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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZET! 

Erzurum Mebusu Sabri Erduman'ın, 1953 
yılında yeniden teşkil edilecek kazaların sayısı
na ve kurulmalarının hangi zaruret ve esaslara 
istinat ettiğine dair îçdşleri Vekâletinden söz
lü sorusu ile; 

Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ve 2 
arkadaşının, 55, 356, 3410, 3550 ve 4007 sayılı 
kanunların yürürlükten kaldırılması hakkında
ki kanun teklifi, istekleri üzerine geri verildi. 

Vâki davet ürerine Hindistan'a gidecek olan 
Heyetin seçimi için reyler toplanıldı. 

Müzakereye, gündemdeki bir defa görüşüle
cek maddelerden başlanılması hakkındaki öner
ge, kaibul edildi. 

Millî Korunma Kanununun tadiline dair 
olan kanun teklifinin komisyona verilen birinci 
maddesi gelmediğinden görüşülmesi, geri bıra
kıldı. 

Denizli Mebusluğuna seçilen Baha Akşit'in, 
seçim tutanağı hakkındaki Tutanakları incele
me Komisyonu raporu ve seçim tutanağı, kabul 
edildi. 

Memurin Kanununun 2919 sayılı Kanunla 
muaddel 64 ncü maddesindeki « bu gibilerin ilk 
açılacak memuriyetlere tâyini mecburidir » 
kaydının « yalnız meslek ve ihtisasları dahilin
deki vazifelere raci ve münhasır buluduğun-
dan açık bulunan kanuni hükümler karşısında 
tefsire mahal bulunmadığına » dair olan Geçi
ci Komisyon raporu, kabul edildi. 

Türikye Büyük Millet Meclisi 1952 yılı Ey
lül - Kasım ayları hesabı hakkındaki Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu oku
narak: bilgi edinildi. 

Zonguldak Mebusu Abdürrahman Boyacı-
giller'in, tşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
5565 sayılı Kanunla değişen 20 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifinin red-
dinle dair olan Çalışma Komisyonu raporu, ka
bul edildi. 

Plindista/n 'a gidecek Heyetin seçimi için top
lanan reylerin tasnifi neticesinde yetersayı bu
lunmadığı anlaşıldığından seçimin tekrarlana
cağı bildirildi. 

Emekli Kurmay Albay Behçet Kurbay'm, 
emeklilik işlemi hakkındaki 3969 numaralı ka
rara dair olan Dilekçe Komisyonu raporu üze
rinde bir müddet görüşüldükten sonra dosya
nın Divanı Muhasebat Komisyonuna verilmesi 
kabul olundu. 

îzmir Mebusu Pertev Arat 'm, Belediye Ka
nununun 15 nci maddesine bir fıkra eklenmesi
ne ve 17 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifinin reddi hakkındaki İçişleri Ko
misyonu raporu kabul edildi. 

Tekirdağ Mebusu Şevket Mocan'ın, subay 
ve memurların protokolün tesbit ettiği haller
den gayrı karşılama ve uğurlamalarda buluna-
mıyacaklarma dair kanun teklifinin reddi hak
kındaki İçişleri Komisyonu raporu üzerinde bir 
müddet görüşüldükten sonra rapor reddedildi 
ve kanun teklifi komisyona verildi. 

Gazianteb Mebusu Cevdet San'in, Mühen
dislik ve Mimarlık hakkındaki 3458 sayılı 
Kanunun onuncu maddesine bir fıkra eklen
mesine dair olan kanun teklifinin reddi hak
kındaki komisyon raporu kabul olundu. 

Rasim Pasinler'in emeklilik işlemi hakmda-
ki 4797 numaralı kararın kaldırılmasına dair 
Dilekçe Komisyonu raporu üzerinde de görü
şüldükten sonra 

13 . I I . 1953 Cuma günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili 
Kayseri Mebusu 

F. Apaydın 

Kâtip 
Bolu Mebusu 

/ . Gülez 

Kâtip 
Çanakale Mebusu 

ö. Mart 

Somlar 

Sözlü soru 
1. — Mardin Mebusu M. Kâmil Boran'm, 

Devlet Tiyatrosunun mânevi şahsdyetini inciten 

gazete havadisleri hakkındaki sözlü soru öner
gesi, Millî Eğitim Vekâletine gönderilmiştir, 
(6/957) 

