebilecek 
kimselerin iş başına getirilmesini sağlamak şart
tır. Eldeki kanun tasarısı, işte bu imkânı kal
dırmakta, yani, Bakanlığın yeni elemanlara baş
vurma yetkisi yok edilmektedir. Bakanlık, ken
di hazırladığı kanunla kendi elini bağlamakta, 
değerli yeni elemanları istese bile alamamak 
durumuna düşmektedir. 

Bu Bakanlığın görevleri arasında, (hiç şüphe
siz değerli olanları vardır. Fakat bu, Bakanlığın 
kendi kendini, inhisar altına almasına, istese 
bile değerli eleman alamamasına selbep teşkil 
eder mi? 

Turizm, iç ve dış olmak üzere iki yanlı çalış
ma alanı vardır. Bunların ikisi de hem önemli
dir, hem de bilgili eleman ister. İlk Önce dış ül
kelerdeki çalışmayı ele alalım. Sunulan kanun 
tasarısının 23 ve 24 ncü maddeleri yakından 
incelenirse görülür ki, dış teşkilâtta, Turizm ve 
Tanıtma Bürosu müdürlükleri, basın müşavir
likleri ve basın ataşelikleri gibi sorumlu görev
ler, halen Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığın
da bulunan memurlara inhisar ettirilmiştir. G-er-
çi 24 ve geçici 6 ncı maddeler basın mensupla
rına ve yeni elemanlara, bâzı kayıt ve şartlarla, 
küçük bir saha açmaktadır. Fakat, bu madde
ler de '23 ncü maddenin 2 ve 3 ncü fıkralarının 
ışığına tutulursa görülür ki, basın mensupları
nın veya yeni elemanların ancak muavinlik ve
ya tercümanlık gibi ikinci veya üçüncü dere
cedeki görevlere atanmaları mümkün olabile
cektir. H -

Turianı endüstrisinin baş dayanaklarından 
biri, başlıcası, yabancı ülkelerde bilgi ve yete
nekle yapılacak propagandadır. Bu da, Basın -
Yayın ve Turizm Bakanlığının eski bir memuru 
(olmakla değil, fakat geniş anlamda özel niteliği 
olan kimselerin bu işi yüklenmeleri ile sağlana
bilir. Bilgi, görgü ve yeteneği yeterli kimselerin 
dış teşkilâta atanma şartları uygun bile olsa, bun
ların daha önce Basın - Yayın ve Turizm Bakan
lığında çalışmamış olmaları dolayısiyle kilit mev
kilere, baş görevlere getirilmemeleri, yabancı ül
kelerde yapılması gereken propagandayı fcöstek-
lemıez imi? 
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Burada, dış basında aleyhimizde yayınlanan 

yazılara işaret etmek yerinde olur. İşte bir örnek: 
17 Mart 1962 tarihli Fcinnensilmenzil Times ga
zetesi, Ibu dünya çapındaki iktisat dergisi, yer yü-
czünde gelişmekte olan turizmden söz ederken bi
zim turizme de dokunmıaıfeta ve «foir (gören bin 
pişman» demektedir. (Bu sözün yaratacağı tepki
yi, ne memur zihniyeti ile ne dıe .tahsili noksan, 
dil bilgisi yarım yamalak görevlilerimizle silenle
yiz. Bununla mücadele 'etmek, aleyhimizde sarf 
edilen sözlere karşı kuvvetli (bir propaganda ci-
Ihazı kurmak mutlaka lâzımdır, şarttır. Basın -
Yayın ve Turizm Bakanlığı eski memurlarının 
'başarıları meydanda. Aleyhimizde yazılan yazıla
rın hangi birine hanıgi basın ateşemiz cevap vere
bildi? Hangi (basın ataşemiz hanıgi dış basında sö
zünü işittirebildi? Dış (basında yazı yazaibilecek, 
gerektikçe aydınlatıcı konferanslar verebilecek 
kaç görevlimiz! çıktı? 

Turizm ve Tanıtma gibi pek önemli bir işe gi
rişirken, kısır düşünmek, memur ^zihniyetiyle ha
reket etmek, eski memurları korumaya kalkışmak 
doğru olur mu? Yeni (bir teşkilât kurulmak isten
mektedir. Bu teşkilâtla elbette yeni memurlar alı
nacaktır. ıFakat hatırlamalıyız ki, iyi eleman 
ikinci veya üçüncü derecedeki mevkilere katiyen 
rağbet etmez. ılkdnei veya üçüncü derecedeki mev
kilere rağbet edecekler de ancak ikinci veya üçün-
oü derecedeki kimseler olacaktır. Bunlarsa işimi
ze yaramazlar. Bir profesör, ibir iktisatçı, bir ma
liye uzmanı, değerli !bir gazeteci veya serbest mes
lek sahibi, eğer yeter yetenekte ise, eğer aranılau 
şartları haiz ise, neden hemen dış teşkilâtta önem
li (bir ıgöreve atanmasın? Bu imkân, yeni Bakan
lığın elinde Ibulunursa, hemen şimdi veya ilerde 
Ibundan faydalanabilir. Bu kayıtlamaları kanuna 
sokmakla, Bakanlık kendi kendini bağlamaktadır. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının ibir Hhtasas Ba
kanlığı olması, Dışişleri Bakanlığına (benzetilmek 
istenmesi, belki ilerde, (birkaç yıl sonra düşünü
lebilir. Fakat şimdi, yepyeni anlamda ibir Bakan
lık 'kurulurken (bu çeşit davranış, hiçbir şekilde 
mantığa sığmaz. (Kaldı 'ki, Dışişleri Bakanlığında, 
şartlar hu kadar ağır değildir. Meselâ bir millet
vekilinin, yüksek bir memurun büyükelçi tâyin 
edilmesi mümkündür de, (basın ataşesi olması ka-
îbü değildir. BİT 'büyükelçinin hasın ataşesi olabil
mesi için mutlaka daha önoe muavinlik yapması 
şartı koşulmuştur. Hele hasın müşaviri olmak, es
ki Basın - Yayın ve Turizmde bulunmamış olan-
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lar için büsbütün imkânsızdır. Zira, basın müşa
viri olabilmek için, daha önce basın ataşeliği yap
mış olmak rve Basın - Yayında en aız on yıl çalış
mış bulunmak şartı konulmuştur. İncelenirse gö
rülür ki, halen Basın - Yayında bu şartı haiz olan
ların sayısı pek azdır, belki bir ikiürişidir. Demek 
ki, bu şartlar, bu birkaç kişiyi ızorla ıbasm müşa
viri tâyin ettirmek için konulmuştur. (Pekii! Ya 
kısa ibir süre sonra basın müşavirliklerini artır
mak lüzumu belirirse ne olacak? Burada, ydne ay
nı açıklamayı yapalım. Bakanlık kendi kendini 
bağlıyacağına, serbest kalsa ve isterse eski me
murlarını, gerekirse diğer bakanlıklardan veya 
özel sektörden sağlıyacağı kimseleri tâyin edebil
se, daha mâkul olmaz mı? 

Biraz da iç teşkilâttan söz edelim. îç teşkilât
ta, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, genel mü
dürlük gibi yüksek mevkileri işgal edeceklerde dil 
bilgisi aramamaktadır. Dil bilmiyen bir turizm 
ve tanıtma müsteşarı /veya genel müdürü tasav
vur edelim. Emri altındaki görevlilerin yarısı dış 
ülkelerde yabancılarla meşgul olacak, bu yaban
cılar memlekete (geldikleri zaman ibir tanıtma ge
nel müdürü ile tercüman vasıtasiylo konuşâibdle-
eek. Böyle tanıtma ,genel müdürü olur mu? Tu
rizm demek, birinci derecede yabancılarla meşgul 
olmak demektir. Yabancılarla meşgul olacak bir 
teşkilâtın başı dil .bilmezse nice olur? Kaldı ki, 
dil bilmeden dil bilmeye de fark .vardır. Bir tu-' 
rizm ve tanıtma müsteşarı, bir genel müdür sık 
sık yabancı ülkelere gitmek, basın toplantıları 
yapmak, konferanslar rvermek zorundadır. Bu gi
bi makamlar gelişigüzel idari mevkiler değiller
dir. Bunlar* aralıksız yabancı turizm teşekkülleri 
ile temas etmek sorunda kalırlar. Bu da, vasıtalı 
konuşma ile olmaz. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığını bir ikinci 
Dışişleri Bakanlığı yapmak istiyorsak, bir ihtisas 
bakanlığı kurmak istiyorsak, elemanlarda şu iki 
şartı mutlaka aramak gerekir : Dil bilgdsi ve yük
sek tahsil. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının bugün
kü kadrosunda, hattâ dış teşkilâtında yüksek tah
sil ,görmem'iş, dil bilgisi pek kıt nice elemanlar 
-vardır. Yeni kurulacak Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığını bunlara mı emanet edeceğiz? Biraz önce 
söyledik, tekrar edelim : Değerli elemanları elbet
te korumak ıgerekir. Fakat bu, bütün elemanları 
korumak, dışardan yüksek vasıfta eleman alma-
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malk anlamına gelmemelidir. 'Bakanlık kendi im
kânlarım daraltmamalı, başarı Bağlıyacağından 
emin bulunacağı bir kimseyi, tecrübesi, dil bilgisi 
ve tahsil derecesi uyıgun (kimseleri sorumlu ıgtörev-
lere atayaibitme yetkisini elinde bulundurmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu arz etti
ğim hususatı, teklif edilen kanun tasarısının 
maddelerinde, görmek mümkündür. Bunların 
tashih ve ıslahı, yeni kurulacak olan bakanlı
ğın çok daha verimli çalışabilmesi için hayati 
derecede önemlidir. Deminden beri komisyona 
iade edilsin veya edilmesin münakaşası yapı
lan, bu yeni kurulacak olan Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının, tam mânasiyle bu memleketin 
hayati işlerine cevap verebilmesi için, hakika
ten tümü üzerindeki müzakerelerin bitmesi, on
dan sonra tasarının komisyona iade edilmesi v< 
konuşulan istikametlerdeki noksan kalan hu
susların tamamlanmasından sonra tekrar yük
sek huzurunuza gelmesi zaruridir. Bendeniz, 
tesbit ettiğim bu aksaklıkları, komisyona bir 
likte iade edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
takdim ediyorum. Beni' dinlediğiniz için hepi
nize teşekkür ederim. 

BAŞKAN •— Komisyona iadesi meselesini 
hallettik, daha evvel oylandı. («Bu önerge baş
ka» sesleri) 

Aynı mahiyettedir, hele tümü üzerinde ko
nuşalım. 

Buyurun, Sayın Ali Dizman. 

H. ALÎ DÎZMAN (Tokat) — Pek muhte
rem arkadaşlarım, evvelâ gerekçenin kifayetsiz 
olduğunu belirtmek isterim. İçtüzüğümüzün 66 
ncı maddesi, bir kanun lâyihasının esbabı mu
cibe mazbatasında nelerin bulunması lâzımgel-
diğini tasrihan belirtmiştir. Halbuki, esbabı 
mucibenin buna tam mânasiyle riayetkar oldu
ğunu zannetmiyorum. Kaldı ki, içtüzük emri 
dahi olmasa idi, bir teşkilât kanunu olması iti
bariyle, eskiden lıizmetlerin hangi kadrolarla, 
ne kadar memurla idare edilmiş olduğunu, han
gi kadroların lâğvedilmiş olduğunu, hangi kad
roların yeniden ihdas edilmiş olduğunu ve eski 
kadro ile yeni kadro arasındaki farkların neler
den ibaret bulunduğunu göstermesi lâzımdı. 
Bunların hiçbirisi yoktur. Yalnız, bir önergenin 
müzakeresi esnasında komisyon sözcüsü, 53 mil
yon lira ile hizmetlerin ifa edildiğini bundan 
sonra da aynı miktarla ifa edileceğini söylemiş-
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tir. Benim daha evvel yaptığım hesaplara gofe, 
bu tasarıdaki personel maaşlarına giden para 
yekûnu eğer bir hatam yoksa 4 494 960 lira 
yani 4,5 milyon liradır. 53 milyon liradan bah
sedildiğine göre, aradaki fark yeni Teşkilât Kanu
nunda fazla eksik kadro istemelerinden husule 
gelen miktar değildir. Bu itibarla evvelâ bunu 
bilmemiz lâzımgelirdi. Böyle bir imkândan mah
rum olarak, şahsan tetkik ettiğim Teşkilât Ka-

J nununda, eğer bir hatam yoksa istenilen kadro 
yekûnu 374 tür. Bunun 1/4 ü mânasına gelen 
91 kadro dış memleketlerde vazife göreceklere 
aittir. Mütebaki 283 kadronun 175 tanesi genel 
müdür, genel müdür muavini, daire müdürü, 

I
şube müdürü, şube müdür yardımcısı, daire mü
dür yardımcısı, şef gibi normal kademe ve de
recelerdeki üst sınıfları işgal eden kadrolara 
aittir. 175 rakamı 283 ün yarısından fazla oldu
ğuna göre, öyle bir teşkilât kurulmaktadır ki, 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı kadrolarm-
daki memurların yarısından çoğu üst dereceler
deki kadrolarda bulunmaktadırlar. Yani, aşağı - yu
karı bir kapıcıya dahi bir umum müdür, bir şu
be müdürü, bir daire müdürü, bir şef isabet et
mektedir. Üst kademelerdeki memurlara hiç ol
mazsa bir memur düşmelidir. Şu halde Sayın 
Tahtakılıç'ın belirttiği gibi her dairede görülen 
sistematik şemayı bu bakanlığa getirip oturt
mak, çok büyük bir israf yolu olsa gerektir. 
Kaldı ki, geniş bir teşkilât ve yüksek kadrolu 
memurlar ile dâvaların halledilemiyeceğini, bun
dan evvel kurulmuş bu kabîl müesseselerimiz, 
bize göstermektedir. Eğer geniş teşkilât ile iş
lerimiz halledilmiş olsaydı, bugün Türkiye'de 
hiçbir dâvanın kalmaması veya birçok dâvala
rın saf dışı olması lâzımgelirdi. Böyle bir iddia-, 
ya henüz erişemediğimize göre geniş kadrolu 
teşkilât işleri süratle ve güzel bir şekilde yürüt
mekten ziyade mesuliyet ve salâhiyetleri dağı
tıp işleri sürüncemede bıraktığı, on dakikada 
hallolunabilecek bir işin bir evrakın, şefin ma
sasından genel müdürün masasına, genel mü
dürün masasından şefin masasına, yani masa
dan masaya dolaşmak suretiyle bir hafta, 10 
gün, hattâ daha fazla bir zaman aldığı bir ger
çektir. önerge münasebetiyle, bilhassa dış kad
rolarla ilgili konuşmalar kâfi miktarda olduğr 
için zamanınızı israf etmiyeceğim. Reddedilmiş 
bir önerge bulunmasına, rağmen, gerek komis
yondan, gerekse Hükümetten, bu kanun tasa-
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rısıııın kadrolarla ilgili kısmının yeni baştan 
gözden geçirilmesini istirham edeceğim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Alp Doğan Şen. 

ALP DOĞAN ŞEN '(Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, senelerden beri 
memleketimizde kuruluşu beklenilen bir teşekkü
lün, yani : Turizm ve Tanıtma Bakanlığının ku
ruluş tasarısı, nihayet yüksek huzurunuza gelmiş 
bulunmaktadır. Bu kuruluş tasarısı muhakkak ki, 
memleketimizin turizm dâvası bakımından iyi 
bir adımdır. Turizm dâvası gibi muazzam ve ha
kikaten mühim bir mevzuun öncüsü.ve bilhassa 
bu dâvanın idarecisi olan bu bakanlığın kuruluş 
tasarısının şimdiye kadar bir kanun halinde çık
masının lüzumlu olduğu, bunun bizim tarafımız
dan çıkarılması her bakımdan takdire değer ve 
memnuniyetimizi mucip bir haldir. 

Arkadaşlar, zannederim ki, Turizm Bakanlı
ğı Teşkilât kanunu tasarısı, bizim turizm poli
tikamızın tâyininde baş rolü oynıyacak bir mü
essesedir. Bu bakımdan bu tasarıyı kanunlaştır-
dığımız takdirde, zannederim ki, artık turizm 
dâvasının tam mânasiyle hal yoluna girmesi ve 
turizm meselelerinin de dakik bir şekilde yürü
tülmesi gerekir. 

Arkadaşlarım, bu tasarıyı elimize aldığımız 
zaman ve zannederim komisyonlardan geçtiği 
günlerde de ortada bir hava vardı, o da bu ka
nun tasarısının bir an evvel Umumi Heyetten 
geçirilmesi görüşü idi ve Umumi Heyetten geçi
rilmesi için de komisyonlarda, zannederim tam 
mânasiyle, bu tasarının maddeleri elden geçiril-
medi. Çünkü bu kanun iki cepheden mütalâa 
edilebilir. Birinci cephesi, turizm bakımından, 
diğer cephesi de basın ve tanıtma bakımından. 

Arkadaşlar, şahsan benim görüşüme göre, 
Türkiye'nin bugün bir Turizm Bakanlığına cid
diyetle ihtiyacı vardır. Turizm Bakanlığı da bu 
kadar büyük mevzuları, ancak bir ihtisas kolu 
olarak çalışırsa halledilebilir. Yani, Turizm Ba
kanlığından Basın - Yayın kısmını tamaaniyle ayır
mak lâzımdır. Çünkü, bu kanunda turizm işlerini 
tedvir edecek olan daireler ve bir de bunun ya
nında basın - yayını tedvir edecek olan daire
ler öyle bir halde ele alınmıştır ki, bilhas
sa dışarıya gidecek memurlar ve dışardaki 
teşkilât bakımından maddeler daha ziyade bun
lara ehemmiyet vermiş, fakat, maalesef turizm" 
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meseleleri babından nasıl bir daire açılacak, han
gi daireler hangi işi görecek belli edilmemiştir. 

Evvelâ kuruluş kısmına baktığımız zaman 
- Burada demin arkadaşlarım gayet güzel izah 
ettiler - Bakanlığın kapısından içeri girdiğiniz 
zaman elinizde bir mesele varsa, nereye müracaat 
edeceksiniz, bu meselenin hallini nereden taleb-
edeceksiniz? Zannederim bunu kilâsik mânada 
teşkilât kadrosiyle halletmek mümkün değildir. 
Çünkü bir Turizm Genel Müdürlüğü vardır, Ta
nıtma Genel Müdürlüğü vardır, Haberleşme ve 
Basın Dairesi Başkanlığı vardır. 

Arkadaşlar, turizm bugün muhakkak ki, bir 
ilim halinde mütalâa edilmektedir. İlim halinde 
mütalâa edilen bir mevzuun birçok meseleleri 
vardır. Bu birçok meselelerde de, zannederim, 
muhatap ve bunu halledecek daireler lâzımdır. 
Turizm Genel Müdürlüğüne müracaatla yahut 
Tanıtma Genel Müdürlüğüne müracaatla eldeki 
mevzuun halledilmesi mümkün değildir. Bu ba
kımdan tıpkı yurt dışında vazife alacaklarla, 
yurt dışında kurulacak bürolar için nasıl bu ka
nuna açık maddeler konmuşsa, 6 maddelerde na
sıl sarih hükümler varsa, aynı şekilde bu kanun 
ile kurulmakta olan 2 genel müdürlüğün vazife 
ve salâhiyetlerinin tâyin edilmesi lâzımdır. İste
diğiniz kadar dikkatle tetkik edin, bu genel mü
dürlüklerin vazife ve salâhiyetleri açık olarak 
anlaşılmamaktadır. 