— 272 -



B : 43 13.2.1953 O : 1 
2. - HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — îstanbul Üniversitesi 1949 Bütçe yılı 

hesabı katisine ait Mutabakat Beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı Muhasebat Reisliği 
tezkeresi (3/440) (Sayıştay Komisyonuna); 

Rapor 
2. — Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Mil

letler, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşki
lâtı; Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı, 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı ve Dünya Sağ
lık Teşkilâtı arasında teknik yardım teminine 
mütedair esas Anlaşmanın onanması hakkında 
kanun lâyihası ve Dışişleri, Tırım, Ulaştırma, 
Çalışma ve Sağlık ve Sosyal \ ardım Komisyon
ları raporları (1/315) (Gündeme). 

»>e« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılış saati : 15,10 

BAŞKAN — Başkan Yardımcısı Fikri Apaydın 
KATİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Ali Ocak (Gazianteb) 

«•*» 

3. —YOKLAMA 

(Gümüşane seçim bölgesine kadar yoklama 
yapıldı) 

REİS — Çoğunluğumuz vardır, oturumu açı
yorum. 

4. — DEMEÇ 

1. — Bursa Mebusu Hulusi Köymen'in Yu
goslavya'ya giden heyet adına seyyahat intiba
larıni bildiren demeci 

HULÛSÎ KÖYMEN (Bursa) — Muhterem 
arkadaşlar, Yüksek Heyetinizi temsilen Yugos
lavya'ya yaptığımız ziyaretin tafsilâtını, hâtıra 
ve intihalarımızı huzurunuzda kısaca arzetmek 
istiyoruz. 

Yugoslav topraklarına ayak bastığımız gün
den itibaren çok sıcak bir misafirperverlikle kar
şılaşmış bulunduk? Bize mihmandar olarak 
tefrik edilen Yugoslav milletvekilleri, Halk me
busları, Yugoslavya sınırından itibaren bütün 
Yugoslavya'yı teşkil eden Cumhuriyetleri gezdi
ğimiz müddetçe bizimle birlikte aynı yorgunluğa 
çekerek ve daima müsafirperverliğin en ileri 
derecesini göstererek bize dostluğun en kıy
metli «serlerini bol bol ibzal ettiler. Belgrad'a 
vardığımız gün Yugoslav Federal Heyeti Re
islerinden Sayın Maşe Piyade'nin tertip eyledi
ği bir öğle yemeği Belgrad'da Yugoslav Hü

kümeti erkâniyle tanışmak fırsatını bize temin 
etti. Onu takip eden günlerde Bosnasaray, Hır
vatistan, Rubliyana, Sırbistan ve Makedonya 
Cumhuriyetlerim gezdik. Bu Cumhuriyetlerde! 
bilhassa gündüz sanayi müesseselerini, i'lmî ku
rullara, akademileri, fakülteleri ve kütüphaneleri 
gezmek ve gece de delegasyon heyeti adına ve do-
layısiyle Yüksek Heyetiniz şerefine tertip edil
miş olan tiyatrolardaki opera, balo ve festival 
sahnelerinde, müzik ve sahne eserleriyle bütün 
yorgunluğumuzu dindirecek eserlerle karşı
laştık. Bu tiyatrolarda mevcut olan halkın de
legasyona karşı ayakta dakikalarca devam 
eden alkuş tezahüratı Türk - Yugoslav dostlu
ğunun samimî değerini ve kıymetini ifade et
mek yolunda hakikaten kıymetli idi. Ayrıca 
ziyaret ettiğimiz Cumhuriyetlerden hali içti-
mada olan Asamblelerin daveti üzerine icabet 
ettik ve orada hazır bulunan azaların hepsi de
legasyonumuzu ayakta dakikalarca alkışladı
lar ve reisleri dahi her iki Devlet arasındaki 
dostluğa kıymet verdiklerini ifade eden sözle-
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riyle memleketlerimiz arasındaki iyi münase
beti takdirle ifade etti. Cumhurreisi sayın Ma
reşal Tito'nun heyetimizi kabulü ve bir gün 
misafir etmek suretiyle yüksek nezaketini gös
termesi iki memleketin samimî dostluk seviye
sinin en sahih ölçüsü olarak değerlendirilmek 
ieabeder. Harbin, neticesi galibiyet dahi olsa, 
bütün milletler için bir âfet ve musibet oldu
ğu (kanaatinde olan Yugoslavya milletleri; 
İkinci Dünya Harbinin bu memleket sinesinde 
açtığı derin yaralan sarmakla meşguldür. Kal
kınmalarının, daha ziyade sanayi sahasında ve 
sulh içinde kaydedilmesi mümkün ilerleyişle 
temin edileceğine inanmışlardır. Bu sebeple 
Yugoslavya her şeyden önce sulhu ve istiklâli 
korumak azminde çok samimîdir. Kendisiyle 
anlayış birliği gördüğü Türkiye ve Yunanis
tan'la dostluğuna bu bakımdan büyük bir kıy
met vermekte ve bu üç Devletin iş birliği ile 
harb tehlikesinin Balkanlar'dan ve hattâ dün
yadan uzaklaştırılacağına inanmaktadır. 