Ayrıca bu bakanlık muhakkak ki, turizm dâva
sında Hükümetin yardımcısıdır. Rantabilite esas
ları üzerinde kurulmuştur. Halbuki bir bakıma 
da kurulan bu müesseselerden nasıl bir randıman, 
alınacak, bunu da kestirmek mümkün değildir. 

Ayrıca bu bakanlık muhakkak ki, turizm dâ
vasında Hükümetin yardımcısıdır. Eantabilite 
esasları üzerinde kurulmuştur. Halbuki bir ba
kıma da kurulan bu müesseselerden nasıl bir ran
dıman alınacak, bunu da kestirmek mümkün de
ğildir. Bu bakımdan bu kanunda bilhassa kuru
luş maddesinin şematik olarak tekrar ele alınma
sını karar altına almamız gerekir. Sayın arka
daşlar, bâzı maddeleri tetkik edecek olursak, 
burada hususi teşebbüsün işine Bakanlığın mü
dahalesine ait bâzı hükümler vardır. Halbuki 
Bakanlık, bilhassa, turizmde hususi teşebbüsün 
yeri mühim olduğu için, hususi teşebbüsün 
yapabileceği işlere müdahale edememelidir. Da
ha ziyade murakabe ve denetleyici şekilde ça-
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lışması lâzımdır. Halbuki bâzı umum müdür
lüklere ait hükümleri okuduğumuz zaman, ora
da bizzat o dairelerin bir müteşebbis gibi turizm 
mevzularını ele •alıp, kâr ve zarar hesaplarının 
içine gireceklerini, maalesef, müşahede etmiş 
bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, turizm zaviyesinden bu vekâle
tin daha ziyade yol gösterici olması bilhassa 
temenniye şayandır. Bu bakımdan, demin arz 
ettiğim gibi, bâzı turistik teşebbüsleri ve turis
tik hareketleri ıbir 'bakanlık içinde ele almak 
katiyen doğru değildir. Bu bakımdan bu mad
delerin tekrar revizyondan geçirilmesi lâzımdır. 

Arkadaşlar, dışarda tanıtma büroları kuru
lacak. Bendeniz bu büroların aleyhindcyim. 
Çünkü böyle 'bir büro kurma yerine seyyar 
bir memuru Avrupa'ya göndermek daha iyidir. 
Bilhassa bir kurye salâhiyetinde vazifeli olarak 
Avrupa'yı dolaşacak olan "bir memur, turizm 
işleri bakımından, turizm meselelerini hal ba
kımından daha faydaılıdır. Sabit bir büronun 
masrafları muhakkak ki büyüktür. Zaten Av
rupa'da açacağımız her hangi bir büro bize ar
zu ettiğimiz şekilde randıman veremez. Hepiniz 
muayyen geziler yapmışsınızdır. Bir memleket
teki her hangi bir büroya uğrıyarak bıjlgi al
mak zahmetini zannederim ihtiyar etmezsiniz. 
Böyle bir büro, 'bulunduğu memleketteki fertle
rin, şahısların ayağına kadar gidip de memle
ketinin propagandasını yapamaz. Bugünün 
propaganda tekniğine göre büyük mecmualar 
vardır, 'büyük dergiler vardır. Eğer memleketi
mizi dışarda propaganda yapacaksak, bunu, 
oralarda açacağımız daimî bürolarla değil, daha 
ziyade zaman zaman Avrupa ve Amerika'ya 
göndereceğimiz seyyar memurlarla reklâm ve 
propagarida işleri daha iyi ve daha ekonomik 
halledilir zannıridayım. Bunun mukabili olarak 
muhtelif vilâyet ve kazalarda kurulacak turizm 
bürolarının lehindeyim. 

Arkadaşlar; turizm polisi ve gümrükler me
selesi de vardır. Kanunda hu mevzu ile nasıl 
irtibat temin edilecektir? Bu hususta sarih ve
ya kapalı bir hüküm yoktur. Bilhassa bugün 
memleketin turizm polisine ihtiyacı vardır. 
Gümrüklerde Hükümetin ve Devletin temsili 
meselesi vardır. Turizm Vekâletinin bunlarla 
anlaşması gerekir Bu hususta her hangi bir 
daireye ait mehaz görememekteyim. 
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Ayrıca arkadaşlar, bilhassa turistik müesse

selerin kontrolü çok mühimdir. Bence teftiş 
heyetini turistik müesseseleri kontrol, muraka
be mahiyetinde kabul etmek ve bu şekilde dü
şünmek lâzımdur. Çünkü vaktiyle turizm belge
leri diye bir şey vardı. Turistik tesis kurduğu
nu söyliyen kimse, ilk günlerde bütün şartları 
yerine getirirdi. Belge aldıktan sonra turistik 
müessese ile alâkasını âdeta keserdi. O anlam
da bir hüviyet taşımazdı. Fakat, maalesef bun
ları belediyelerimiz mi murakabe edecek, bu 
kanun ile kurulacak Bakanlık mı murakalbe 
edecek, kimler karışacak, <bu nasıl yola koyu
lacak? Buna ait ne bir hüküm, ne de Bakanlı'k-
ta buna ait bir kadro mevcuttur. Bu sebeple ta
sarıda bir de bu eksiklik vardır. 

Sayın arkadaşlar, turizm mevzuunda müze
ler ve tarihî, eserler de mühim yer almaktadır. 
Bugün müzeler ve tarihî eserlerin idaresi Millî 
Eğitim Bakanlığının elindedir. Fakat turistle
rin itibar ettikleri yerlerin Turizm Bakanlığı 
tarafından idare edilmesinde zannederim mem
leket menfaati ve gelir temini bakımından fay
da vardır. Çünkü Millî Eğitim Bakanlığı yal
nız bu tarihî eserlerin veya müzelerin kurul-
masiyle yahut da yaratılmasiyle meşgul olmak
tadır. Fakat halk ile olan münasebetleri daha 
ziyade pasif durumdadır. Bilhassa Turizm Ba
kanlığının bu mevzuu ele alması lâzımdır. Ta
sarıda buna ait her hangi bir hüküm yoktur. 
Halbuki hu kanunda bir kadro halinde gözük
mesi daha iyidir. 

Yine bu kanunda meselâ Folklor Müdürlüğü 
diye bir müdürlük vardır. Demin de arz etti
ğim gibi folklor gösterileri, festivaller ve ser
giler halka hitabeden, kâr veya zarar getiren 
işlerdir. Ayrıca, yalnız kâr ve zarar getiren iş
ler olduğunu ileri sürmiyeyim, menşeleri başka 
yerlere dayanmaktadır. Mesele folklorumuzun 
ilerlemesi için bugün memleketimizde Millî Eği
tim Bakanlığının Güzel Sanatlar Umum Müdür
lüğü, Devlet Konservatuvarı vardır. Oralarda 
bu işlerde kullanoliacakların yetiştirilmesi mese
lesi ele alınmıştır. Turizm Bakanlığı Folklor Mü
dürlüğü diye bir müessese kurunca, 'bir nevr 
dansları yapacakların yetiştirilmesi, efkârı umu-
miyeye arzı ve yabancı memleketlerde gösteril
mesi gibi hir işi de üzerine yüklenmiş oluyor ki, 
her halde bu pek masrafsız ibir iş değil sayın ar
kadaşlarım. 

— 61 — 



M. Meclisi B : 120 
"Arkadaşlarım, ben son olarak sizlere şunu 

arz edeyim; benden evvel konuşan arkadaşlar 
muhtelif meselelere gayet yerinde temas ettiler, 
yalnız bir noktayı zannederim ortaya dökmedi
ler*. Ö da şudur: 

Turizmde beynelmilel rekabet vardır, arka
daşlar. Bugün bizim turizm dâvamızı halletmek 
ve Bakanlığın işlerini tanzim etmek için yaban
cı müşavir (getirirsek, zannederim bize hayırlı 
rapor vermiyecektir. Çünkü kendi memleketi
nin turistik durumunu nazarı dikkate alarak 
baştan savma bir görüşle rapor verecektir. Tu
rizmde rekabet esas olduğuna göre, bilhassa böy
le teışfcilât kanunu tasarılarında kadroların ve 
bu (kadrolarda vazife alan kimselerin hakikaten 
milletlerarası tempoya uyacak çapta elemanlar
dan temin edilmesi gerekir. Bu bakımdan kad
ınlar üzerinde - burada maddeler geçtiği zaman -
en ufak bir ihmal' göstermeden gayet titiz bir 
mesai göstermemiz gerekir. Bu bakımdan bu re-, 
kabet meselesini ele alarak, ıbir de turizımin bir
kaç mevzuu kapsaması ve ehemmiyeti dolayısiy-
le, ben de diğer arkadaşlarım gibi tümünün mü
zakeresinden sonra 'bu işin komisyonlarda daha 
etrafla müzakeresine karar vermenizi rica edece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Celâlettin Üzer. 

CELÂLETTÎN ÜZER (Eskişehir) — Sayın 
Başkan ve Milletvekilleri; Basın - Yayın ve Tu
rizm (Bakanlığının yeni adı, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı olacaktır. OönüÜ ister ki, bu değişik
lik, sadece isimde kalmasın, Bakanlığın temel 
görevinde de olsun. Dâvanın esası, memleketi
mizde geniş ölçüde bir turizm endüstrisinin ku-
rulalbilmesî ve bu endüstrinin 'beklenilen çapta 
verimli olmasıdır. Üzüntü ile 'belirtelim ki, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı bun
ları sağhyalbilecek yeterlikte değildir. 

Yurdumuzda gerçek anlamda bir turizm en
düstrisinin yaratılabilmesi ve bu endüstrinin 
italya'da ve İspanya'da ve ıhaıttâ Yunanistan'da 
olduğu' gibi önemli bir gelir kaynağı olabilmesi 
için (kanunun çeşitli yönlerinden ele alınması, 
meselenin her bakımdan düzenlenmesi şarttır. 

Turizm endüstrisi birçok Bakanlıkların el
birliğiyle çalışmaları sayesinde kurulabilir ve 
ancak «bu sayede gelişebilir. Turizm dâvamızın 
başarı ile sanuçlanabilmesi bu dâva ile ilgili Ba- I 
kanlıkların koordine - düzenli gayretlerine bağ- | 
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lıdır. Yeni kanun tasarısı bu Önemli noktayı ih
mal etmiştir. Gerçi, eldeki tasarının 31 nci mad
desine göre bir Danışma Kurulu, /gerektikçe top
lantıya çağrılabilecektir. Faıkatibu Tmrul ancak 
bir danışma organıdır; çeşitli Bakanlıkların iş
birliği yapmalarını sağlamak yetkisinden yok
sundur. Burada bilhassa Bakanlıkiararası (koor
dinasyon mühimdir. (Mezkûr kurulun muvakkat 
zamanda toplanması bu işi sağlıyamaz, bunu kas-
dediyorum efendim. 

Yeni kanun tasarısı öte yandan dar bir zih
niyetle hazırlanmıştır. Burada atamalarla ilgi
li özellikle dış ülkelerdeki ıgörevlere yapılacak 
atanmalara ilişkin maddelerin hazırlanışında bu
gün Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığında çalı
şanların kayrılmak istendiği hemen dikkati çek
mektedir. Bunun gerekçesi ise, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının «İhtisas Bakanlığı» olması
nı sağlamaktır. Bu gerekçe her ne kadar ilk 
bakışta uygun görülürse de gerçekten turizm 
dâvasını baltalayıcıdır. Çünkü yeni kurulan l>ir 
endüstri için, bu endüstride bilgisi olan (bu en
düstrinin işlemesine ve gelişmesine yararlı ola
cak kişilerin iş başına getirilmesi gerekir. Mese
le bir müktesep halk veya 'bir memuriyet mesele
si değildir. Yeni teşkilâtta çalışacakların özel 
bilgi ve yetenek sahibi olmaları meselesidir. 

Yeni kanun tasarısının 21,23 ve 24 ncü mad
deleri yakında incelenirse görülür ki, dış teşki
lâttaki sorumlu görevlere halen Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanlığında olmıyanlardan başkası
nın tâyini önlenmiştir. Yeni elemanların ikinci 
veya üçüncü derecedeki görevlere atanmaları 
mümkün olacaktır. 

Turizm endüstrisinin baş dayanaklarından bi
ri yabancı ülkelerde bilgi ve başarı ile yapılacak 
propagandadır. Bu da Basın - Yaym ve Turizm 
Bakanlığındaki eski memurlarla değil, fakat ye-
niş anlamda özel niteliği bulunan kimselerin bu 
işi yüklenmeleri ile sağlanır. Bilgi, görgü ve ye
teneği1 yeterli yeni elemanların 'hemen iş başına 
getirilmelerinin sebebi nedir? «Bir turizm heye
ti İtalya, İspanya, Yunanistan'a uğruyor. Bu 
memleketlerdeki turizım atmosferini tetkik edi
yor. Bakınız benden evvel Mehmet Sağlam ar
kadaşım. Bunları beyan ettiler. Ben İspanya'
nın Barcelona ve Gırnata şehirlerinde bulundu
ğum sırada bizim bu mevzudaki geriliğimize 
hücum edilmişti.» 17 Mart 1962 tarihli Pinalial 
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Times Türkiye'ye gelen turistlerden söz eder
ken, «Onee seen best forgottem» yani «bir gören 
bin pişman» demektedir. Aleyihimizde söylenen 
bu gibi sözler a,ncak kuvvetli bir propaganda ile 
silinebilir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kendi ken
dini inhisar altma alması kendi imkân kapıla
rını kapatması pek anlaşılmaz, bu bakanlığa 
bir iktisat veya maliye uzmanı yahut bir ser
best meslek sahibi eğer yeter yetenekte ise ne
den hemen dış teşkilâtta çalıştırılmasın? Değer
li elemanlar neden ancak ikinci veya üçüncü de
recedeki görevlerde kalsınlar? Bu tutum de
ğerli elemanları kaçırmaz mı? Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının «bir ihtisas bakanlığı» olma
sı belki ilerde, 10 yıl sonra düşünülebilir. Fa
kat şimdi bakanlık yeniden kurulurken eski 
memurları korumak amacı ile turizm dâvasını 
kösteklemek doğrusu çok acıdır. Basın - yayı
na eskiden alınmış olanların çoğu turizmde ih
tisasları olduğu için değil belki kadrodaki boş
lukları doldurmak için idi, bu bakımdan eski 
memurlardan hepsini turizm uzmanı saymak 
ve propaganda işini bunlara inhisar ettirmek 
no. dereceye kadar doğru olur? 

Yeni tasarının 23 ncü maddesinin birinci 
fıkrasına göre yabancı memleketlere atanacak
ların bu ülkelerde kullanılan veya en çok konu
şulan dillerden birini bilmesi gerektir. Bu da 
yanlıştır. Çünkü meselâ Amerika'da îngilizce-
den, Fransa'da Fransızcadan başka bir dil işe 
yaramaz. Büyük kütleler ancak öz dillerini, bi
lirler. Yabancı ülkelere gönderilecekler mut
laka o ülkelerin dillerini bilmelidirler. Aksi hal
de oralara gönderdiklerimiz turist çekmek yeri
ne kendileri turist olurlar. 

Şimdi efendini, bu Turizm - Tanıtma Ba
kanlığının fonksiyonu hakikaten mühim. Bil
hassa bütün bakanlıkların bu işte vazifesi mü
him. Meselâ, Münakalât Vekâletinin veya Te
kel Bakanlığının mühim rolü var. Bodrum'da 
bir hâdise oldu, oradaki komiser bana anlattı : 
Adalardan gelen turistlere altın damlası kolon
yası veriyorlarmış. Fakat döküyorlarmış ondan 
sonra veriyorlarmış. Bütün bunların önlenmesi 
lâzım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Şener. 
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AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem 

arkadaşlarım, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ka
nun tasarısını hepiniz okudunuz, bendeniz de 
gözden geçirdim. Bu teşkilât Kanunu, Sayın 
Tahtakılıç Beyefendinin de buyurduğu gibi, bir 
klâsik metotla buraya getirilmiştir. Tamamen 
fantazi bir hususiyet taşımaktadır. Teşkilât yö
nünden noksandır demiyorum. Ama daire mef
humu altında çok fazla daireler kurulmuş, da
ire müdürlükleri yetmiyormuş gibi, bir daire 
müdürü emrinde, şube müdürü, yardımcısı, 
şef, tercüman v. s. kullanmak suretiyle teşkilât 
bu şekilde çok geniş tutulmuştur. Çünkü şube 
müdürü derseniz o ilgili kadroyu alamıyacak, 
daire müdürü diyeceksiniz ki, o kadroyu alsın. 

Arkadaşlar, bugün memleketin kaderini bağ
ladığımız tarım konusunda komisyondan gelen 
bir kanun dolayısıyla 2 kadro almak için çekiş
tik ve bu işi gelecek celseye bıraktık. 

Bu kanunun malî potresinin 5 milyon olaca
ğını arkadaşlarımız ifade ettiler, ben de hesap 
ettim. 

Arkadaşlar, daha otellerimizde lavabonun 
başında sabehleyin pijama ile sıra beklemek
teyiz. Bu durumda turist getirmek istiyoruz. 
Evvelâ, teşkilâtın durumunu düzeltelim. On
dan sonra bu teşkilât kanununu getirelim. 
Memlekette bu kanunun çıkarılmasına karar 
verilmiş, biz de onlarla beraberiz. Sorarım 
encümene, şimdi Turizm Bakanlığı halihazırda 
kaç memurla bu işleri yürütmektedir? Yep
yeni tasnif edilmiş, dispoze edilmiş bir ka
nun buraya getirilmiş, öyle bir kanun ki, 
hiçbir ihtisasa dayanmamakta, hiçbir okula fa
külteye dayanmıyor. Nereden alacağız çalışa
cak elemanı? «Yetiştireceğiz» deniyor. Arka
daşların pek çoğu belirttiler. 4 seme sonra, bir 
4 sene daha, bir dört sene daha. 16 sene sonra 
ihtisas sahibi bulunacak, buraya getirilecek, 
kendisine iş verilecek. Böyle kanun olmaz ar
kadaşlarım. 

Ehliyet meselesi çok mühimdir. Bu teşkilât 
kanunu çıkarılmadan evvel, teşkilâtta ehliye
tin öneminin belirtilmesi lâzım. 

Emniyet bakımından bu teşkilât kanunun
da hiçbir tedbir alınmış değildir. Turistlerin 
emniyeti yönünden taşandaki daireleri tet
kik ettim, buna kim karışacak? Şimdi sorsam, 
birisi çıkacak, ben karışacağım diye bu işin 
sahibi olacaktır. Fakat gerekçede böyle bir 
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şey yok. Gerekçede, turizm, tanıtma, basın kı
sımları var. Bunun dışında hiçbir husus ele 
alınmamış. Vekâletlerle koordine meselesi mü
him. Bilhassa asayiş mevzuu bakımından 
dahi bu koordinasyona ihtiyaç gösteren hu
suslar var. Bugün emniyetle bir turist memle
ketimize gelemez durumdadır. Karakoldan tu
tun şoförüne kadar ve bir müesseseye gir
diği zaman hayatını, şerefini ve haysiyetini 
emniyet altında hissetmesi ve öyle gezmesi 
lâzımdır. Teşkilât kanununda «bununla ilgile
necek herhangi bir dairenin mevcudiyeti» iba
resi görülmemiştir. Bilhassa ben dairelerin ku
ruluşuna muarızım ve bu İkamın, eğer bu şe
kilde 'kanunlaşacafesa arkadaşlar, ifade ede
yim ki, ben şahsan buna müspet oy vermdye-
ceğim. Çünkü bu kanunun şümulüme giren 
daire bolluğu karşısında buna mecbur olaca
ğım. 

Arkadaşlarım, Tarım Bakanlığından, kendi 
Bakanlığımdan bahsedeyim : 10 genel müdür
lük. Daire müdürlüğü yok. Şube müdürlükle
ri ile iş idare edilmektedir. Meselâ, Tarımı 
Geliştirme Müdürlüğü, 25 eleman. Burada 
tasnif edilmiştir; müdür ihtisas yeri, müdür 
yardımcısı ihtisas yeri, şube müdürü 4 tane, 
şube müdür yardımcısı 4 tane... Ne lüzum var 
bunlara?. Eğer, ehliyetli arkadaşları buraya 
oturtursak, bu işleri 2 - 3 arkadaş idare eder. 
Geride bulunan personelin durumu malûmdur. 

Onun için muhterem arkadaşlarım, bu ka
nun lâzımdır. Bu memleketin bekasını te^ 
min bakımından turizmin geliştirilmesini, tanı
tılmasını, vatandaşın ecnebi memleketlerle te
mas etmesini bu kanun sağlıyacaktır. Fakat, 
bu fantazi'liği muhafaza ettiği müddetçe bu 
kanunu tasvibetmek doğru değildir. Encü
menin bunu geri alıp tashih ettikten sonra 
Heyeti Umumiyeye getirilmesini teklif ediyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Demfray. 

TAHSÎNDEMÎRAY (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlarım; yıllardır memleket bu kanunu bek
liyor, hep bekliyoruz. Geldi, geliyor, turizm kanu
nu geliyor, bu gelen turizm kanunudur derken 
dağlar nihayet doğurdu... Ne doğurdu dağlar? 
Dağlar, doğura doğura, klâsik adini söylemiyece-
ğim, yalnız klâsik manada yine bir daire doğur
du. Şu bildiğimiz bürokrasinin malûm ve meş-
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? hur, alışılmış dairelerinden birini doğurdu. Beri 

aslen bu kanunla, - bu dairelerle bu çarkın, bizim 
istediğimiz bu modern turist çarkının döneceği
ne tüm olarak kaani değilim. Nasıl kaani olayım ki, 
bir defa karşımızda, gerçi adını değiştirmiş ıama, 
ben kendini tanıyorum; 42 sene evvel âzası bu
lunduğumuz, intisap ettiğimiz bu bizim Matbu
at Umum Müdürlüğü... Esasen bize kendileri 
söylediler, dedilerki, hiçbir tşey yapmadık, dokun
madık. 53 milyonla çalışan bir Basın - Yayın 
Umum müdürlüğü vardı ya, işte biz onu bozma
dık. Bir-iki milyon daha ilâve ettik, düzelttik size 
getirdüt dediler. Şu halde bize gelen nedir? Şu eski 
Basın - Yaym Umum Müdürlüğü yürüye yürüye 
geldi, adlı değişti. Matbuat Umum Müdürlüğü 
iken, Basın - Yayın Umum Müdürlüğü oldu. 
sonuna birde turizm ekledik, şimdi karşımıza o 
geldi. Binaenaleyh yeni bir şey karşısında değiliz. 
Ve kısaca benim dünyada bildiğim turizmle -
epeyce de dünyanın orasını burasını karıştırmış 
bir adam olarak - benim anladığım turizm iş
lerini Amerika'da, Avrupa'da dönen işleri bu
nunla döndürmeye imkân yok. Bu benim görü
şüm. Yani ben tümünün aleyhindeyim. Esbabı 
mucibesini teker teker Tahtakılıç arkadaşım ko
nuşurken söylediler. Hepsine iştirak ediyorum, 
bir tanesi müstesna. Hani alalım da Ataşe dai
relerini, hariciyeye bağlıyalım sözü varya.,. işte 
o müstesna, ona iştirak etmiyorum. Şimdi şu 
hariciyeye bağlama meselesi var. Nereye bağlı
yalım? Bir tarafta bu bir iktisadi meseledir. 
İktisat Bakanlığı da evvelce çok şekil- değiştirdi. 
Geçen 40 sene içinde Ticaret Bakanlığı, Sanayi 
Bakanlığına bağlandı. Sonra ayrıldı. Koordi
nasyon Bakanlığı kuruldu. Bu Umum Müdürlü
ğün sevkü idare bakımından bir yere bağlan
ması gerekirdi. Kuruyorum Turizm Bakanlığını, 
dairelerini ister Ticaret Bakanlığına, ister Dışiş
leri Bakanlığına yamayabiliriz. Matbuat Umum 
Müdürlüğü de Hariciyeye bağlandı, 40 sene ev 
vel. Sonra İçişleri Bakanlığına bağlandı. Dahilî 
meseleler ağır bastı. Sonra, daha mühimdir de
nildi, Başbakanlığa bağlandı. Şimdi, bağlana 
bağlana gidiyor. Bir defa da Basın - Yaym ve 
Turizm Umum Müdürlüğü oldu. Bu sefer de 
bu kelimeyi, turizm konusunun .sonuna bir son 
vagon gibi takmaya kalkmışlar. Birinci plânda 
mühim olan basın, üçüncü plâna düşmüş. Ben 
buna taraftar değilim. Çünkü kanunun isminde 
de, cisminde de yok. Var, tabiî, bana gösterecek-
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ler, var ama ikinci maddenin üçüncü fıkrasın
da yer alıyor. Basm üçüncü olarak geliyor. Ben
deniz basının, kanunda bu kadar itilmesine ta-
taftar değilim. Sebebine gelince; bunun çok 
mühim sebepleri var. ikinci Dünya Harbinde, 
Selim Sarper bilir, vartayı nasıl atlatmıştır 
Türkiye. Kâğıt bakımından nasıl atlattı? O mu
azzam güçlükler devresini nasıl atlattık biliyor
sunuz. Onun için söylemiyeceğim. Selim Sarper 
olsa o da söyliyecektir. Bu gibi krizler milletle
rin hayatında gelir. Nitekim Kore bahsini ha
tırlarsınız. Gazete fiyatlarını birden bire çıkar
mak mecburiyeti hâsıl oldu. Muazzam bir kriz. 
Kore nerede, Türkiye gazeteleri neredie diyecek
siniz. Oldu işte. Amerika dahi krize girdi, ora
da dahi kâğıt krizi oldu. Niçin olmasın ki, kâğı
dın maddeyi asliyesi olan palp iki bakımdan harp 
endüstrisidir. Birincisi, palptan barut yapılır 
ve birden bire kâğıt ortadan kalkar. Çünkü ba
ruta tahvil edilir. İkincisi, kâğıt bizatihi bir 
propaganda aleti olması bakımından ve- dünyada 
propaganda da büyük bir silâh olduğundan yi
ne kâğıt bir harp silâhı halini alır. Bu itibarla 
Amerika dahi Kore Harbinde birden bire Avru
pa'nın kâğıtlarını angaje etti. Avrupa kağıtsız 
kaldı. 

Bilir misiniz, Fransa'da kâğıt kalmamıştır. 
1952 senesinde Vaşington'daki Milletlerarası 
Harb Maddeleri Komisyonuna, harp maddeleri 
arasına giren kâğıt için müracaat etmiş, kâğıt 
talebinde bulunmuştur. Kâğıt bu kadar mühim 
bir mevzudur. Bu itibarla basın, alelade bir iş 
değildir. Basının hariciye cephesi sadece ataşe
likler meselesi değildir. Binaenaleyh, basının 
dâhilde büyük ölçüde ağır bastığı devreler var
dır. Bu itibarla basının, esasen tanıtma mesele
si kanunda mühim bir yer aldığına göre basın 
isminin tasarıda gene eski halini alması, yani 
Umum Müdürlük haline gelmesi lâzımdır. 

İlk konuşan ve takriri veren arkadaşlar hak
lıdırlar. İnsicam bozuluyor. İster dstemez? Bu 
noktadan bile komisyona gitmesi icabeder. 

Şimdi turizm bakımından (benim kafamı kur-
calıyan bir*mesele var; bu, ıbiraz da vicdani bir 
borçtur. Ben size asıl ıbunu söylemek isterim. 
Çünkü arkadaşlar, ıbunun alâsını söylediler. Efen
dim, turistler memleketten memlekete akıyor. Ni-
'çin akıyor? Efendim, eğlenmeye gidiyorlar, gü
neşlemeye gidiyorlar. Çok mesele var... Şimdi • 
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derler ki, New - York en büyük İtalyan şehridir. 
Çünkü (burada iki buçuk milyon İtalyan vardır. 
Derler ki, New - York dünyanın en büyük Yu
nan şehridir. Çünkü New - Yorfe sokaklarında 
Ibinleroe Yunanlı görürsünüz. 'Gene New - York 
en ıbüyülk musevi şehridir derler. Doğrudur. Çün
kü, bilhassa İtalya ile bunlar arasında çok: mü
him bağlar var. İtalya bu adamları çekiyor bu 
yüzden. Kolay mı? Bu yalnız New - York için 
ıböyledir. Bütün Amerika'yı düşünün. 

Şimdi bir arkadaş bana dıiyor ki, «lEfendim, 
diyor, ne olmuş; İsrail 60 milyon yaptı, balk bak 
ıçalıştılar da yaptılar» diyor. Fesülbhanallah! 
(Gülüşmeler.) Yahu, talbiî yapar. Adam hacca 
gidiyor, arzı mev'uda gidiyor. O hangi cinsten 
anlıyamadık diyor. (Sen dur, 'burası arzı mev'ut 
ıdeğil. («Efes Efes» sesleri.) Efes'i de anlataca
ğım. Şimdi ona da ıgeleceğim ve ıgeldiğimde belki 
memnun olmıyacaksınız. 

Şimdi biz eskiden biliriz, İngilizler neden 
Fransa'ya giderler, ingilizler Cote d'Azure gi
derler, ibu başka iş. Amerika'da Export - Line di
ye, iki dev vapur koydular. Doğrudan doğruya. 
Amerika'dan Şimale uğramadan Afkdenize işleti
yorlar. 10 seneden beri işletiyorlar. Ben bunla
rın birisinde seyahat lettim. Neden işletiyorlar. 
sebebi nedir? îçd hacı dolu. Ya, hacılık meselesi! 
ıŞimdi demelk (ki, hacı meselesine geldik. Tabiî 
(hoca sözü alır da hacıdan bahsetmez mi? 

Efendim, endişeli noktaya geliyorum. Benim 
yüzüm ıgülüyor ama, içim öyle değil. Biz de tu
rizmden bir şeyler biliyoruz. Nedir o?.. Mü'him 
Ibir şey (biliyoruz... Emanat - î Mübareke, Maka-
mat -1 Mü!bareke meselesi var tarihte. Efendim, 
tarih de E'mânat -1 Mülbarefce meselesi var. Bu 
mesele Osmanlı Devletinin başına ne işler açtı... 
Ha... ıŞimdi efendiler, siz turizm endüstrisi mi 
kuracalksmıiz, yoksa Türkiye'de yeniden yeniye 
toprak altından hattâ uydurmacasına Makama -1 
Mübareke meselesi mi yaratacaksınız? Bir hacılık 
Türkiye'si mi yaratacaksınız? ( «Ne münasebet» 
sesleri) 

Yok, münasebetini Lsöyliyeyim şimdi. Efen
dim, biz Ayasofya'yı ne yaptık? Lâdînî hâle ge
tirdik, müze yapmadık mı? Ayasofya'nın içinde 
a,ym yapılmasını kabul eder miyiz? Etmeyiz... 
İşte turizm anlayışı (budur. Peki şu halde, nasll 
oluyor da bdz son yıllarda, evvelce hiçbir suretle 
hacla alâkası bulunımıyan İzmir çevresinde bâzı 
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yerleri /bu ıgiibi merasimlerin emrine veriyoruz? 
Birini çıkarıyoruz, birinden (kurtulurken ötekini 
Ötendi elimliızle icadediyoruz. Birinden kurtulup 
ötekine ıçatıyoruz. 

Şimdi, ibu bakımdan İzmir havalisi üzerinde, 
sadece modern turizmi anlayışı üzerinde durmak 
lâzımdır. Hacca giden Makarnatı Mülbarekeyi ba
şımıza iş açacak kapıyı kapamamız icalbeder. Bu 
da ibir vasiyettir. 60 yaşma ıgelenler vasiyet yap
malıdır, tabiî. 

Ben diyorum ki, şimdi bunu turizm teşkilâtı 
yapmıyor. Hacı teşkilâtı kurmuşlar adamlar ve 
omun istismarını, kimlerin (geleceğini, ıgideceğdni 
ve saireyi bu hacı teşkilâtı yapıyor. Yani biz bu 
işte pek sâfiyâne gidersek teamüller kurulur, bir 
yer hâsıl olur, beynelmilel sahada literatüre ge
çer, bdr daha 10 çift manda ıfeoşsanıız oradan çı
karamazsınız. Bu meseleyi, bu kürsüden, bu ka
nun vesilesiyle bendeniz söylemeye mecburum. 
Halita ve hattâ daha mühim şeyler söyliyöbolirim, 
bu kanun vesilesiyle. Gelin söylemiyeyim. Yani, 
Vatikan'ın bir vaftiz meselesi vardır. Bunu baş
ka bir zamana bırakalım. Şimdilik bu kadarı ye
ter. ( «Dinliyelim, söyleyin» sesleri) 

Binaenaleyh, bendeniz istiyorum, mükemmel 
bir kanunu yani, memleketi şu tarafa bu tarafa 
kaydırmayacak ve bu Türk milletinin doğru dü
rüst işine yarayacak bir kanun olmalı. Hususi te-^ 
şabbüse serfbestlik veren ve >çok ıgeniş dalı budağı 
olan ve İbu işleri tasnif eden ve Devlettin de yar
dımından faydalanan (bir durum meydana gelsin. 
Kontrolünü ela koysun, kontrol altında bulundur
sun. Evvelâ kontrolü İbir koy bakalım. Ama bi
zimkiler 'böyle yapmamışlar. Kontrolü sonradan 
oluyor. Bu itibarla bu na^ik işi anlayışla, meyda
na getirmek lâteımdır. 

Eski (Basın - Yayun Umum Müdürlüğünün ça
tısı altında meydana getirilmiş bir iştir bu. Ka
nunun elverişli olduğunu ve /basın kısmının du
mura uğramaması içtin çalışmak lâzım. Buna gon-
lüm razı olmaz. Bu itibarla, (bu kanunun ya reddi 
lâzımıdır (veyahut (baştanbaşa bir ıslahat yapıl
ması gerekir. Bu da ıslah edilecek gibi (görün
memektedir. (Komisyona iadesi lâzımıgelecektir. 
Benim teklifim de bu yolda olacaktır. Ama 
'benden evvel kimbdlir kaç arkadaşım önerge 
verecektir. Vermezse ben vereceğim. Hürmetle
rimle. (Alkış/Iar) 
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BAŞKAN — Efendim; Yüksek Hâkimler 

Kuruluna seçilecek üyenin tasnifi geldi. Okutu
yorum. 

Yüksek Başkanlığa 
45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu 

gereğince kurula asıl üyelik için yapılan 
(293) üye katılmış ve neticede aşağıda 

secime 
isimle-

ri yazılı üyeler hizalarında gösterilen oyları al
mışlardır. 

Arz olunur. 

Üye Üye 
Mahmut Alicanoğlu Celâl Kılı< 

Üye 
Arif Ertunga 

1. — Ahmet Niyazi Gence r 
2. — Ali Şefik Türkdoğaıı 
3. — Hikmet Lütfi 'Sancar 
4. —• Ahmet Kaya Alper 
5. —. Zeki Evirgen 
(!. — Bahattin Karaıküçük 
7. — Abdurrahman Sincer 
8. — Tahir Taşer 
9. —• M. îhsan Tüzüner 

10. — A. Faih'ri Yücel 
11. — Zahit Çandarlı 
12. — Abdullah Recai özmeı 
13. — Mehrure Zeren 
14. — Fevzi Peşkireioğlu 
15. — Sekip Turgut Suerkaı 
16. — Rüştü Baykal 
17. — Mehmet Kırım 
18. — M. Kâmil Boran 
19. — T. Hakkı Melikoğlu 
20. — ismail Aytuğ 
21. — Halit Ekmekcioğlu 
22. — Mehmet Celâl Çalgüner 
23. — Kemal Canbozoğlu 
24. — Mehmet Orhan Töre 
25. — M. Müfit Saka 
26. — Niyazi Yeltekın 
27. — Salih Sıtkı Karabul 

BAŞKAN — Aranılan nisap 
için gelecek Birleşimde seçim 
tır. 

hâsıl o 

*» 
— - J 

223 
157 
147 
100 

37 
42 
20 
20 
14 
12 
11 
9 
9 
9 
8 
7 
o 

5 
4 
o o 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
o 

lmadığı 
tekrarla nacak-

« 

Trabzon Milletvekili Ahmet Şener arkada
şımızın görüşülmekte olan tasarının komisyo
na iade&i hususunda bir önengesi vardır. Bu 
mahiyetteki bir önergeyi daha önce oyunuza 
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sunduğum için bu önergeyi tekrar oyunuza arz 
etmiyeceğim. 

Ekseriyet olmadığına dair 5 kişilik bir öner
ge vardır. Bunu (okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ekseriyet yakrtur. Yoklama yapılmasını arz 

ve teklif ederiz. 

Samsun 
llyas Kılıç 

Samsun 
Nurettin Ceritoğlu 

îçel 
Sadık Kutlay 

Samsun 
Fevzi Ceylan 
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Zonguldak ""-̂  ** ^ 

..M. Ali Peatilci "%', 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. j 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Yapılan yoklama neticesinde 

ekseriyet olmadıği anlaşıldığından 26.9.1962 
Çarşamba günü saat 16,00 te toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 18,35 
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Topianü: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanunu tasarısı ve 
Basın - Yayın ve Turizm ve Bütçe komisyonları 

raporları (1/180) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . 4 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1726-1146 

Millet Meclisi Başkanlığına 

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

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

tsmet İnönü 

GEREKÇE 

Memleketimizde turizm, tanıtma, basın ve haberleşme işlerinin yürütülmesi, 1949 yılında çıkarı
lan 5392 sayılı Kanunla, Başbakanlığa bağlı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün görev
leri arasında mütalâa edilmiştir.. Adı geçen kanunun çıkış gününden bu yana değişen şartlar, turiz
min memleket ekonomisinde kuvvetle müessir bir endüstri olduğunun anlaşılması, başka memleket
lerin tanıtma ve enformasyon sahasında kaydettikleri ilerlemeler, bu görevlerin daha geniş bir teş
kilât içinde yürütülmesini zaruri kılmış ve Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı adı altında bir Ba
kanlık, kurulmakla beraber aradan geçen zaman içinde bu Bakanlığın Teşkilât Kanunu çıkanla-
madığı için, görevin 5392 sayılı Kanundaki hükümlere göre, Genel Müdürlük Teşkilâtının dar çer
çevesi içinde yürütülmesine devam olunmuştur. 

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

Tasarı hazırlanırken Bakanlığın görevleri üç bölümde mütalâa edilmiştir ,: 1) Turizm, 2) Tanıtma, 
3) Haberleşme ve Basın. 

1. — TURÎZM : 
5392 sayılı Kanunun çıktığı günden bu yana kaydedilen gelişmeler; başlangıçta asli görevinin 

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

Esasen yürürlükteki Anayasamızın da icabı olarak, Devletin, radyo, televizyon ve diğer basın 
ve yayın organlariyle ilgisi, bu müesseselerin işleyişine yardımcı olmaktan ibaret kalma yolunda
dır. Bu bakımdan, teşkilâtın görevlbri arasında şimdiden birinci plâna çıkmış olan turizmin en 
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başta ve lâyık olduğu önemde mütalâa edilmesine dikkat olunmuş, bu arada Bakanlığın adı da, ay
nı esasa göre tesbit edilmiştir. 