'Gerek Yugoslavya'ya giderken ve gerek 
avdetimizde dostumuz Yunanistan'daki güzer
gâhtaki salahiyetli makamlardan görmüş ol
duğumuz yakın alâka ve kolaylığı huzurunuz
da şükranla yâdetmeyi de bir borç bilirim. 
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İnsanlık namına şayanı temennidir ki yer 

yüzünde mevcut olan bütün yollar nereden ge
çerse geçsin her türlü kötü ihtiraslardan uzak, 
iyi insanlar için daima emniyet ve hürriyetle 
geçit ısağlıyacak yollar olması ve dünyanın 
böyle bir mesut yarma yakın zamanda kavuş
ması beşeriyet için müşterek bir hedef ve ide
al olmalıdır. 

Maruzatım bundan ibarettir. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

REİS — Efendim, heyetimize karşı göste
rilen iyi misafirperverlikten dolayı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi namına Başkanlıkça te
şekkür] erimizi sunarı z. 

Bir önerge var, okutuyorum. • 

Reisliğe 
Bugünkü gündemdeki kanun teklif ve tasa

rılarının sözlü sorulardan ve gündemdeki diğer 
maddelerden evvel müzakeresini arz ve teklif 
ederim. 

Konya Mebusu 
Hidayet. Aydın er 

RElS — Teklifi reyi âlinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — SEÇÎM 

1. Hindistan'a gidecek olan heyetin seçi
mi 

REİS — Dün de ifade ettiğim veçhile Hin
distan'a gidecek heyet için 1952 yılı Bütçe (R) 
formülü gereğince Riyaset Divanınca tesbit edi
len âza listesi şudur, okutuyorum : 

İbrahim Subaşı (Antalya) 
Nail Geveci (Aydın) 
Müfit Erkuyumcu (Balıkesir) 
Halûk Şaman (Bursa) 
Nusret Kirişcioğlu (Çanakkale) 
Mustafa Güleügil (Denizli) 
Kâmil Tayşı (Diyarbakır) 
Samih İnal (Gazianteb) 
Galip Kmoğlu (Gazianteb) 
Cevdet Baybura (Gümüşane) 
Halil Atalay (İçel) 
Salih Fuad Keçeci (İstanbul) 
Seyfi Oran (İstanbul) 
Sani Yaver (İstanbul) 

Behzat Bilgin (İzmir) 
Muzaffer Âli Mühto (Kastamonu) 
Emin Develioğlu (Kayseri) 
Hidayet Aydmer (Konya) 
Tarık Kozbek (Konya) 
Hamdı Dayı (Muş) 
Süreyya Dellaloğlu (Niğde) 
İsmail Işın (Samsun) 
Salih Esad Alperen (Trabzon) 
Süleyman Fehmi Kalaycıoğlu (Trabzon) 
Niyazi Ünal Alçılı (Yozgad) 
Avııi Yurdabayrak (Zonguldak) 
Tezer Taşkıran (Kars) 
Sinan Tekelioğlu (Seyhan) 
Bu adaylardan yarısını Heyeti Aliyeniz gide-

ceek heyete âza olarak seçecektir. 
Tensip buyurursanız üçer k'işiden mürekkep 

olmak üzere üç tasnif heyeti seçeceğiz. Birinci 
heyetin seçimine başlıyoruz : 