Dünyada turizmin bilhassa son zamanlarda kaydettiği gelişmeler hakkında fazla izahat verme
ye lüzum yoktur; birkaç memleketin turizmden bir yılda elde ettiği döviz gelirlerinin genel döviz 
gelirleri içindeki oranını gösteren aşağıdaki cetvele göz atmak, bu endüstrinin millî ekonomilerde 
ne derece müessir bir unsur olduğunu tesbite kâfidir. 

Genel döviz gelirine nisbeti Memleketin adı 

Fransa 
italya 
Portekiz 
İspanya 
isviçre 
Yunanistan 

Turizm geliri 

454 milyon dolar 
491 > 

25,6 » 
72 » 

241 » 
50 » 

» 
« 
» 
» 
y> 

Genel 

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

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

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

«Türkiye'nin Güney ve Güney - Batı sahil^ bölgesi, Fransız ve italyan Rivierası ile ispanya'
nın Costa Brava'smdan, Yugoslavya'nın Dalmaçya sahillerinden, Lübnan kıyılarından üstün ik
lim ve tabiat güzelliklerine sahiptir. 

Bu bölgeyi hemen bütün sene, Avrupa'lı turistlerin istifadesine açmak, buraları devamlı şekil
de turizme açık bulundurmak mümkündür. 

Fakat Türikye, bu bölgenin dışında da büyük imkânlara sahiptir. Eski çağın muazzam sayıda 
meşhur şehirlerine mâlik oluşu, Türkiye için büyük bir mazhariyettir. Türkiye için buğday ve 
di*er ihracat yollariyle döviz gelirinin artırılması, uzun çalışma yıllarına ve büyük yatırımlara mü
tevakkıftır, Türkiye'de bu yolda, 1 0 - 1 5 yıl içinde döviz gelirinin iki misline çıkarılmasına mu
vaffak olunsa dahi, buna turizmden elde edilecek geliri eklemek zarureti vardır. Bu müddet zar
fında 40 milyona yükselecek Türkîye nüfusunun, dış yardımlara muhtaç olmadan yaşaması müm
kündür. Bu devre içinde Türkiye senevi 200 - 300 milyon dolarlık bir turizm geliri sağlıyabilir.» 

BM görüşlere sadece Profesör Baade değil, memleketimizi tanımış olan bu sahadaki bütün uz
manlar katılmakta ve Türkiye turizminin teşkilâtlandırılması zaruretini belirtmektedirler, işte 
sunulan tasarı, memleket turizminin, Bakanlığın ilk plândaki görevi halinde teşkilâtlandırılması
nı mümkün kılacaktır. 

Tasarıda turizm teşkilâtı, Turizm ^e Tanıtma Bakanlığı adı verilen Bakanlığın ayrı bir ge
nel müdürlümü içinde toplanmıştır. Bu genel müdürlük -ilgili maddelerinde görevleri belirtilen 
'daire müdürlükleri ve cetvellerdeki kadrolarda gösterilen memur ve hizmetlileriyle - memleke
tin turistik imkânlarını değerlendirecek, turizm endüstrisini geliştirici tedbirleri alacak, turistik 
teşebbüsleri orsranize ve teşvik edecek ve turizmle ilgili diğer her türlü muameleyi yürütecektir. 

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

2. — TANITMA : 
Memleketin içeride ve dışarıda tanıtılması, Iher sahadaki gelişmelerinin değerlendirilerek ya

yılması, aynı zamanda turizm çalışmalarının da tamamlayıcı görevi olarak, Bakanlığa bağlı ikin
ci bir genel müdürlüğün uhdesine verilmiştir. Bu genel müdürlük de, -görevleri ilgili maddele-
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rinde belirtilen daire müdürlükleri ve bu tasarıyabağlı cetvellerde gösterilen memur vo hizmetlile-
riyle- memleketin tanıtılması ile ilgili çalışma programlarını yapacak, dış temsilciliklerle ve 
Turizm ve Tanıtma Bölge müdürlükleriyle iş birliği yaparak bu programların tatbikini sağlıya-
<;a!k gerekli dokümanları hazırlıyacak; arşivleri düzenliyecektir. Yurt dışındaki Turizm ve Ta
nıtma büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşelikleri ile yurt içindeki Turizm ve Tanıtma 
Bölge müdürlükleri de, tanıtma faaliyetini merkezle irtibat 'halinde'yürütecekler ve çalışmalarını, 
dokümantasyon bakımından sistemli ve verimli bir şekilde devam ettirme imkânını bulacaklardır. 

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

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

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

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

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

Millet Meclisi 
Basın - Yayın ve 17.4.1962 

Turizm Komisyonu 
Esas No. 1/180 
Karar No. 2 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Başkanlığınız tarafından 1 1 . 4.1962 tarihinde komisyonumuza havale olunan «Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı» ilgili Basm - Yayın ve Turizm Bakanının ve Bakanlık tem
silcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere olundu : 

Teklifin gerekçesinde de izah olunduğu veçhile yıllardan beri bir Teşkilât Kanunundan 
yoksun olarak çalışmak zaruretinde bulunan Bakanlığın, turizm hareketlerinin dünya ölçüsün
de bir değer kazandığı şu sıralarda bu ihtiyaca cevap verecek yeni bir Teşkilât Kanuniyle 
organize edilmesi, bu sahadaki çalışmalarına mutlak bir hız vereceğine inanılmıştır. Bu za
ruret altında hazırlanan Teşkilât Kanununun komisyonumuzdaki müzakeresi sırasında Hükümet 
teklifinin aşağıda mucip sebepleri izah olunan madde değişiklikleri istisna edilirse umumi
yetle büyük bir boşluğu dolduracak mahiyette görülmüştür. 

Komisyonumuzca değiştirilmesi uygun görülen ve ilişik olarak takdim edilen maddelere ait 
gerekçe aşağıda arz edilmiştir : 

21 nci maddede, turizm ve tanıtma büro müdürleri ifadesi kullanılmış ise de bu maddeye 
daha fazla sarahat verilebilmesi için «Yurt dışı» kelimesi ilâve edilmiş ve «Yurt dışı Turizm ve 
Tanıtma Büro müdürleri» şeklinde madde tadil edilmiş ve üçüncü paragraftaki «hizmetlerden» 
kelimesi de «hizmetlilerden» şeklinde düzeltilmiştir. 

Türk Haberler Büroları ve Basm Ataşeliklerinde çalıştıkları müddet zarfında vazifesinde ba
şarısı tesbit edilenlerin Bakanlık kuruluşunda yeniden vazife almaları ve bunların tecrübe ve 
liyakatlerinden istifade yoluna gidilmesi kadar tabiî bir şey olamaz. Bunun temin edilebilmesi 
için de tasarının 23 ncü maddesinin 2 nci fıkrasına «Ancak mülga Basm - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğünde, Türk Haberler Bürosu Müdürlüğü veya Basm Ataşeliği görevlerini en az 
üç yıl başarılı bir şekilde yapanların yeniden bu görevlere atanmalarında yüksek tahsil kaydı 
aranmaz.» fıkrası eklenmiştir. Ayrıca aynı maddede de dış teşkilât kadro dereceleri nazarı iti
bara alınmak suretiyle basm müşaviri, basm ataşesi veya büro müdürü olarak değiştirilmiştir. 

Basm mesleki tâbiri geniş bi'r tâbirdir. Burada ihtisasından istifade edilmek istenen basm 
mensubu fiilen gazetecilik yapanlar olduğuna göre, birtakım yanlış anlamları önlemek için 
dar mânada ve gayeye uygunluğu bakımından 24 ncü maddenin başındaki «Basm meslekinde» 
tâbirinin yerine «Gazetecilikte» deyiminin kullanılması uygun görülmüştür. 

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

daha fazla sarahat verebilmek maksadiyle «2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu ile 
ek ve tadilleri» »olarak değiştirilmesi uygun görülmüş ve aynı mafesatla 40 neı maddenin 5 nci 
fılkrası da, «Döner sermayenin her türlü harcama, satmalma £ibi işlemleri, 1050 sayılı Muha-
sebei Umumiye ve 2490 sayılı Artırma ve eksiltme ve ihale 'kanunları ile ek ve tadilleri hüküm
leri dışmfdadır» şeklinde tadil edilmiştir. 

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

«Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yurt içinde ve yurt dışında sözleşme ile geçici olarak yerli ve 
yaıbancı uzman, sanatçı, teknik eleman çalıştırmaya ve gerektiğinde bunları denetmen olarak gö
revlendirmeye yetkilidir. Ancak sözleşme ile gemici olarak yerli ve yabancı uzıman, sanatçı ve 
teknik eleman çalıştırılması içişleri ve Maliye Bakanlıklarının önceden iznine bağlıdır. 
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Halen Baısın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde çalışan memurlardan bâzılarının kadro

ları ihtisas mevkii kadrosu bulunmaktadır. Gerek bu memurlann durumları nazara alınmak ve 
gerekse Bakanlığın kuruluşunda hariçten kalifi/e eleman temini maksadiyle «1» sayılı cetvelde 
merkez teşkilatındaki şube müdürlüğü kadrolarından 'bâzıları, iller teşkilâtı kadrolarından Bölge 
Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, î l Temsilcisi veya Büro Müdürü, Temsilci Yardımcısı veya 
(Büro Müdürü Yardımcısı ile Turizm Bürosu şeflerinin ve yurt dışı teşkilâtında Turizm ve Ta
nıtma Bürosu Müdür Muavini veya Basın Ataşesi Muavini ve Turizm Şefi kadrolarının ihtisas 
mevkii olmasında zaruret hissedilmiş ve bu kadrolar ihtisas mevkii olarak işaretlenerek bir sa
yılı cetvel yeniden düzenlenmiştir. 

T.R.T. nin kurulup, 'çalıştırılmasına başlanılıncaya kadar, Türkiye radyolarının işleyişine de
vam edebilmesi için, kaldırılan 5392 sayılı Kanunla Basın. - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne 
verilen radyolara ait yetki ve görevlerin Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından yürütülmesi 
iktiza eylemekte bulunmasına ıgöre, bu halin maaş, ücret, yolluk ve ödeneklerden tediyeleri sarih 
jbir hükme bağlamak bakımından, Maliye Bakanlığınca teklif edilecek malî mevzuata mütenazır 
olarak maddeye vuzuh verilmesi iealbetmektedir. Bu bakımdan geçici 5 nci maddesinin değiştiril
mesi ve kanuna da 4 sayılı cetvelin eklenmesi uygun görülmüştür. 

Tasarının iki ve üç numaralı cetvelleri aynen kabul edilmiştir. 
Yeniden ve geniş bir kadro ile faaliyete geçecek olan Bakanlığın, hemen 'başlangıçta fonk

siyonlarını lâyıkiyle ifa edebilecek mütehassıs ve tecrübeli elemanları kadrosunda toplayabü-
mesi için 23 ve 26 ncı maddelerdeki müddet ile 25 nci maddedeki staj devrelerinin bir defaya 
mahsus olmak üzere uygulanmaması uygun görülmüştür. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Kanununun yürürlüğe girdiği gün kanunun 28 nci maddesi 
ile tâyin olunan Müdürler Komisyonunun toplanmasına maddeten imkân bulunmamaktadır. Ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü memurla
rının atanmalarının yapılabilmesi için 7 nci geçici madde eklenmesinde zaruret görülmüştür. 

1962 bütçe müzakereleri sırasında grupları adına konuşan parti sözcüleri ve birçok millet
vekilleri Bakanlığın Teşkilât Kanununa bir an evvel kavuşturulması lüzumunu ısrarla belirt
mişler ve bu yolda temennilerde bulunmuşlardır. Komisyonumuz da bu anlayış ve temennilere 
ayarak mezkûr kanunun Millet Meclisinde öncelik ve ivedilikle müzakere edilmesinin teklifini 
Başkanlığa arzını ittifakla kararlaştırmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur. 

Başkan Bu kanun için Sözcü Kâtip 
Bursa izmir Yozgat Antalya 

S. Çanga İV. Kiirşat t. Kapısız Etem Ağva 
İmzada bulunamadı 

Balıkesir Adana Eskişehir Gümüşane 
C. Evliyaoğlu M. Kemal Küçüktepepınar /. Cemalcilar N. özdemir 

îmzada bulunamadı 

istanbul izmir Kocaeli Konya 
Malik Yolaç Z. Harikam Süreyya Sofuoğlu Kadircan KafK 

îmzada bulunamadı imzada bulunamadı imzada bulunamadı 

Sakarya Sivas Sivas Trabzon 
H. Tezkan Sebati Hastaoğlu Tahsin Türkay Zeki Yağmurdereli 

imzada bulunamadı imzada bulunamadı imzada bulunamadı 
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Bütçe Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/180 5.5.1962 
Karar No. 36 

Yüksek Başkanlığa 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 
3 . 4 . 1962 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 10 . 4 . 1962 tarihli ve 71-1726/1146 sayılı tezke
resiyle gönderilen «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı» Basın - Yayın ve Turizm Komis
yonu raporu komisyonumuza havale edilmiş olmakla Basın - Yayın ve Turizm Bakanı, Maliye Ba
kanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incedendi ve görüşüldü. 

Birkaç seneden beri kurulduğu halde teşkilât kanunu bulunmaması dolayısiyle fonksiyonunu ta
mamen icra edemiyen bu Bakanlığın vazife ve teşkilâtının günün ihtiyaçlarına göre tesbit ve tâyini 
icabetmektedir. 

Bilhassa Turizm meselelerinin dünya ölçüsünde kazandığı değer ve ehemmiyet göz önünde tutu
lursa kanun tasarısının büyük bir ihtiyaca cevap verdiği açıkça görülür. 

Bu itibarla komisyonumuz tasarının şevkini yerinde mütalâa ederek, Basın - Yayın ve Turizm 
Komisyonunca değiştirilerek kabul edilen metin müzakereye esas tutularak maddelerin müzakeresine 
geçmiştir. 

Birinci madde aynen kabul edilmiştir. Bakanlığın 2 nci madde ile tesbit ve tâyin edilen ödev ve 
yetkileri meyanında, turizmle ilgili her/ türlü çalışmaları yapmasının lüzumu da kabul edildiğinden 
birinci fıkraya (yapar) kelimesi ilâve edümiş; ikinci fıkranın baş tarafında (yurt ve dünya kamu 
oyunu aydınlatır) ibaresi esasen yurdu tanıtma mefhumu içinde bulunduğu cihetle fazla görülerek 
çıkarılmış; üçüncü fıkrada kelime değişikliği yapılmış ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

3 ncü maddenin üç numaralı fıkrasındaki (Teftiş Kurulu) ibaresi diğer dairelerle mütenazır ola
rak (Teftiş Kurulu Başkanlığı) şeklinde değiştirilerek madde kabul edilmiştir. 

4, 5 nci maddeler aynen, 6 ncı madde üçüncü maddedeki değişiklik gereğince tadilen, 7 nci mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Folklorun turizm mevzuundaki önemi dolayısiyle, turizmle ilgili folklor çalışmalarının daha verim
li olması için bu işin müstakil bir daire tarafından yürütülmesi uygun görülmüş, Turizm Genel 
Müdürlüğüne bağlı bir Folklor Dairesi Müdürlüğünün kurulması kabul edilerek maddeye (d) fıkrası 
olarak ilâve edilmiş ve 8 nci madde bu sebeple değiştirilmiştir. 

9 ncu maddede, diğer Bakanlıkların turizmle ilgili çalışmalarında iş birliğini sağlamak maksa-
diyle bir hüküm konulması zaruri görülmüş ve madde bu şekilde değiştirilmiştir. 

10 ncu maddo aynen kabul edilmiştir. 11 nci maddeden folklor dairesinin kurulması dolayısiyle 
bu daireye ait işler çıkarılmış, madde buna göre tadil edilmiştir. Yeniden kurulması kabul edilen folklor 
dairesi müdürlüğünün ödev ve yetkilerini tâyin eden 12 nci madde yeniden tedvin edilmiştir. 

12 nci madde 13 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
13 ncü maddede, dairenin kendi temsilcileriyle iş birliği yapması normal bir durum olduğundan 

maddede zikrine lüzum görülmemiş ve madde bu şekilde 14 ncü madde olarak değiştirilerek kabul 
edilmiştir. 

14 ncü maddenin ikinci fıkrasında yanlış bir anlayışa sebep verilmemesi için kelime değişik
liği yapılmış madde 15 nci madde olarak tadilen kabul edilmiştir. 

15 nci madde 16, 16 ncı madde 17 nci madde olarak aynen, 
17 nci maddedeki (giren), (çıkan) kelimeleri tatbikata uygun olarak (gelen), (giden) şek

linde değiştirilmek suretiyle 18 nci madde olarak değiştirilerek, 18, 19, 20 nci maddeler nu
maraları değiştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir 

21 nci madde vuzuh bakımından kelime değişikliğiyle 22 nci madde olarak tadilen, 22 nci 
madde 23 ncü, 23 ncü madde, 24 ncü madde, olarak aynen kabul edilmiştir. 
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24 ncü madde ile harice gönderilecek personel meyanına 20 yıl gazetecilik yapmış kimselerin 
de ithali uygun görüldüğünden maddeye buna dair ikinci bir fıkra ilâve edilmiş, madde bu deği
şiklikle 25 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

25 nci maddenin içinde geçen madde numaraları değiştirilmek suretiyle 26 nci madde olarak, 
26, 27, 28, 29, 30 ncu maddeler numaraları değiştirilmek suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

31 nci maddedeki teşekküller arasına Devlet Plânlatma Dairesinin de girmesi uygun görüle
rek madde 32 nci madde olarak tadilen, 32, 33, 34, 35, 36 nci maddeler, numaraları değiştirilmek 
suretiyle aynen kabul edilmiştir. 

37 nci maddede müesseselerden alınacak çalışma raporlarının lüzum halinde ve istenildiği za
man verilmesi mygun görülmüş, maddeye (istek üzerine) ibaresi ilâve edilerek 38 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

38'nei madde 39 ncu madde, 39 ncu madde 40 nci madde olarak aynen, 40 nci madde kelime 
değişikliğiyle 41 nci madde olarak tadilen kabul edilmiştir. 

41 nci madde ile mukaveleli olarak çalıştırıla3ak yerli personelin geçici hizmetler için muay
yen süre çalıştırılması ve (teknik personel) tâbi .inin 'tatbikatta yanlışlıklara yol açacağı mülâ-
hazasiyle denetmen .kelimesiyle birlikte madded3n çıkarılması uygun görülmüş, madde bu deği
şiklikle 42 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

42 - 46 nci maddeler numaraları değiştirilerek aynen, geçici 1, 2, 3, 4, 5 nci maddeler aynen, 
geçici 6 ve 7 nci maddeler madde numaralarının değiştirilmesi sebebiyle tadilen, 47 ve 48 nci 
ımıaddeler numaralar değiştirilmek suretiyle aynsn kabul edilmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Komisyonunun değhtirmiş olduğu cetvellerden (1) sayılı cetvel, ye
ni ihdas edilen Folklor Dairesi Müdürlüğüne ait kadroların ilâve edilmesi suretiyle değiştirilerek, 
diğer cetveller ise aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine ara edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanaç 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Bilecik 
Söz hakkım mahfuzdur. 

x Ş. Binay 
İstanbul 
R. Ülker 

Konya 
C. Yılmaz 

Ordu 
A. H. Onat 

Trabzon 

Başkan V. 
Elâzığ 

II. Müftügü 

Aydın 
/. Sezgin 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Maraş 
E. Kaplan 
Sakarya 
N. Bayar 

L 

Kâtip 
Ankara 
/. Seçkin 

Balıkesir 
F. Islimyeli 

Hatay 
Ş. İnal 

Konya 
Bâzı kadrolara ve kadro
lara ilişkin maddelere iti
razlarım vardır. Söz hak

kım mahfuzdur. 
î. Baran 

Maraş 
A. Karakucak 

Siirt 
A. Yaşa 

Ankara 
Tanıtma kısmına itirazım 

Söz 

vardır. 
M. Ete 
Adana 

hakkım mahfuz 
H. Aksa/y 
istanbul 
A. Oğuz 

Konya 
E. özal 

Muğla 
T. Şahin 

Sinop 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Yozgat Yozgat 
A. Ş. Ağanoğlu Söz hakkım mahfuz. C. Sungur 

l II. Akdoğan 

M. Alicanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı 

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

Görev ve yetki 

MADDE 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğı; 

Turizmi millî ekonominin verimli sektörü ha
line getirmek için yurdun turizme olverişli bü
tün imkânlarını değerlendirir. Turizmle ilgili 
her türlü çalışmaları düzenler, denetler, teşvik 
ve koordine eder. 