Ahmed Veziroğlu (Afyon Karahisar), (Yok 
sesleri). 
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Ümran Nazif Yiğiter (Konya), (izinli ses

leri) . 
Muzaffer önal (Tokad), (Yok sesleri). 
îsmail Aşkın (Bilecik), (Burada sesleri). 
Bekir Oynaganlı (Afyon Karahisar), (' 

sesleri). 
Yusuf Karslıoğlu (Yozgad), (Yok sesleri). 
Sabit Sağıroğlu (Erzincan), (Yok sesleri). 
Reşat Şemsettin Sirer (Sivas), (Burada ses

leri) . 
Yusuf Ziya Turgut (Kayseri), (Burada ses

leri) . 
REÎS — Birinci heyet seçilmiştir, ikinci he

yete geçiyoruz. 
Ziya Termen (Kastamonu), (Burada sesleri). 
Tevfik ileri (Samsun), (Yok sesleri). 
Süreyya Dellaloğlu (Niğde), (Yok sesleri). 
Asım Gündüz (Kütahya), (îzinli sesleri). 
Arif Nihat Asya (Seyhan), (Burada sesleri). 
Fikri Apaydın (Kayseri), 
REÎS—• Mazurum tabiî... 
Mehmet Kartal (Malatya), (Yok sesleri). 
Mahmut Kibaroğlu (Seyhan), (Yok sesleri). 
Mehmet Aldemir (îzmir), (Yok sesleri). 
Mehmet Sadık Eti (Malatya), (Yok sesleri). 
Cemal Tunca (îzmir), (Yok sesleri). 

6. — GÖRÜ! 

1. — Muğla Mebusu Nadir Nadi ve Trabzon 
Mebusu Hamdi Orhon'un, Basın Kanununun 
36 ncı maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet 
komisyonları raporları (2/353) [1] 

REÎS — îkinci görüşülmeğidir. 

Basın Kanununun 36 ncı maddesinin birinci 
fıkrasnm tadili hakkında Kanun 

MADDE 1. — 5680 sayılı Basın Kanununun 
36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

Bu kanunda yazılı olan veya basın yoliyle 
işlenmiş bulunan bütün suçlardan ötürü sivil şa
hıslar hakkında ağır cezayı gerektiren dâvalar 
Ağır Ceza mahkemelerinde ve diğerleri Asliye 

[1] Birinci görüşülmesi 39 ncu birleşim tuta-
nağındadır. 

Ferit Ecer (Niğde), (Yok sesleri). 
Aziz Uras (Mardin), (Yok sesleri). 
Muhittin özkefeli (Samsun), (Burada ses

leri) . 
REÎS — îk'inci heyetin seçimi bitmiştir. 
Üçüncü heyet : 
Şükrü Uluçay (Samsun), buradalar mı efen

dim (Burada sesleri). 
Muhlis Tümay (Manisa), 
Nuri özsan (Muğla), 
Bedri Nedim Göknil (İstanbul), 
Zeki Erataman (Tekirdağ). 
REÎS — Tasnif heyeti tamam olmuştur. 
Şimdi, seçime Niğde'den başlıyoruz. 
(Niğde Mebuslarından itibaren seçime baş

landı) 
REÎS — Görüşmeye devam edeceğimiz için 

reylerini kullanan arkadaşların salonu terk et
memelerini bilhassa rica ederim. 

(Seçim bitti) 
REÎS — Reylerini 'istimal buyurmıyan arka

daşlar varsa lütfen reylerini kullansınlar. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 
İttihaz buyurulan karar mucibince gündeme 

devam ediyoruz. 

LEN İŞLER 

Ceza mahkemelerinde görülür. 
REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi kabul 

buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — Değiştirge yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oyunuza arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiş ta
sarı kanunlaşmıştır. 