Yurt ve dünya kamu oyunu aydınlatmaya 
ve yurdu tanıtmaya yarıyacak hizmetleri gö
rür. 

Basın ve haberleşme hizmetlerinin yerine ge
tirilmesini kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 

Kuruluş 

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

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

C)> Yurt dışında : 
Turizm ve Tanıtma Büroları, Basın Müşavir

likleri, 
Basın Ataşelikleri. 

Müste§arhk 

MADDE 4. — Müsteşar, Bakanın müşavir 
ve yardımcısıdır. Bakan adına ve onun direk
tifi altında Bakanlığa ait işlerin düzenlenip yü
rütülmesini sağlar. 

M. Meclisi ( S. 

BASIN - YAYIN VE TURİZM 
KOMİSYONUNUN DEÖtŞTlRÎŞÎ 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı 

MADDE 1. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Sayısı: 152) 
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MİLLET MECLİSİ BÜTÇE KOMİSYONU DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı kanun tasarısı 

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

MADDE 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı; 
Turizmi millî •ekonominin verimli sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli foütün 

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

Yurdu tanıtmaya yarıyacalk hizmetleri görür. { 
Haiberlesme ve basın hizmetlerinin yerine getirilmesini kolaylaştırıcı tedbirleri alır. 

MADDE 3. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kuruluşu şöyledir ; 
A) Merkezde 
1. Müsteşarlık 
2. özel Kalem Müdürlüğü . 
3. Teftiş Kurulu Başıkanlığı 
4. Hukuk Müşavirliği 
5. Turizm Genel Müdürlüğü 
6. Tanıtma Genel Müdürlüğü 
7. Haberleşme ve Basın Dairesi Başkanlığı 
8. İdari İşler Dairesi Başkanlığı 
9. Arşiv Müdürlüğü / 
B) Yurt içinde : 
Turizm ve Tanıtma bölge müdürlükleri 

C) Yurt dışında : 
Turizm ve Tanıtma Büroları, Basın Müşavirlikleri, Basın Ataşelikleri. 

MADDE 4. — Tasarının dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Müsteşar Yardımcısı, Bakanlık işlerinin yü
rütülmesinde Müsteşara yardım eder. 

özel Kalem Müdürlüğü 

MADDE 5. — özel Kalem Müdürü, Bakan
lık makamının resmî ve özel yazışmalariyle şif
re ve protokol iğlerini yönetir. 

Teftiş Kurulu 

MADDE 6. — Teftiş Kurulu, müfettiş sıfat 
ve yetkilerini taşıyan bir başkanın yönetimi al
tında, Bakanlık Makamının direktiflerine göre, 
Bakanlık Teşkilâtı ile ona bağlı teşekkül ve mü
esseselerin bütün işlerini teftiş eder, soruştur
ma yapar. 6036 sayılı Kanunun uygulanmasını 
denetler. Müfettişlerin görev ve yetkileri tü
zükle düzenlenir. 

Hukuk Müşavirliği 

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

Turizm Genel Müdürlüğü 

MADDE 8. — Turizm Genel Müdürlüğü, Ge
nel Müdür ve Yardımcılarının yönetimi altın
da aşağıda yazılı dairelerden kurulur : 

&) Etüd ve Plânlama Dairesi Müdürlüğü, 
b) Turizmi Geliştirme Dairesi Müdürlüğü, 
c) Turistik Teşebbüsler Dairesi Müdürlüğü. 

Etüd ve Plânlama Dairesi Müdürlüğü 

MADDE 9. — Etüd ve Plânlama Dairesi Mü
dürlüğü; yurdumuzun turistik bakımdan bütün 
imkânlarını etüd eder. Bunların değerlendiril
mesi, yerli ve yabancı turistlerin bunlardan 
faydalanabilmesi için gerekli plânları hazırlar 
ve bu plânların uygulanmasını gözetir. Turizm 
Komiteleri ile iş birliği yapar. Milletlerarası 

Bas. - Yay. ve Turizm Ko. 

MADDE 5. 
bul edilmiştir. 

MADDE 6. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-

Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 7. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi .aynen ka-

MADDE 8. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 9. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka
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MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş «sıfat ve yetkilerini taşıyan bir başkanın 
yönetimi altında, Bakanlık makamının direktifle :ine göre, Bakanlık teşkilâtı ile ona bağlı teşek
kül ve müesseselerin bütün işlerini teftiş eder, soruşturma yapar. 6086 sayılı Kanunun uygulan
masını denetler. Müfettişlerin görev ve yetkileri tüzükle düzenlenir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Turizm Genel Müdürlüğü, Genel Müdürün yönetimi altında aşağıda yazılı 
•dairelerden kuruludur : 

a) Etüt ve Plânlama Dairesi Müdürlüğü, 
*b) Turizmi Geliştirme Dairesi Müdürlüğü, 
c) Turistik Teşebbüsler Dairesi Müdürlüğü, 
d) Folklor Dairesi Müdürlüğü. 

MADDE 9. — Etüt ve Plânlama Dairesi Müdürlüğü; yurdumuzun turistik bakımdan bütün 
imkânlarını etüt eder. Bunların değerlendirilmesi, yerli ve yabancı turistlerin bunlardan faydalana
bilmesi için gerekli plânları hazırlar ve bu plânların uygulanmasını gözetir. Diğer Bakanlıkların 
turizmle ilgili çalınmalarında iş birliğini sağlar. Turizm Komiteleri ile iş birliği yapar. Milletler
arası turizm çalışmalarını izler, bu çalışmalarla ilgili işleri yürütür. 
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turizm çalışmalarını izler, bu çalışmalarla ilgili 
işleri yürütür. 

Turizmi Geli§tirme Dairesi Müdürlüğü 
1 MADDE 10. — Turizmi Geliştirme Dairesi 

Müdürlüğü; Turizm endüstrisi ile ilgili bütün 
çalışmaları, turistik belge, ruhsatname ve kredi 
işlemlerini yapar. Dışardan uzman getirilmesi, 
içerde ve dışarda turizm personeli yetiştirilmesi 
ile ilgili işleri yürütür, kurslar ve okullar açar. 

Turizm bilgi ve görgüsünün yayılmasını sağ
lar. 

Turistik Teşebbüsler Dairesi Müdürlüğü 

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

Her çeşit propaganda gereçlerini hazırlar ve
ya hazırlattmr. 

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

Tanıtma Genel Müdürlüğü 

MADDE 12. — Tanıtma Genel Müdürlüğü; 
Genel Müdürün yönetimi altında aşağıda yazılı 
dairelerden kuruludur. 

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

t 

Dış Teşkilât Dairesi Müdürlüğü 

MADDE 13. — Dış Teşkilât Dairesi Müdür
lüğü, dış temsilciliklerin çalışma programlarını, 
kendileriyle iş birliği yapmak suretiyle hazır
lar ve bunları Müdürler Komisyonuna sunar. 

Bakanlıkça onaylanan çalışma programlannın 
uygulanmasını sağlar. 

Dış temsilciliklerin her türlü istek ve ihtiyaç
larını ilgili mercilerde izliyerek neticelendirir. 

Bas. - Yay. ve Turizm Ko. 

MADDE 10. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 11. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 12. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi alynen ka-

MADDE 13. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-
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MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Turistik Teşebbüsler Dairesi Müdürlüğü, film, fotoğraf, sergi, fuar, festival 
ve kongreler g-i/bi turistik teşebbüsler; radyo ve televizyon programlan ve vitrin tertibi gifbi her 
türlü imkân ve araçlarla yurdun turistik reklâm ve propagandasını yapar. 

Her çeşit propaganda gereçlerini hazırlar veya hazırlattınr ve sosyal turizm ile öğrenci turiz
mini sağlar. 

Folklor Dairesi Müdürlüğü : 

MADDE 12. — Folklor Dairesi Müdürlüğü, Türk folkloru üzerinde çalışmalar yapar, düzen
ler, bu kabil çalışma ne eserleri teşvik eder, derler, değerlendirir ve bunları yurt içinde ve dı
şında tanıtır. 

MADDE 13. — Tasanmn 12 nei maddesi 13 ncü madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 14. — Dış Teşkilât Dairesi Müdürlüğü, Dış Temsilciliklerin çalışma programlarını 
hazırlar ve bunlan Müdürler Komisyonuna sunar. 

Bakanlıkça onaylanan çalışma programlannm uygulanmasını sağlar. 
Dış Temsilciliklerin her türlü istek ve ihtiyaçlarını ilgili mercilerde izliyerek neticelendirir. 
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Dokümantasyon Dairesi Müdürlüğü 

MADDE 14. — Dokümantasyon Dairesi Mü
dürlüğü Türkiye'yi, sanat, kültür, tarih, coğ
rafya, Türk Silâhlı Kuvvetleri, sanayi, iktisadi 
ve zirai faaliyetler, eğitim çalışmaları, sosyal ha
reketleri, kalkınma hamleleri, halkın yaşayışı, 
örf ve âdet gibi yönlerden, Turizm Genel Mü
dürlüğünün görevleri dışında kalan sahalarda, 
içerde ve dışarda tanıtacak çalışmayı yapar ve 
gerekli dokümantasyonu hazırlar. 

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

Filim ve Fotoğraf Dairesi Müdürlüğü 

MADDE 15. — Film ve Fotoğraf Dairesi 
Müdürlüğü; Türkiye'yi içerde ve dışarda her 
yönden tanıtıcı nitelikte film ve fotoğraf hazır
lar. Bu maksatla gerekli teknik tesisleri ve film 
ve fotoğraf arşivini kurar ve yönetir. 

Haberleşme ve Basın Dairesi Başkanlığı 

MADDE 16. — Haberleşme ve Basın Daire
si Başkanlığı, yurt içinde ve dışında yayım or
ganlarını izler, bunlar hakkında ilgili teşekkül
lere bilgi verir, yardımcı olmak üzere gazetele
rin ve radyo ve televizyonların iç ve dış yayın
larına Türkçe ve yabancı dillerde haber bülten
leri hazırlar. 

Yurt içinde basın ve haberleşme hizmetleri
ni, yerli ve yabancı haber organları mensupları
nın çalışmalarını kolaylaştıracak tedbirleri alır. 

Bakanlar Kurulunca onaylanacak yönetmeli
ğine uygun olarak basın kartı verir ve buna ait 
dokümantasyonu hazırlar. 

îdari îşler Dairesi Başkanlığı 

MADDE 17. — îdari tşler Dairesi Baş
kanlığı, Genel müdürlükler ve Daire başkanlık
larınca hazırlanan ve Müdürler Komisyonunca 
tetkik edilen çalısmıa programlarını birleştirmek 
suretiyle Bakanlığın genel çalışma plânını ha
zırlar. 

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

M. Meclisi 
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MADDE 14. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 15. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 16. 
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MADDE 17. 
bul edilmiştir. 
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MADDE 15. — Dokümantasyon Dairesi Müdürlüğü Türkiye'yi, sanat, kültür, tarih, coğraf
ya, Türk Silâhlı Kuvvetleri, sanayi, iktisadi ve zirai faaliyetler, eğitim çalışmaları, sosyal ha
reketleri, kalkınma hamleleri, halkın yaşayışı, örf ve âdet gibi yönlerden, Turizm Genel Mü
dürlüğünün görevleri dışında kalan sahalarda, içerde ve dışarda tanıtacak çalışmayı yapar ve 
gerekli dokümantasyonu hazırlar. 

Türk ! Silâhlı Kuvvetleri ile ilgili dokümantasyon çalışmalarında yetkili askerî makamlara 
gerekli bilgi verilir. 

MADDE 16. — Tasarının 15 nci maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul olunmuştur 

MADDE 17. — Tasarının 16 ncı maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 18. — İdarî İşler Dairesi Başkanlığı, Genel Müdürlükler ve Daire Başkanlıkla
rınca hazırlanan ve Müdürler Komisyonunca tetkik edilen çalışma programlarını birleştirmek 
suretiyle Bakanlığın Genel Çalışma Plânını hazırlar. 

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

Yurt içi ve yurt dışı satınalma ve ayniyat işlerini görür, demirbaşı korur. 
Bakanlığa gelen ve giden yazıların kaydını ve yerlerine gönderilmesini sağlar. 
Müdürler Komisyonu ile Disiplin Kurulunun büro işlerini yürütür. 
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Yurt içi ve yurt dışı satmalına ve ayniyat iş
lerini görür, demirbaşı korur. 

Bakanlığa giren ve çıkan yazıların kaydını 
ve yerlerine gönderilmesini sağlar. 

Müdürler Komisyonu ile Disiplin Kurulu
nun büro işlerini yürütür. 

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

Arşiv Müdürlüğü 

MADDE 18. — Arşiv Müdürlüğü, Bakanlı
ğın çalışma konusuna giren her türlü dokü
manı sınıflandırır; kanuna göre Bakanlığa 
gönderilmesi gereken eser, gazete ve dergileri 
izler ve saklar. 

Bakanlık kitaplığı ile belge arşivinin ku
ruluş ve yönetimini sağlar. 

Turizm ve tanıtma bölge müdürlükleri, turizm 
büroları, il temsilcilikleri 

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

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

Turizm büroları, turistlere gerekli kolay
lıkları sağlar . 

i l temsilcilikleri, bulundukları ilde Tanıt
ma Genel Müdürlüğü ile Haberleşme ve Basın 
Dairesi Başkanlığına ait iş'leri görür. 

Yurt dışı turizm ve tanıtma büroları basın mü
şavirlikleri ve basın ataşelikleri 

MADDE 20. — Yurt dışı turizm ve tanıtma 
'büroları, basın müşavirlikleri ve basın ataşe
likleri, yurt dışında Bakanlığın turizm ve ta
nıtma işlerini yürütür . 

Atama ve personel işleri 

MADDE 21. — Müsteşar, Müsteşar Yardım
cısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Hukuk 
Müşaviri, Genel Müdürler, Daire Başkanları, 
Turiz ve Tanıtma Büro Müdürleri, Basın Mü
şavirleri ve Basın Ataşeleri müşterek kararla 

Bas. - Yay. ve Turizm Ko. 

MADDE 18. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 19. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 20. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 21. — Müsteşar, Müsteşar Yardım
cısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, HukuK 
Müşaviri, Genel Müdürler, Daire Başkanları, 
Yurt dışı Turizm ve Tanıtma Büro Müdürleri, 
Basın Müşavirleri ve Basın Ataşeleri müşterek 
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Etttlan ve malıeme«i Bakanlığın ilgili dairelerince hazırlanmış olan kitap, dergi, broşür 
d^pliyan, afiş gibi her türlü yayın araçlarını basar, korur ve dağıtır. 

MADDE 19. — Tasarının 18 nci maddesi 19 ucu madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 20. — Tasarının 19 ncu maddesi 20 nci madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 21. — Tasarinüi 2Û feci maddesi 21 nci madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

MADDE $2. — MüstSSâf, Müstejâf Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Hukuk 
Müşaviri, Genel Müdürler, Daire Başkanları, Yurt Dışı Turizm ve Tanıtma Büro Müdürleri, 
Basın Mücavirleri ve Basın Ataşeleri müşterek kararla öbür memur ve hizmetliler Bakahhkça 
atanır. Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Genel Müdürler 
ile Daire Başkanlarının yüksek öğrenim yapmış olmaları şarttır. 
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öbür memur ve hizmetliler Bakanlıkça atanır. 
Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Teftiş Kurulu 
Başkanı, Müfettişler, Genel Müdürler ile Daire 
Başkanlarının yüksek öğretim yapmış olmaları 
şarttır. 

Ancak 'bu kanunun meri'yeti tarihinde me
mur hulunanlarm 3656 sayılı Kanunla mükte
sep haklan mahfuzdur. 

Turizm ve tanıtma bölge müdürleri, kadro-
ianndaki hizmetlerden 400 (dâhil) liraya ka
dar olan ücretlilerin atanmalarını ve memur
larla hizmetlilerin izin işlerini yapar. 

Yetki 

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

Yurt dışına atama 

MADDE 23. — Yurt dışı teşkilâtına atana
cak memurların en az liseyi bitirmiş olmaları, 
gidecekleri yerin dilini veya orada en çok ko
nuşulan dillerden hirini bildiklerinin yönetme
lik gereğince tes'bit edilmiş •bulunması, Ba
kanlığın Yurt içi Teşkilâtında en az 2 yıl çalış
mış olmaları gereklidir. 

Büro Müdürü, Basın Müşaviri veya Basın 
Ataşesi kadrosuna atanacakların yüksek öğ
renim yapmış ve yurt dışı teşkilâtında en az 
muavinlik veya mütercimlik görevinde hulun-
muş olmaları şarttır. 

Basın Müşaviri kadrosuna atanacakların bu 
kanunla mülga Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğünde veya Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığında süre&li olarak 10 yıl çalışmış ve 
•dış teşkilâtta Basın Ataşesi veya Büro Müdürü 
olarak başarı ile ^'ör&v yapmış olması şarttır. 

MADDE 24. — Basın meslekinde eğlemli 
olarak 5 yıl çalıştıkları Bakanlık kayıtların
dan anlaşılan gazeteciler, yurt dışı teşkilâtına 

Bas. - Yay. ve Turizm Ko. 

kararla öbür memur ve hizmetliler Bakanlıkça 
atanır. Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Teftiş 
Kurulu Başkanı, Müfettişler, Genel Müdürler 
ile Daire Başkanlarının yüksek öğrenim yapmış 
olmaları şarttır. 

Ancak bu kanunun meriyeti tarihinde memur 
bulunanların 3656 sayılı Kanunla müktesep hak
ları mahfuzdur. 

Turizm ve Tanıtma Bölge Müdürleri, kadro 
larmdaki hizmetlilerden 400 (dâhil) liraya kadar 
olan ücretlilerin atanmalarını ve memurlarla hiz
metlilerin izin işlerini yapar. 

MADDE 22. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 23. — Yurt dışı teşkilâtına atana
cak memurların en az liseyi bitirmiş olmaları, 
gidecekleri yerin düini veya orada en çok ko
nuşulan dillerden birini bildiklerinin Yönetme
lik gereğince tesbit edilmiş bulunması, Bakanlı
ğın yurt içi teşkilâtında en az iki yıl çalışmış ol
maları gereklidir. 

Basın Müşaviri, Basın Ataşesi veya Büro Mü
dürü kadrosuna atanacakların yüksek öğrenim 
yapmış ve yurt dışı teşkilâtında en az muavinlik 
veya mütercimlik görevinde bulunmuş olmaları 
şarttır. Ancak mülga Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğünde, Türk Haberler Bürosu 
Müdürlüğü veya Basın Ataşeliği görevlerini en 
<JZ üç yıl başarılı bir şekilde yapanların yeniden 
bu görevlere atanmalarında yüksek tahsil kaydı 
aranmaz. 