2. — Konya Mebusu Hidayet Aydıner'in, 
Temyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 1221 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (2/484) 
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REİS — Birinci madde üzerinde görüşmeye j 

devam ediyoruz. Söz Semi Ergin'indir. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 

ERGÎN CManisa) — Temyiz Mahkemesi Teşkilâ
tına dair 1221 sayılı Kanunun sekizinci maddesi
nin tadili hakkındaki Hidayet Aydmer arkadaşı
mızın teklifi geçen celsede görüşülürken Feridun 
Fikri arkadaşımız büyük Heyette veya kısım 
Umumi Heyetinde karar nisabı olarak gösterilen 
mutlak ekseriyet tâbirinden ne mâna ifade edildi
ğinin izah edilmesini istemişlerdi. 

Maddenin metnine ve bu metinden komisyo
nun anladığı mânaya göre; Büyük Umumi Heyet 
veya Kısım Umumi Heyetlerinde mürakereler, he
yete iştirak eden dairelerden her birinin toplu
luğu (6) sayılmak suretiyle toplamının üçte iki
sinin müzakere nisabında h.ızır bulunması şarttır. 

Yine bu birinci müzakerenin karar nisabı da 
bu topluluğa iştirak eden ve her daire adedinin 
altı sayılması suretiyle toplamın üçte ikisinin ka
rar nisabı olması lâzım gelmektedir. Birinci top
lantıda üçte iki karar nisabı elde edilemezse ikin
ci toplantıda müzakere nisabı gene umum top
lamın üçte ikisi olup bu kere karar nisabı mut
lak ekseriyettir ki, bu da gene umum toplamın 
yarısından bir fazlasını teşkil etmektedir. Mad 
denin bu şekilde anlaşılması lâzımgelmektedir. 
Komisyonun fikir ve mütalâası bu merkezdedir. I 

Gene maddenin ikinci fıkrasında vuzuh bu
lunmadığına dair Necip Bilge arkadaşımızın 
itirazları karşısında komisyonca maddenin 
birinci ve ikinci fıkrası üzerinde duruldu. I 
Birinci fıkranın : (Dairelerden biri kendisi- I 
nin belirmiş içtihadına muhalif bir karar I 
vermek isterse veya mensup olduğu kısma I 
dâhil diğer bir dairenin belirmiş içtihadına mu
gayir bir karar ittihaz ederse, daire reisi içtihat
ların birleştirilmesini gerekli kılan sebepleri açık- I 
layıcı raporunu ve karar örneklerini birinci re
isliğe verir. Birinci reis ihtilâf halinde bu- I 
lunan diğer dairenin yazılı düşüncesini de al
dıktan sonra kısım umumi heyetince bir karar I 
verilmek üzere, bir hafta içinde o kısımdaki hâ- I 
kimlere dağıtır.) I 

îkinci fıkrasında, (ynkardaki fıkrada gös- I 
terilen hal, kısım umumi heyetleri veya bir I 
umumi heyete mensup daire ile kendi umumi he- I 
yeti veya bir umumi heyete mensup daire ile di- I 
ğer kısım umumi heyeti veya bir kısım umumi he
yetindeki dairece diğer kısım umumi heyetindeki | 
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bir daire arasında olursa ihtilâf, iki kısım umumi 
heyetinin birleştiği büyük heyette yukardaki fık
rada gösterilen şekilde halledilir.) 

8 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları bu 
şekilde değiştirilmek ve üçüncü fıkradaki «bir
leşme» kelimesinin de «birleştirilmesi» şeklinde 
tashihen kabulünü komisyon adına rica ederim. 

NECÎP BÎLGE (Niğde) — Söz istiyorum. 
REİS — Buyurun. 
NECÎP BİLGE (Niğde^ — Muhterem arka

daşlar; Adalet Komisyonu namına konuştuğunu 
zannettiğim Semi Ergin Arkadaşımızın izahatını 
dinledik. Karar nisabı üzerinde verdiği izahat 
bendenizi pek tatmin etmedi Şimdi; ilk görüş
mede gerek müzakere, gerek karar nisabı mürettep 
heyetin 2/3 tür, bunu anladık. Fakat 2 nci 
görüşmede; yeni kanuna göre, müzakere nisabı 
gene mürettep heyetin 2/3 tür ; orası da kabul 
Karar nisabına gelince; bu hususta sözcünün ver
diği izahat bendenizi pek tatmin etmedi. Buyur
dular ki; «ikinci müzakerede - birinci müzakerede 
2/3 ekseriyet temin edilemediği için - karar ni
sabı toplamın yarısından bir fazlasıdır». Bu 
(umumi toplam) nedir, ben anlıyamadım. Acaba 
bu, mürettep adedin yarısından bîr fazlası mıdır, 
yoksa müzakereye iştirak edenlerin yarısından bir 
fazlası mıdır? Bu hususu açıklamadılar. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGİN (Manisa) — Mürettep adedin. 