Basın Müşaviri kadrosuna atanacakların bu 
kanunla mülga Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğünde veya Turizm ve Tanıtma Bakan
lığında sürekli olarak on yıl çalışmış ve Dış Teş
kilâtta Basın Ataşesi veya Büro Müdürü olarak 
başarı ile görev yapmış olması şarttır. 

MADDE 24. — Gazetecilikte eğlemli olarak 
5 yıl çalıştıkları Bakanlık kayıtlarından anlaşı
lan gazeteciler, yurt dışı teşkilâtına atanabilir-
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Ancak bu kanunun yürüfjüğe girdiği tarihte Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde 
memur bulunanların 3666 «yılı Kanunla tanınmış haklan saklıdır. 

Turizm ve "Tanıtma Bölge Müdürleri, kadrolarındaki hizmetlilerden 400 (dâhil) liraya ka
dar olan ücretlilerin atanmalarını ve memurlarla hizmetlilerin izin işlerini yapar. 

MADDE 23. — Tasarının 22 nci maddesi 23 ncü madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 24. — Basın - Yayın ve Turizm Komisyonunun 23 ncü maddesi 24 ncü madde olarak 
aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 25. — Gazetecilikte eğlendi olarak 5 yıl çalıştıkları Bakanlık kayıtlarından anlaşı
lan gazeteciler, Yurt Dışı Teşkilâtına atanabilirler, öğrenim ve yabancı dil bilgisi bakımından 
halklarında 24 ncü madde hükmü uygulanır, 

M, Meclis ( S, Sayısı: 152) 



Hü. 

atanabilirler, öğrenim ve yabancı dil bilgisi 
bakımından, haklarında 23 ncü madde hükmü 
uygulanır. 

MADDE 25. — Yurt dışına ilk defa atanacak 
memur ve gazetecilerin, 23 ve 24 ncü maddeler
deki sürelerin dışında, Bakanlığın çeşitli daire
lerinde yönetmeliğine göre üç ay staj mahiyetin
de çalışmaları ve bu süre sonunda yapılacak sı
navda başarı göstermeleri şarttır. 

Yurt dışında kalma süresi 

MADDE 26. — Dış Teşkilâta atananlar, 
yurt dışında her defasında en çok 4 yıl kalabilir
ler. Yeniden yurt dışına atanabilmeleri için 
yurt içi teşkilâtında en az 2 yıl çalışmış olmala
rı gereklidir. 

Yurt dışındaki görevin yerine getirilebilmesi 
için bir zaruret bulunması halinde Turizm ve 
Tanıtma Bürosu Müdürleri, Basın Müşavirleri 
ve Basın Ataşelikleri için bu süre en çok bir yıl 
daha uzatılabilir. 

Tabancı dil bilgisi 

MADDE 27. — Bakanlığın yabancı dil bilgi
sini gerektiren maaşlı ve ücretli kadrolarına ata
nacakların bu bilgilerinin ne suretle tesbit edile
ceği yönetmelikte belirtilir. 

Müdürler Komisyonu 

MADDE 28. — Müdürler Komisyonu, Müs
teşar veya Müsteşar Yardımcısının başkanlığın
da, Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, 
Genel Müdürler ile Daire Başkanlarından kuru
lur. 

Müdürler Komisyonu, daireler arasındaki ko
ordinasyonu sağlar. Bakanlığın çalışma program
larını gözden geçirip Bakanın onayına sunar. 
Müşterek karar dışında kalan memurlarla 800 
(dâhil) liradan yüksek ücret alan hizmetlilerin, 
göreve alınması, terfii, nakli, başka göreve atan
ması hakkında karar verir ve bunları Bakanın 
onayına sunar. 

M. Meclisi 
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ler. Öğrenim ve yabancı dil bilgisi bakımından 
haklarında 23 ncü madde hükmü uygulanır. 

MADDE 25. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 26. — Dış Teşkilâta atananlar, yurt 
dışında her defasında en çok 4 yıl kalabilirler. 
Yeniden yurt dışına atanabilmeleri için yurt içi 
teşküâtında en az iki yıl çalışmış olmaları gerek
lidir. 

Yurt dışındaki görevin yerine getirilebilmesi 
için bir zaruret bulunması halinde Basın Müşa
virleri, Turizm ve Tanıtma Bürosu, Müdürleri 
ve Basın Ataşeleri için bu süre en çok bir yıl da
ha uzatılabilir. 

MADDE 27. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 28. — Hükümet teklifi aynen kabul 
odilmiştir. 
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Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce gazetecilikte 20 yılını doldurmuş ve aynı zamanda 
bu kanunun yayınından önce Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde en az 4 yıl başarı ile 
çalışmış olanlar 24 ncû maddedeki öğrenim şartına bağlı olmaksızın dış teşkilâta atanabilirler. 

MADDE 26. — Yurt dışına ilk defa atanacak memur ve gazetecilerin, 24 ve 25 nci maddeler
deki sürelerin dışında, Bakanlığın çeşitli dairelerinde yönetmeliğine göre üç ay staj mahiyetinde 
çalışmaları ve bu süre sonunda yapılacak sınavda başarı göstermeleri şarttır. 

MADDE 27. — Basın - Yayın ve Turizm Komisyonunun 26 ncı madesi 27 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28, — Tasarının 27 nci maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 29. — Tasarının 28 nci maddesi 29 ncu madde olarak aynen kabul olunmuştur. 
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Çahşma gün ve saatleri 

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

Disiplin Kurulu 

MADDE 30. — Disiplin Kurulu, Müsteşar ve
ya Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Hu
kuk Müşaviri Genel Müdürler ve Daire Başkan
larından kurulur. Bakanlık memurlarının disip
lin işlerine bakar, 

Turizm Danışma Kurulu 

MADDE 31, — Turizm Danışma Kumlu, Tu
rizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve alına
cak tedbirler hakkında düşüncelerini bildirmek 
üzere» 

a) 
b) 
c) 
<!) 
d) 

ilgili Bakanlıklardan, 
özel İdarelerden, 
Belediyelerden, 
Üniversitelerden, 
iktisadi Devlet Teşekküllerinden, 
Turizm ve Kültür Derneklerinden, 
Turizm ile ilgili Meslek Derneklerinden, 
Turizm ile ilgili Bilimsel Derneklerden, 
Basın Dernekleri ve Sendikalarından, 
Bankalardan, 
Ticaret ve Sanayi Odalarından, 

O 
K) 
ğ) 
h) 
i) 
ı) Gençlik ve Öğrenci Teşekküllerinden, 
Gönderilecek birer temsilci ile turizm konu

sunda uzmanlığı bulunup da yukardaki daire ve 
teşekküllerde görevli olmiyanlar arasından çağı
rılacak kimselerden kurulur. Üye sayısı 30 u ge
çemez. Her toplantı için bu sayılanlardan han
gilerinin kaç temsilci gönderecekleri Bakanlıkça 
kararlaştırılır. Müsteşar ile Turizm Genel Mü
dürü, Kurulun tabiî üyeleridir. Kurulu, Bakan
lıkça gerekli görüldüğünde toplantıya çağrılır. 
Balkanlılk her toplantının amacını belirtir ve 
gündemini Jıazırlar. 

Kurul üyelerine kanuni harcırahlarından baş
ka beher toplantı günü için Bakanlar Kurulun
ca tâyin edilecek miktar üzerinden huzur ücreti 
ödenir. 

Ba& - Yay. ve Turban fto> 

MADDE 29. 
edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen fcabui 

MADDE 30. 
edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen kabul 

MADDE 31. 
edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen kabul 
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MADDE 30. — Tasarının 29 ncu maddesi 30 ncıı madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 31. — Tasarının 30 ncu maddesi 31 nei madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 32. — Turizm Danışma Kurulu, turizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve alınacak 
tedbirler hakkında düşüncelerini bildirmek üzere, 

a) ilgili Bakanlıklardan, 
b) Devlet Plânlama Dairesinden, 
c) özel idarelerden, 
ç) Belediyelerden, 
d) Üniversitelerden, 
e) İktisadi Devlet" Teşekküllerinden, 
f) Turizm ve kültür derneklerinden, 
g) Turizm ile iligili meslek derneklerinden , 
ğ) Turizm ile ilgili bilimsel derneklerden, 
h) Basın dernekleri ve sendikalarından, 
i) Bankalardan, 
ı) Ticaret ve Sanayi odalarından, 
j) Gençlik ve öğrenci teşekküllerinden, 
gönderilecek birer temsilci ile turizm konusunda uzmanlığı bulunup da yukardaki daire ve te

şekküllerde görevli olmıyanlar> arasından çağırılacak kimselerden kurulur. Üye sayısı 30 u geçemez. 
Her toplantı için bu sayılanlardan hangilerinin kaç temsilci gönderecekleri Bakanlıkça kararlaştı
rılır. Müsteşar ile Turizm Genel Müdürü, kurulun tabiî üyeleridir. Kurul, Bakanlıkça gerekli gö
rüldüğünde toplantıya çağırılır. Bakanlık her toplantının amacını belirtir ve gündemini hazırlar. 

Kurul üyelerine kanuni harcırahlarından başka beher toplantı günü için Bakanlar Kurulunca 
tâyin edilecek miktar üzerinden huzur ücreti ödenir. 
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Anadolu Ajansı ile Sözleşme 

MADDE 32. •— Bakanlık, Anadolu Ajansının 
bütçesini, kadrosunu ve bunların uygulanması
nı denetmeleye ve ödenecek miktar, her yıl ken
di bütçesinin Anadolu Ajansı bölümündeki öde
neği aşmamak üzere, Anadolu Ajansı ile en çok 
beş yıllık Sözleşme yapmaya yetkilidir. 

Bu Sözleşmede, Anadolu Ajansı yöneticileri
nin atanma yolları da belirtilir. 

Bakanlık, Anadolu Ajansında bir denetçi bu
lundurur. 

Bakanlığa gönderilecek nüshalar 

MADDE 33. — 2527 sayılı Basmayazı ve 
resimleri derleme Kanunu hükümlerine giren 
her türlü basmayazı ve resimlerden ikişer nüs
hayı basımevciler, adı geçen kanun hükümlerine 
göre Turizm ve Tanıtma Bakanlığına gönderir
ler. Bu hükme uymıyanlar hakkında, Bakanlık, 
adı geçen kanun hükümleri gereğince kovuştur
ma yapılmasını Cumhuriyet Savcılığından ister. 

öğrenci okutulması 

MADDE 34. — Bakanlık Çalışma alanına 
giren konularda yurt içinde ve yurt dışında öğ
renci, okutabilir. Bilgi ve görgüsünü artırmak 
maksadiyle yabancı memleketlere memur gönde
rebilir. Ancak 4489 sayılı Kanunun birinci mad
desinin (b) fıkrasındaki mesleke ait tahsili bi
tirmiş olmak şartı aranmaz. 

îl ve üçe Turizm komiteleri 

MADDE 35, — Bakanlıkça gösterilecek il
lerde vali; kendi başkanlığı altında belediye baş
kanı, il idari şube müdürleri ile, varsa Bayındır
lık Bakanlığı ve Genel müdürlükleri taşra teşki
lâtı bölge müdürleri, mahallî orman teşkilâtı işlet
me müdürleri, iktisadi Devlet Teşekkülleri işletme 
müdürleri, Devlet Demiryolları, Denizcilik Ban
kası ve Türk Havayolları müdürleri, banka mü
dürleri, Ticaret ve Sanayi Odası başkanları, mü
ze ve kitaplık müdür ve memurları, turizm, ba
sın ve esnaf dernekleri mensupları, turizm acen
teleri, taşıtçılar, otelciler, lokantacılar, okul mü
dürleri ve öğretmenleri arasından seçeceği kim
selerden en az 10 kişilik Turizm Komitesi kurar. 

M̂; MpcM, 
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MADDE 32. — Hükümet teklifi ayaao kabul' 
edilmiştir. 

/ 

MADDE 33. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE;$&..—• UimmfaX&^mm Wtml 
edilmiştir. 

MADDE 35.—Hükümet-teklif i aynea-kabal 
edilmiştir. 
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MADDE 33. — Tasarının 32 nci maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul- e4ilaü$i«v 

MADDE 34. — Tasarının 33 ncü maddesi 34 ncü madde olarak ayneö-kiaıbîü edilmiçtlr." 

MAiDDB 3B: ~ TAunnın 34 MÜ,; maddesi 35 nci nadde^oiarak^ayne^^kal^ edâ&Jt^-

MADDE 36. — Taşarının 35 nci maddesi 36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Bu yoldan Bakanl&ça gösterilecek ilçelerde 
de bu esaslara uygun olarak en az 5 kişilik Tu
rizm komiteleri kurulur. 

Bu komiteler, o yerin güzelleştirilmesi, tu
ristik imkânlarının geliştirilmesi, halkda turizme 
yakınlık uyandırılması, iyi nitelikte otel, motel, 
pansiyon, lokanta ve eğlence yerlerinin kurul
ması, bölge giyim, müzik ve oyunlarının canlan-
dınlması, yılın belirli günlerinde festivaller dü
zenlenmesi, turistik andaç sayılabilecek el ve ev 
sanatlarının teşviki gibi çalışmaları yapar. 

Turizm personelini yetiştirme 

MADDE 36. — Bakanlıkça, yurtta turizm 
görgü ve bilgisinin gelişmesine yardım etmek ve 
turizm endüstrisine gerekli personel yetiştirmek 
için kurslar ve uzman okulları açılabilir. 

Bu okulların ders programları ve burada oku
yanlara tanınacak haklar, Millî Eğitim Bakanlı
ğı ile birlikte hazırlanacak yönetmelikte belir
tilir. 

Bilgi gönderme yükümü 

MADDE 37. — Bu kanunun 2 nci.maddesin
de gösterilen hizmetlerin yapılabilmesi için ge
nel, katma ve özel bütçeli dairelerle İktisadi Dev
let Teşekkülleri; sermayesinin yansından çoğu 
bu daire ve teşekküllere ait resmî ve özel mües
sese ve şirketler, çalışmalanna ait bilgiyi Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığına göndermekle yükümlü
dürler. 

Satınalma ve yaptırmada özel yetkiler 

MADDE 38. — Filmlerle ilgili, çekme, ban
yo, baskı seslendirme işleri ile propaganda nite
liğindeki her türlü yayın için gerekli malzeme
nin alımı ve basımı, yurt içinde ve dışında açı
lacak sergi yerlerinin yapımı, süslenmesi, kira
lanması, sergi malzemesi satınalınması, propa
ganda niteliğindeki her türlü ağırlama ve bun
larla ilgili taşıma, taşıtma gibi iş ve hizmetleri 
Bakanlıkça kurulacak özel komisyonlar, pazar
lıkla ihale edebilirler. 

Bu ihalelerde avans teminatına mütaallik 
hükümleri saklı kalmak üzere 1050 sayılı Muha-
sebei Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin 

2 0 -
Bas. - Yay. ve Turizm Ko. 

MADDE 36. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

. MADDE 37. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 38. — Filimlerle ilgili, çekme, ban
yo, baskı, seslendirme işleriyle propaganda nite
liğindeki her türlü yayın için gerek malzemenin 
alımı ve bakımı, yurt içinde ve dışında açılacak 
»ergi yerlerinin yapımı, süslenmesi, kiralanması, 
sergi malzemesi satınalınması, propaganda nite
liğindeki her türlü ağırlama ve bunlarla ilgili 
taşıma, taşıtma gibi iş ve lüzmetleri Bakanlıkça 
kurulacak özel Komisyonlar, pazarlıkla ihale 
edebilirler. 

Bu ihalelerde avans teminatına mütaallik hü
kümleri saklı kalmak üzere 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 83 ncü maddesinin (h) 
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MADDE 37. — Tasarının 36 ncı maddesi 37 nci madde olarak aynen kaimi edilmiştir. 

MADDE 38. — Bu kanunun 2 nci maddesinde gösterilen hizmetlerin yapılabilmesi için genel, 
katma ve özel bütçeli dairelerle, İktisadi Devlet Tesökkülleri; sermayesinin yansından çoğu bu dai
re ve teşekküllere ait resmî ve özel müessese ve şirketler, çalışmalarına ait (bilgiyi istek üzerine 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler. 

MADDE 39. — Basın * Yayın ve Turizm Komisyonunun 38 nci maddesi 39 ncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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(h) fıkrası ile 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve 
ihale Kanununun ve 6400 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi hükümleri uygulanmaz. 

ödüller 

MADDE 39. — Bakanlık, hizmetlerine gi
ren konularla ilgili özel teşebbüsler için ödüller 
koyabilir. Bu ödüllerin miktarı şekil ve şartlan 
Maliye Bakanlığı ile birlikte hazırlanacak bir 
yönetmelikle belirtilir. 

Döner sermaye 
MADDE 40. — Her türlü baskı, dağıtım ve 

reklâm işleri ile afişler, turistik ve tanıtıcı ya
yınlar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, 
filim, fotoğraf, plâk ve andaçlar hazırlamak, sa
tış yerleri ve sergiler açmak, özel radyo ve tele
vizyon programları, folklor gösterileri, festival-

' 1er düzenlemek ve turizm konularında yerli ve 
yabancı müesseselerle ortaklıklar kurmak üzere 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 2 milyon lira 
döner sermaye verilir. 

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

Bu sermayenin işletilmesinden elde edilecek 
kârlar sermaye 20 milyon lirayı buluncaya ka
dar 'döner sermayeye eklenir. Sermaye bu mik
tarı bulduktan sonra artanı, mal sandığına ya
tırılır ve hütçe gelirlerine geçirilir. 

Döner sermaye ile hazırlanan eserlerin ve ya
pılan eşyanın, düzenlenen konser, festival ve 
benzeri gösterilerin fiyat ve ücretleri ile indi
rim sınırları Bakanlıkça belirtilir. Döner serma-
yeniin hesap usulleri, Maliye Bakanlığının dü
şüncesi almaraik Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğınca düzenlenecek yönetmelikte belirtilir. 

Döner sermayenin her türlü harcama, satmal
ına gibi işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye ve 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale 
kanunları hükümleri dışındadır. 

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan ge
lir ve giderler için her bütçe yılı sonunda dü
zenlenecek 'bilançolar, Sayıştay Başkanlığı ve 
Maliye Bakanlığınca seçilecek birer uzman de
netçi eliyle, kayıtlara ve gider belgelerine uy
gulanarak incelenir. 

Bas. - Yay. ve Turizm Ko. 

fıkrası ile 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve iha
le Kanunu ile ek ve tadilleri ve 6400 sayılı Ka
nunun 3 ncü maddesi hükümleri uygulanmaz. 

MADDE, 39. — Hükümet teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 40. — Her türlü baskı, dağıtım ve 
reklâm işleriyle afişler, turistik ve tanıtıcı ya
yınlar yapmak ve bunlarla iligil tesisler kurmak, 
filim, fotoğraf, plâk ve andaçlar hazırlamak, sa
tış yerleri ve sergiler açmak, özel radyo ve tele
vizyon programları, folklor gösterileri, festival
ler düzenlemek ve turizm konularında yerli ve 
yabancı müesseselerle ortaklıklar kurmak üzere 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 2 milyon lira 
döner sermaye verilir. 

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

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

Döner sermaye ile hazırlanan eserlerin ve ya
pılan eşyanın, düzenlenen konser, festival ve 
benzeri gösterilerin fiyat ve ücretleri ile indirim 
sınırları Bakanlıkça belirtilir. Döner sermaye
nin hesap usulleri, Maliye Bakanlığının düşün
cesi alınarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca 
düzenlenecek yönetmelikte belirtilir. 

Döner sermayenin her türlü harcama, satm
alına gibi işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umu
miye ve 2490 sayılı Artırma, esksilme ve ihale 
kanunları ile ek ve tadillerin hükümleri dışın
dadır. 

Döner sermaye ile yapılan işlerden doğan ge
lir ve giderler için her bütçe yılı sonunda düzen
lenecek bilançolar, Sayıştay Başkanlığı ve Mali
ye Bakanlığınca seçilecek birer umzan denetçi 
eliyle, kayıtlara ve gider belgelerine uygulana
rak incelenir. 
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MADDE 40. -r Tasarının 39 ncu maddesi 40 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Her türlü baskı, dağıtım ve reklâm işleriyle afişler, turistik ve tanıtıcı yayın
lar yapmak ve bunlarla ilgili tesisler kurmak, filim, fotoğraf, plâk ve andaçlar hazırlamak, satış yer
leri ve sergiler açmak, özel radyo ve televisyon programlan, folklor gösterileri, festivaller düzen
lemek ve turizm konulannda yerli ve yabancı müesseselerle ortaklıklar kurmak üzere Turizm ve Ta* 
nıtma, Bakanlığına 2 milyon lira döner sermaye verilir. 

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

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

Döner sermaye ile hazırlanan eserlerin ve yapılan eşyanın, düzenlenen konser, festival ve benzeri 
gösterilerin fiyat ve ücretleri ile indirim sınırlan Bakanlıkça belirtilir. Döner sermayenin hesap 
usulleri, Maliye Bakanlığının düşüncesi alınarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca düzenlenecek 
yönetmelikte belirtilir. 

Döner sermayenin her türlü harcama, satmalma gibi işlemleri, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
ve 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale kanunları ile ek ve tadillerin hükümleri dışındadır. 

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

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

Bu işlerde çalıştırılacak memur ve hizmetlilerin kadrölan Maliye Bakanlığı ile birlikte müştere
ken tesbit edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malî yıldır. 
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Sonuca göre, düzenlenecek raporlardan bir 
nüshası bilanço ve diğer belgeleri ile birlikte 
Sayıştay Başkanlığına, ıbîr nüshası da bilanço 
ve buna bağlanması gereken belgelerin onaylı 
suretleri ile birlikte Maliye Bakanlığına ve
rilir. 

Bu iğlerde çalıştırılacak memur ve hizmetli
lerin kadroları Maliye Bakanlığı ile birlikte 
müştereken tesfbit edilir. 

Döner sermayenin hesap dönemi malî (yılu 

dır. 

Sözleşmeli eleman kullanılması 

MADDE 41. — Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı, yurt içinde ve dışında sözleşme ile ve ge
çici olarak yabancı uzman, yabancı sanatçı ve 
yabancı teknilk eleman çalıştırmaya ve gerek
tiğinde bunları denetmen olarak görevlendir
meye yetlkilîdir. Ancak ısözleşme ile yabancı 
uzman, sanatçı ve teknik eleman çalıştırılması 
içişleri ve Maliye Bakanlıklarının önceden 
iznine bağlıdır. 

Bu konuda 2007 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

Yurt dtşı teşkilât giderleri 

MADDE 42. — Yurt dışı teşkilâtının gider
leri için Turizm ve Tanıtma büroları müdürle
rine, basın müşavirlerine ve basın ataşelerine 
ava$s gönderilir. Bu avansların sınırlarını Ba
kanlar Kurulu kararlaştırır. 

Turizm ve Tanıtma büroları, basm mü§avirUk~ 
leri, basın ataşelikleri kurulması 

MADDE 43. — Yurt dışı turtem ve tanıt
ana büroları, basm müşavirlikleri, basın ataşe
likleri, gerelkli görülen yerlerde Bakanlar Ku
rulu kararı ile kurular, yurt dışı teşkilâtta ça
lışan memurlar hakkında 4991 sayılı Kanun 
hükümleri uygulanır. 

Aylıklı kadrolar 

MADDE 44. — (Bakanlığın aylıklı kadro
ları, ihtisas yerleri işaretlenmek suretiyle ili
şik (1) sa/yılı cetvelde, Maliye Bakanlığı Mer
kez Daire Mulhasebe müdürlükleri bölümüne 

30 — 
Bas. - Yay. ve Turiznı Ko. 

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

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

Donar sermayenin hesap dönemi malî yıldır. 

MADDE 41. — Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı yurt içinde ve dışında sözleşme ile ve geçi
ci olarak yerli ve yabancı uzman, sanatçı ve 
teknik oleman çalıştırmaya ve gerektiğinde bun
ları denetmen olarak görevlendirmeye yetkilidir, 
Ancak sözleşme ile geçici olarak yerli ve yaban
cı uzman, sanatçı ve teknik eleman çalıştırılması 
içişleri ve Maliye Bakanlıklarının önceden izni* 
ne bağlıdır. 

Bu konuda 2007 sayılı Kanun hükümleri 
uygulanmaz. 

MADDE 42. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 43. — Hükümet teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 44. — Hükümet teklifi aynen k^ 
bul edilmiştir. 
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MADDE 42. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yurt içinde ve dışında sözleşme ile ve geçici hiz
metler için yerli, yabancı uzman ve sanatçı çalıştırmaya yetkilidir; ancak sözleşme ile yerli, ya
bancı uzman ve sanatçı çalıştırılabilmesi İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının önceden iznine bağlı
dır. 

Bu konuda 2007 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 43, — Tasarının 42 nci maddesi 43 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Tasarının 43 ncü maddesi 44 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Tasarının 44 ncü maddesi 45 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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eklenecek kadrolar (2) sayılı cetvelde gösteril
miş ve bunlar 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) nu
maralı câtvele eklenmiştir. 

Bakanlığa geçen yetkiler 

MADDE 45, — 6086 sayılı Turizm Endüs
trisi Teşvik Kanununun 8 nci maddesi hariç, 
diğer maddelerin de Bakanlar Kuruluna ve 
Başbakanlığa tanınan yetkiler, Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığına geçmiştir. 

7470 sayılı Kanunun 18 nci maddesindeki 
talih oyunları ile ilgili yetki, bu kanunla Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına geçmiştir. Ba-
^ n l ı k Bakanlar Kurulunun onayını almak 
$ar%j£ yapılacak yönetmeliğe göre, talih oyun-
taı oynatılmasına izin verebilir. 

6086 sayılı Kanuna göre kurulmuş olan 
Merkez Turizm Komitesinin aldığı kararlar 
Bakanlığın onayı ile tamamlanır. Komitenin 
kararlan danışım niteliğindedir. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 46. — 5392 sayılı Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü Kanunu ile ek ve 
değiştirgeleri hükümleri ve bu kanuna aykırı 
olan öbür hükümler kaldırılmıştır. 

Geçici hükümler 

ĞEÇÎCt MADDE 1. — Bu kanunla kaldırı
lan Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
memurlarından kanunun yürürlüğe girdiği 
günde, geçici görev, hastalık, izin gibi ka
nuni sebeplerle görevleri başında bulunmıyan-
lann, Bakanlık kuruluşunda aylıklı bir gö
reve atandıklarında, işe başlama kaydı aran
maksızın, aylıklarının ödenmesine devam olu
nur. 

GEÇtCÎ MADDE 2. — Bu kanuna bağlı 3 
numaralı cetvelde gösterilen memurluklara, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği günden başlıyan 
6 ay içinde daha aşağı derecede memur atana
bilir. Bu yoldan atananlara, 3656 sayılı Ka
nun hükümlerine göre alabilecekleri maaş ile 
bulundukları kadronun maaşı arasındaki fark, 
müktesep hak sayılmamak üzere ve bu görev-

Baa. - Yay. ve Turina Ko. 

MADDE 45. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-

MADDE 46. 
bul edilmiştir. 

Hükümet teklifi aynen ka-

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. —- Hükümet teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇlCÎ MADDE 2. 
nen kabul edilmiştir. 

Hükümet teklifi ay-
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MADDE 46. — Tasannm 45 nci maddesi 46 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47, — Tasarının 46 nci maddesi 47 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Geçici hükümler 

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

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasarının geçici 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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lerde bulundukları sürece verilebilir. Bunlar 
sürelerini doldurdukça hak kazanacakları de
rece maaşını alırlar. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — 5392 sayılı Kanunla 
döner sermaye olarak verilen 30 bin lira, ser
mayesine mahsubedilmek üzere 40 ncı madde
de yazılı döner sermayeye devrolunmuştur. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanuna bağlı 
kadrolara yapılacak atamalarda, 2658 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin 2 ve 3 ncü fıkraları 
uygulanmaz. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Türkiye radyoları, 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 121 nci ve 
geçici 7 nci maddeleri gereğince özerk kamu 
tüzel kişiliği halinde idareleri için çıkarılacak 
'kanunun yürürlüğe girmesine kadar; 5392 sa
yılı Kanunun radyolarla ilgili hükümleri için
de ve 5392 sayılı Kanuna bağlı cetvellerle 1962 
Bütçe Kanununun (D) cetvelindeki, radyolara 
ait kadroların kullanılması suretiyle, Bakanlık 
tarafından idare olunur. 

Adı geçen kanundaki Genel Müdürlüğe ait 
yetkiler bu kanunun yürürlüğe girmesiyle Ba
kanlığa geçer. 

Bu hizmete ait maaş, ücret vş teknik per
sonel yevmiyeleri ile yolluklar ve masraflarının 
Bakanlık bütçesinden ödenilmesine devam olu
nur. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği günden başlıyan üç ay içinde dış 
teşkilâta yapılacak atamalarda bu kanunla 
kaldırılan Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğünde çalışma şartı ve bu kanunun 26 
ncı maddesinin 1 nci fıkrasındaki yurt içi teş
kilâtta 2 yıl çalışma şartı uygulanmaz. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünde sürekli olarak üç yıl çalışmış olup da 
bu kanunun yaıyımı gününden önceki 2 yıl 
içinde görevlerinden ayrılmış olanlar, Bakanın 
Başkanlığında toplanacak Müdürler Komisyo
nunun çoğunlukla vereceği karar ile dış teşki
lâta atanabilirler. 

M. Meclisi 
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/ GEÇÎCÎ MADDE 3. — Hükümet teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Hükümet teklifi ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğüne 5392 sayılı Kanun
la verilmiş bulunan radyolara ait yetki ve gö
revler, Türkiye Radyoları, Anayasa gereğince 
özerk kamu tüzel kişiliği halinde çalışmaya baş
layıncaya kadar, Turizm ve Tanıtma Bakanlığın
ca yürütülür. Mülga Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü Radyo Dairesi Müdürlüğünde, 
Teknik işler Amirliğinde, sürekli veya deneme 
mahiyetinde yayın yapmakta olan radyolardaki 
her çeşit personel hizmetlerine devam ederler. 

Bu göreve ait maaş, ücret, yevmiye, yolluk, 
ödenek ve her türlü giderler Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı bütçesine bu hizmetlerle ilgili olarak 
akratılacak ödenekten verilir. Bu süre içinde bu 
kanuna ekli 4 sayılı cetvelde gösterilen kadro
larla 5392 sayılı Kanuna ekli Ankara, İstanbul 
radyoları ve 1962 yılı Bütçe Kanununa ekli 
radyolarla ilgili (D) cetveli kadrolarının kulla
nılmasına devam olunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği günden başlıyan üç ay içinde Dış 
Teşkilâta yapılacak atanmalarda bu kanunla 
mülga Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğünde çalışma şartı ve bu kanunun 23, 26 ncı 
maddeleri 1 nci fıkralarındaki yurt içi teşki
lâtında iki yıl çalışma şartiyle 25 nci maddesin
deki Bakanlığın çeşitli dairelerinde Yönetme
liğine göre üç ay staj mahiyetinde çalışma 
şartı aranmaz. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğün
de sürekli olarak başarı ile iki fû çalışmış 
olup da bu kanunun yayımı gününden önceki 

İ iki yıl içinde görevlerinden ayrılmış olanlar, 
Bakanın Başkanlığında toplanacak Müdürler 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Ttt*a*uım geçici 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Basın - Yayın ve Turizm Komisyonunun geçici 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. , 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden başlıyan üç ay içinde dış teşki
lâtta yapılacak atanmalarda bu kanunla mülga Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde ça
lışma şartı ve bu kanunun 24 ve 27 nci maddelerinin 1 nci fıkralarındaki yurt içi teşkilâtında iki 
yıl çalışma şartı ile 26 ncı maddesindeki Bakanlığın çeşitli dairelerinde yönetmeliğine göre üç ay 
staj mahiyetinde çalışma şartı aranmaz. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde sürekli olarak başarı ile iki yıl çalışmış olup da 
bu kanunun yayımı gününden önce görevlerinden ayrılmış olanlar, Bakanın Başkanlığında topla
nacak Müdürler Komisyonunun çoğunlukla vereceği karar ile dış teşkilâta atanabilirler. 
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MADDE 47. — Bu kanun yayımı tarihin
den 15 gün sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 48. — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

3 . 4 . 1962 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ökten 

Adalet Babanı 
8. Kurutluoğlu 
içişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. înan 
Bayındırlık Bakam 

E. Paksüt 
8a. ve So. Y. Bakanı 

8. Seren 
Taran Bakanı 

C. Oral 
Çaâıgma Bakanı 

B. Ecevit 
Ba. Ya. ve Turizm Bakanı 

K. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A, Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakamı 

F. C. Erkin 
Müllî Eğitim Bakanı 

H. İncesulu 
Ticaret Bakanı 

1, Gürsan 
Güm. ve Tekel Bakanı 

§. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F. ÇelikÇaş 
Imıar ve iskân Bakanı 

M. GHiven 
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Komisyonunun çoğunlukla 
Dış Teşkilâta atanabilirler. 

vereceği karar ile 

GEÇÎCl MADDE 7. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte mülga Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü memur ve hizmet
lilerinden Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye 
tâyin olunacaklara 28 nci maddenin 2 nci fıkra
sı hükmü tatbik olunmaz. 

MADDE 47. 
bul edilmiştir. 

MADDE 48. 
bul edilmiştir. 

— Hükümet teklifi aynen ka-

Hükümet teklifi aynen ka-

16.4.1962 
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GEÇİCİ MADDJE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mülga Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlilerinden Bakanlık kuruluşunda bir vazifeye tâyin olunacak
larda 29 ncu maddenin 2 nci fıkrası hükmü tatbik olunmaz. 

MADDE 48. — Tasarının 47 nei maddesi 48 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49. — Tasarının 48 nci maddesi 49 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Hükümet tasarısına bağlı cetveller 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

2 
3 

6 
7 

3 
5 
6 
7 

10 
8 
9 

10 

3 
4 
6 
8 
9 

3 
4 

4 
5 
3 

4 
4 

Memuriyetin nev'i ı 

Müsteşar 
Müsteşar Yardımcısı 

özel Kalem Müdürlüğü 

özel Kalem Müdürü 
Raportör 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

(Başkan 
Birinci Sınıf Müfettiş 
İkinci Sınıf Müfettiş 
Üçüncü Sınıf Müfettiş 
Müfettiş Muavini 
Büro Şefi 
Şef 
Memur 

Hukuk Müşavirliği 

Birinci Hukuk Müşaviri 
İkinci Hukuk Müşaviri 
Üçüncü Hukuk Müşaviri 
Şef 
Şef 

Turizm Genel Müdürlüğü 

Genel Müdür (İh. Ye.) 
Genel Müdürlük Müşaviri 
(İh. Ye.) 

Etüd ve Plânlama Dairesi 
Müdürlüğü 

Müdür (İh. Ye.) 
Müdür Yardımcısı 
Müşavir (Yük. Mimar Müh. 
«İh. Ye.») 
Müşavir (Otelcilik «İh. Ye.») 
Müşavir (Propaganda «İh. 
Ye.») 

İded 

1 
l 

1 
1 

1 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

2 

1 
1 

1 
1 

1 

Aylık 
tutarı 

1 750 
1 500 

950 
800 

i 500 
1 100 

950 
800 
500 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 

950 
700 
600 

1 500 

1 250 

i 250 
1 100 

1 250 
1 250 

1 250 

D. 

4 
6 
7 
4 
5 
8 
9 

10 

4 
5 
6 
7 
4 
5 
6 
8 
Q 

10 

4 

4 
6 
4 
5 

10 
11 
6 

3 
4 

Memuriyetin nev'i 

Desinatör Ressam (İh. Ye.) 
Şube Müdürü 
Şube Müdürü Yardımcısı 
Başmütercim 
Mütercim 
Şef 
Şef 
Memur 

Turizmi Geliştirme Dairesi 
Müdürlüğü 

Müdür (İh. Ye.) 
Müdür Yardımcısı 
Şube Müdürü 
Şube Müdür Yardımcısı 
Başmütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Şef 
Şef 
Memur 

Turistik Teşebbüsler Dairesi 
Müdürlüğü 

Müdür (Yabancı dil bilir 
«İh. Ye.») 
Folklor Uzmanı 
Şube Müdürü 
Başmütercim 
Mütercim 
Memur 
Memur 
Döner Sermaye Muhasibi 

Tanıtma Genel Müdürlüğü 

Genel Müdür (Ih. Ye.) 
Müşavir (İh. Ye.) 

Aded 

1 
4 
4 
2 
3 
5 
5 
5 

1 
1 
4 
4 
2 
3 
1 
4 
2 
3 

1 
1 
4 
1 
6 
3 
3 
.1 

1 
2 

Aylık 
tutarı 

1 250 
950 
800 

1 250 
1 100 

700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 100 

950 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
1 250 
1 100 

500 
450 
950 

1 500 
1 250 
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D. Memuriyetin nev'i 
Aylık 

Aded tutarı 

Dış Teşkilât Dairesi Müdürlüğü 

4 Müdür (îh. Ye.) 
5 Müdür Yardımcısı 
6 Şube Müdürü 
5 Mütercim 
6 Mütercim 
7 Mütercim 
7 Raportör 
9 Şef 

Dokümantasyon Dairesi 
Müdürlüğü 

4 Müdür (îh. Ye.) 
5 Müdür Yardımcısı 
6 Şube Müdürü 
5 Mütercim 

Mütercim. 
Mütercim 
Raportör 

6 
7 
7 
9 Şef 

Filim ve Fotoğraf Dairesi 
Müdürlüğü 

4 Müdür (îh. Ye.) 
5 Müdür Yardımcısı 
6 ,Şube Müdürü 
6 Mütercim 
7 Mütercim 
7 Raportör 
9 Şef 
9 Ambar Memuru 

Haberleşme ve Basın Dairesi 
Başkanlığı 

4 Başkan (îh. Ye.) 
4 Müşavir (îh. Ye.) 
6 Şube Müdürü (îh. Ye.) 
6 Şube Müdürü 
7 Raportör 
4 Başmütercim 
5 Mütercim 
6 Mütercim 
7 Mütercim 

1 
2 
2 
•2 

3 
12 
12 
12 

6 

1 250 
1 100 
950 

1 100 
950 
800 
800 
600 

1 250 
1 100 
950 

1 100 
950 
800 
800 
600 

1 
i 
2 
1 . 
1 
2 
2 
1 

1 250 
1 100 
950 
950 
800 
800 
600 
600 

1 250 
1 250 
950 
950 
800 

1 250 
1 100 
950 
800 

D. Memuriyetin nev'i Aded 

9 Şef 2 
10 Memur 2 

îdari îşler Dairesi Başkanlığı 

4 Başkan 
4 Müşavir 
6 Şube Müdürü 
7 Şube Müdür Yardımcısı 
6 Ayniyat Muhasibi 
7 Raportör 
8 Mutemet 
9 Şef 

10 Memur 
9 Ambar Memuru 
6 Doktor 

Jirşiv Müdürlüğü 

5 Müdür (îh. Ye.) 
7 Müdür Yardımcısı 
9 Şef 

tiler Teşkilâtı 

4 Bölge Müdürü (Yabancı dil 
bilir) 

5 Bölge Müdürü (Yabancı dil 
bilir) 

6 Bölge Müdürü (Yabancı dil 
bilir) 

6 Bölge Müdür Yardımcıcı 
(Yabancı dil bilir) 

5 i l Temsilcisi veya Büro Mü
dürü 

6 Temsilci Yardımcısı veya 
Büro Müdür Yardımcısı 

6 îl Temsilcisi veya Büro Mü
dürü 

5 Mütercim 

Turizm Büro Şefi (Yabancı 
dil 'bilir) 
Turizm Büro Şefi (Yabancı 
dil bilir) 
Kontrol Memuru 
Raportör 
Şef 

Aylık 
tutan 

600 
500 

1 
1 
5 
5 
1 
5 
1 
5 
3 
2 
1 

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

1 1 100 
1 800 
2 600 

3 

3 

4 

3 

1 

1 

2 
5 
2 

1 250 

1 100 

950 

950 

1 100 

950 

950 
1 100 
950 

950 

4 
3 
2 
3 

800 
800 
800 
700 

M. Meclisi S. Sayısı : 152 ) 



- 4 0 -

D. 

9 
10 
11 
12 

4 
5 

6 

Memuriyetin nev'i 

» 
Memur 

» 
» 

Yurt dışı teşkilâtı 

Basın Müşaviri (îh. Ye.) 
Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdürü veya Basın Ataşesi 
(îh. Ye.) 
Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdürü veya Basın Ataşesi 
(Ih. Ye.) 

Aded 

3 
2 
2 
1 

4 

4 

5 

Aylık 
tutarı 

600 
500 
450 
400 

S 

1 250 

1 100 

950 

D. 

7 

8 
* 

5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

Turizm ve Tanıtma 
Müdür Muavini veya 
Ataşesi Muavini 
Turizm ve Tanıtma 

Bürosu 
Basın 

Bürosu 
Müdür Muavini veya Basın 
Ataşesi Muavini 
Mütercim 

» 
» 
» 

Turizm Şefi 
Şef 
Memur 

» 

Aded 

8 

7 
3 
4 

16 
7 

12 
6 
6 
9 

Aylık 
tutarı 

800 

700 
1 100 

950 
800 
700 
700 
600 
500 
450 

4 Muhasebe Müdürü 
6 Muhasebe Müdür Muavini 
7 Müdür Muavini 

[2] SAYILI CETVEL 

1 1 250 
2 950 
2 800 

8 Şef 
10 Birinci Mümeyyiz 
11 İkinci Mümeyyiz 

4 700 
2 500 
2 450 

3 Müsteşar Muavini 

Turizm Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür (îh. Ye.) 1 

Tanıtma Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür (Ih. Ye.) 1 

[3] SAYILI CETVEL 

1 1 500 

1 500 

1 500 

Filim ve Fotoğraf Dairesi Müdürlüğü 

4 Müdür (Ih. Ye.) 1 1 250 

Haberleşme ve Basın Dairesi Başkanlığı 

6 Şube Müdürü 1 950 
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Basın - Yayın ve Turizm Komisyonu deği§tirişine 

bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

2 
3 

6 
7 

3 
5 
6 
7 

10 
8 
9 

10 

3 
4 
6 
8 
9 

3 
4 

4 
5 
4 

4 
4 

Memuriyetin nev'i 

Müsteşar 
Müsteşar Yardımcısı 

özel Kalem Müdürlüğü 

özel Kalem Müdürü 
Raportör 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

İBaşJkan 
Birinci Sınıf Müfettiş 
İkinci Sınıf Müfettiş 
Üçüncü Sınıf Müfettiş 
Müfettiş Muavini 
Büro Şefi 
Şef 
Memur 

Hukuk Müşavirliği 

Birinci Hukuk Müşaviri 
İkinci Hukuk Müşaviri 
Üçüncü Hukuk Müşaviri 
Şef 
Şef 

Turizm Genel Müdürlüğü 

Gendi Müdür (th, Ye.) 
•Genel Müdürlük Müşaviri 
(İh. Ye.) 

Etüt ve Plânlama Dairesi 
Müdürlüğü 

Müdür (İh. Ye.) 
Müdür Yardımcısı (İh. Ye.) 
Müşavir (Yük. Mimar Müh. 
«İh. Ye.») 
Müşavir (Otelcilik «İh. Ye.») 
Müşavir (Propaganda «îh. 
Ye.») 

Aded 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 
2 
5 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

•1 

2 

1 
1 

1 
1 

1 

Aylık 
tutan 

1 750 
1 500 

950 
800 

1 600 
1 100 

950 
800 
500 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 

950 
700 
600 

1 500 

1 250 

1 250 
1 100 

1 250 
1 250 

1 250 

• 

D. Memuriyet nev'i 

4 Desinatör Ressam (İh. Ye.) 
6 Şube Müdürü (îh. Ye.) 
7 Şube Müdürü Yardımcısı 
4 Başmütercim 
5 Mütercim 
8 Şef 
9 Şef 

10 Memur 

Turizmi Geliştirme Dairesi 
Müdürlüğü 

4 Müdür (îh. Ye.) 
5 Müdür Yardımcısı (İh. Ye.) 
6 Şube Müdürü (İh. Ye.) 
7 Şube Müdür Yardımcısı 
4 Başmütercim 
5 Mütercim 
6 Mütercim 
8 Şef 
9 Şef 

10 Memur 

Turistik Teşebbüsler Dairesi 
Müdürlüğü 

4 Müdür (Yabancı dil bilir 
«İh. Ye.») 

4 Folklor Uzmanı 
6 Şube Müdürü (îh. Ye.) 
4 Başmütercim 
5 Mütercim 

10 Memur 
11 Memur 
6 Döner Sermaye Muhasibi 

Aded 

1 
4 
4 
2 
3 
5 
5 
6 

1 
1 
4 
4 
2 
3 
1 
4 
2 
3 

1 
1 
4 
1 
6 
3 
3 
1 

Tanıtma Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür (İh. Ye.) 
4 Müşavir (İh. Ye.) 

1 
2 

Aylık 
Tutan 

1 250 
950 
800 

1 250 
1 100 

700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 100 

950 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
1 250 
1 100 

500 
450 
950 

1 500 
1 250 
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ı>. Memuriyetin nev'i 
Aylık 

Aded tutarı 

Diş Teşkilât Dairesi Müdürlüğü 

Müdür (İh. Ye.) 
Müdür Yardımcısı (îh. Ye.) 
Şube Müdürü (th; Ye.) 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Raportör 

9 Şef 

1 250 
1 100 
950 

1 100 
950 
800 
800 
600 

Dokümantasyon Dairesi Müdürlüğü 

Müdür (îh. Ye.) 1 .1 250 
Müdür Yardımcısı (îh. Ye.) 1 1 100 
Şube Müdürü (îh. Ye.) 2 950 
Mütercim 2 1 100 
Mütercim 2 950 
Mütercim 2 800 
Raportör 2 800 
Şef 2 600 

Filim ve Fotoğraf Dairesi Müdürlüğü 

e. 

4 
5 
fi 
6 
7 
7 
9 
9 

Müdür (îh. Ye.) 
Müdür Yardımcısı 
Şube Müdürü (îh. 
Mütercim 

» 
Raportör 
Şef 
Ambar Memuru 

(îh. 
Ye.) 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 

1 250 
1 100 

950 
950 
800 
800 
600 
600 

Haberleşme ve Ba-s'in Dairesi Başkanlığı 

4 
4 
6 
6 
7 
4 
5 
6 
7 
9 

10 

Balkan (îh. Ye.) 
Müşavir (îh. Ye.) 
Şube Müdürü (îh. Ye.) 
Şube Müdürü 
Raportör 
Başmüterci'm 
Mütercim 
Mütercim 

» 
Şef 
Memur 

1 
2 

l 
2 
3 

12 
12 
12 

6 
2 
2 

1 250 
1 250 

950 
950 
800 

1 250 
1 100 

950 
800 
600 
500 

D. Memuriyetin nev'i 
Aylık 

Aded tutarı 

4 
4 
6 
7 
6 
7 
8 
9 

10 
9 
6 

İdari İşler Dairesi Başkamkğı 

Başkan 
Müşavir 
Şube Müdürü 
Şube Müdür Yardımcısı 
Ayniyat Muhasibi 
Raportör 
Mutemet 
Şef 
Memur 
Ambar Memura 
Doktor 

Arşiv Müdürlüğü 

5 Müdür (İh. Ye.) 
7 Müdür Yardımcısı (îh. Ye.) 
9 Şef 

İller Teşkilâtı 

4 Bölge Müdürü (Yabancı dil 
bilir «îh. Ye.») 

5 » » » 
6 » » » 
6 Bölge Müdür Yardımcısı 

(Yabancı dil bilir «İh. Ye;») 
5 İl Temsilcisi veya Büro Mü

dürü (İh. Ye.) 
6 Temsilci Yardımcısı veya 

Büro Müdür Yardımcısı 
(îh. Ye.) 

6 îl Temsilcisi veya Büro Mü
dürü (th. Ye.) 

5 Mütercim 
6 » 
6 -Turizm Büro Şefi (Yabancı 

dil bilir «İh. Ye.:») 
7 » » » 
7 Kontrol Memuru 
7 Raportör 
8 Şef 
9 » 

10 Memur 
11 » 
12 » 

1 
1 
5 
5 
1 
5 
1 
5 
3 
2 
1 

1 250 
1 250 

950 
800 
950 
800 
700 
600 
500 
600 
950 

J 1 100 
1 800 
2 600 

3 1 250 
3 1 100 
4 950 

3 950 

1 1 100 

1 950 

2 950 
5 1 100 
2 950 

950 
800 
800 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
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D. Memuriyetin nev'i 

Yurt Dışı Teşkilâtı 

4 Basın Müşaviri (İh. Ye.) 
5 Turizm ve Tanıtma Bürosu 

Müdürü veya Basın Ataşesi 
(th. Ye.) 

() » » » 
7 Turizm ve Tanıtma Bürosu 

Müdür Muavini veya Basın 

Aded 

4 

4 
5 

Aylık 
tutarı 

1 250 

1 100 
950 

D. 

8 
5 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
11. 

Memuriyetin nev'i 

Ataşesi Muavini (İh. Ye.) 
» » % 

Mütercim 
» 
» 
» 

Turizm Şefi (th. Ye.) 
Şef 
Memur 

» 

Aded 

8 
7 
o 
4 

16 
7 

12 
6 
6 
9 

Aylık 
tutan 

800 
700 

1 100 
950 
800 
700 
700 
600 
500 
450 

[Tasannın 2 ve 3 sayılı cetvelleri aynen kabul edilmiştir.] 

4 Daire Müdürü (İh. Ye.) 
.') Başmüşavir (Radyo veya 

Elek. Yük. Mühendisi «İh. 
Ye.») 

[4] SAYILI CETVEL 

1 1 250 

1 500 

7 Raportör 
10 Memur 
12 » 
7 Mütercim 

3 
1 
2 
1 

800 
500 
400 
800 
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Bütçe Komisyonunun değiştirişine bağh cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

2 
3 

6 
7 

3 
5 
6 
7 

10 
8 
9 

10 

O 

4 
6 
8 
9 

3 
4 

4 
5 
3 

4 
4 

Memuriyetin nev'i A 

Müsteşar 
Müsteşar Yardımcısı 

özel Kalem Müdürlüğü 

özel (Kalem Müdürü 
Raportör 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

(Balkan 
Birinci Sınıf Müfettiş 
İkinci Sınıf Müfettiş 
Üçüncü Sınıf Müfettiş 
Müfettiş Muavini 
Büro Şefi 
Şef 
Memur 

Hukuk MüşavirUği 

Birinci Hukuk Müşaviri 
İkinci Hukuk Müşaviri 
Üçüncü Hukuk Müşaviri 
Şef 
Şef 

Turizm Genel Müdürlüğü 

Genel Müdür (Ih. Ye.) 
Genel Müdürlük Müşaviri 
(İh. Ye.) 

• 

Etüd ve Plânlama Dairesi 
Müdürlüğü 

Müdür (Ih. Ye.) 
Müdür Yardımcısı (İh. Ye.) 
Müşavir (Yük. Mimar Müh. 
«İh. Ye.»} 
Müşavir (Otelcilik «Ih. Ye.») 
Müşavir (Propaganda «Ih. 
Ye.») 

ded 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 
2 
5 
1. 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1' 

2 

1 
1 

1 
1 

1 

Aylık 
tutarı 

1 750 
1 500 

950 
800 

1 500 
1 100 

950 
800 
500 
700 
600 
500 

1 500 
1 250 

950 
700 
600 

1 500 

1 250 

1 250 
.1 100 

1 250 
1 250 

1 250 

D. 

4 
6 
7 
4 
5 
8 
9 

10 

, 4 
5 
6 
7 
4 
5 
6 
8 
9 

10 

4 

6 
4 
5 

10 
11 
6 

4 
6 
7 
8 
9 

10 

Memuriyetin nev'i 

Desinatör Bessam (Ih. Ye.) 
Şube Müdürü (Ih. Ye.) 
Şube Müdürü Yardımcısı 
Başmütercim 
Mütercim 
Şef 
Şef 
Memur 

Turizmi Geliştirme Dairesi 
Müdürlüğü 

Müdür (Ih. Ye.) 
Müdür Yardımcısı (Ih. Ye.) 
Şube Müdürü (Ih. Ye.) 
Şube Müdür Yardımcısı 
Başmütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Şef 
Şef 
Memur 

Turistik Teşebbüsler Dairesi 
Müdürlüğü 

Müdür (Yabancı dil bilir 
«Ih. Ye.») 
Şube Müdürü (Ih. Ye.) 
Başmütercim 
Mütercim 
Memur 
Memur 
[Döner Sermaye Muhasibi 

Folklor Dairesi Müdürlüğü 

Daire Müdürü (Ih. Ye.) 
Şube Müdürü 
Raportör 
Şef 
Memur 
Memur 

Aded 

1 
4 
4 
2 
3 
5 
5 
6 

1 
1 
4 
4 
2 
3 
1 
4 
2 
3 

1 
4 
1 
6 
3 
3 
1 

1 
3 
3 
3 
3 
2 

Aylık 
tutarı 

1 250 
950 
800 

1 250 
1 100 

700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 100 

950 
700 
600 
500 

1 250 
950 

1 250 
1 100 

500 
450 
950 

1 250 
950 
800 
700 
600 
500 
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D. Memuriyetin nev'i 
Aylık 

Aded tutarı 

Tanıtma Genel Müdürlüğü 

3 Genel Müdür (Ih. Ye.) 
4 'Müşavir (Ih. Ye.) 

Dış Teşkilât umresi Müdürlüğü 

4 Müdür (İh. Ye.) 
5 Müdür Yardımcısı (İh. Ye.) 
6 Şube Müdürü (th. Ye.) 
5 Mütercim 
6 Mütercim 
7 Mütercim 
7 Raportör 
9 Şef 

Dokümantasyon Dairesi 
Müdürlüğü 

4 Müdür (İh. Ye.) 
5 Müdür Yardımcısı (İh. Ye.) 
6 Şube Müdürü (Ih. Ye.) 
5 Mütercim 
6 Mütercim 
7 Mütercim 
7 Raportör 
9 Şef! 

Filim ve Fotoğraf Dairesi 
Müdürlüğü 

4 Müdür (İh. Ye.) 
5 Müdür Yardımcısı (İh. Ye.) 
6 Şube Müdürü (Ih. Ye.) 
6 Mütercim 
7 Mütercim 
7 Raportör 
9 Şef 
9 Ambar Memuru 

Haberleşme ve Basın Dairesi 
Başkanlığı 

4 Başkan (Ih. Ye.) 
4 Müşavir (Ih. Ye.) 
6 Şube Müdürü (Ih. Ye.) 
6 ğube Müdürü 
7 Raportör 

1 1 50ü 
•2 1 250 

1 250 
1 İ 00 

950 
1 100 
950 
800 
800 
(»00 

1 1 250 
1 100 
950 

1 .1.00 
950 
800 
800 
600 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 

J. 250 
1 100 

950 
950 
800 
800 
600 
600 

i). Memuriyetin nev'i 

4 Başmütercim 
5 Mütercim 
6 Mütercim 
7 Mütercim 
9 Şef 

10 Memur 

İdari İşler Dairesi Başkanlığı 

4 Başkan 
4 Müşavir 
6 Şube Müdürü 
7 Şube Müdürü Yardımcısı 
6 Ayniyat Muhasibi 
7 Raportör 
8 Mutemet 
9 Şef 

10 Memur 
9 Ambar Memuru 
6 Doktor 

Arşiv Müdürü 

5 Müdür (İh. Ye.) 
7 Müdür Yardımcısı (İh. Ye.) 
9 Sef 

İller Teşkilâtı 

4 Bölge Müdürü (Yabancı dil 
(bilir «İh. Ye.») 

6 

Aded 

12 
12 
12 
6 
2 
2 

Aylık 
tutarı 

1 250 
1 100 

950 
800 
600 
500 

Bölge Müdür Yardımcısı 
(Yabancı dil bilir «İh. Ye») 
İl Temsilcisi veya Büro Mü
dürü (Ih. Ye.) 
Temsilci Yardımcısı veya 
Büro Müdür Yardımcısı 
(İh. Ye.) 
İl Temsilcisi veya Büro Mü
dürü (îh. Ye.) 

1 
2 
2 
2 
3 

1 250 
1 250 

950 
950 
800 

5 
6 
6 

7 
7 

Mütercim 
» 

Turizm Büro Şefi (Yabancı 
dil biliT «th. Ye.») 

» » » 
Kontrol Memuru 

1 250 
1 250 

950 
800 
950 
800 
700 
600 
500 
600 
950 

1 1 100 
1 800 
2 600 

3 1 2 5 0 
3 1 100 
4 950 

3 950 

1 1 100 

1 950 

2 950 
5 1 100 
2 950 

6 950 
4 800 
3 800 
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t). Memuriyetin nev'i 

7 Raportör 
8 Şef 
9 » 

10 Memur 
11 » 
12 » 

Y-urtf dh$% teşküâh 

4 Basın Müşaviri (îh. Ye.) 
5 Turizm ve Tanıtma Bürosu 

Müdürü veya Basın Ataşesi 
(Ih. Ye.) 

6 Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdürü veya Basın Ataşesi 
(îh. Ye.) 

Aylık 
Adet tutarı 

800 
700 
600 
500 
450 
400 

1 250 

4 T 100 

5 950 

ö 
fi 
7 
8 
8 
9 

10 
11 

Memuriyetin nev'i 

Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdür Muavini veya Basın 
Ataşesi Muavini (îh. Ye.) 

Turizm ve Tanıtma Bürosu 
Müdür Muavini veya Basın 
Ataşesi Muavini (îh. Ye.) 

Mütercim 

Aylık 
Aded tutarı 

Turizm Şefi (İh. 
Şef 
Memur 

Ye.) 

800 

7 
3 
4 
16 
7 
12 
6 
6 
9 

700 
1 100 
950 
800 
700 
700 
600 
500 
450 

[2] SAYILI CETVEL 

Tasarıya ekli 2 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

Tasarıya ekli 3 sayılı cetvel aynen kabul edilmiştir. 

[4] SAYILI CETVEL 

Ba«ın. - Yayın ve Turizm Komisyonum-a eklenen 4 sayılı cetvel aynen ka'bu1!. •edilmiştir, 

M. Mecltei ( S. Sayısı: 152 ) 
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