NECÎP BÎLGE (Devamla) — Bendenizin ka
naatlimi göre, bunun mürettep aded olmaması 
lâzımgelir. Müzakereye iştirak etmesi lâzımge-
len ve bilfiil orada vücutları zaruri bulunan üçte 
ikinin yarısından bir fazlası olmak lâzımdır. 
Ne mürettep adedin yarısından bir fazlası ne de 
müzakereye iştirak edenlerin yarısından bir faz
lası değildir. Müzakerede 2/3 ün mevcudiyeti 
zaruridir. Binaenaleyh karar nisabı da orada 
mevcut olması lâzımgelen üçte ikinin yarısından 
bir fazlasıdır. Böyle olması lâzımgeldiği kanaa
tindeyim. Bunu burada ifade ederlerse ileride 
çıkacak ihtilâfları önleyici bir mahiyet alır. Böyle 
olduğunu zannediyorum. 

Bir de şu mesle vardır : 
Mürettep adedi tâyin ederken kanunun bir 

fıkrası dairelerden her birinin topluluğunu al
tışar olarak kabul etmiştir. Yani her dairenin 
mevcudu altı olarak hesap edilecek. Tevhidi iç
tihat için toplantı yapıldığında her dairenin mü-
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rettep adedi altı üyeye göre hesap edilecektir. 
Fakat her hangi bir sebeple Yargıtayda bir in-
hilâl vâki olursa (zira istifa etmiş, ölmüş, veya 
ayrılmış olanlar olabilir) ve böyle bir vaziyette 
mürettep aded altı olmayıp beşe düşerse ne ola
caktır? Yine altı mı itibar edilecektir, yoksa fiilen 
mevcut olan beş mi sayılacaktır? 

Bir inhilal vukubulmuş olduğu ve o münhal 
de kapatılmamış bulunduğu takdirde acaba o dai
renin kendi mecmuu altı olarak mı hesap edile
cektir yoksa filân veya falan âza mevcut değildir, 
münhallere tâyin yapılmamıştır diye münhali 
nazarı dikkate almadan mevcut âza adedi mi na
zarı dikkate alınacaktır? Bu hususa açıklamak lâ
zımdır. 

Diğer taraftan maddenin fıkraları çok oldu
ğuna göre içticüğün malûm hükmü icabı olarak 
bu maddenin fıkralarının ayrı ayrı reye konma
sını rica edeceğim. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGÎN (Manisa) — Efendim, bendeniz iza
hatımda tereddüdü mucip bir cihet olmadığını 
zannediyordum. Fakat Necip Bilge arkadaşım 
daha açık bir şekilde tavzihini istediler. 

Dairelerden her birinin topluluğu 6 sayılmak 
üzere toplamın 2/3 ünün mevcut bulunması mü
zakere nisabı için şarttır. Temyizin 10 daire ol
duğunu kabul edersek, her dairenin 6 şar aza
dan müteşekkil olması karşısında 60 kişi ede
cektir. Bunun 2/3 ü müzakere nisabı için elzem 
bulunmaktadır. Müzakere, 40 kişi ile toplanıp 
devam edecektir. Birinci müzakerede karar ni
sabı 2/3 tür. Adedi mürettep olan 10 daireden 
6 şardan 60 kişiye nazaran karar nisabı 2/3 
olmakla bu adedi mürettebin 2/3 ü olan 40 kişi 
ile karar verebilecektir. 40 kişiden aşağı düştü
ğü takdirde karar alınamıyacaktır. Birincide 
adedi mürettebin 2/3 ü karar için elde edile
mezse ikinci müzakerede müzakere nisabı yine 
adedi mürettebin 2/3 i yani 40 kişi ile toplana
bilecek. Ama 40 kişi ile toplandığı ikinci defa 
alacağı karar, yine adedi mürettebin yarısından 
bir fazlasıdır ki; adedi mürettep 60 olduğuna 
göre yarısından bir fazlası 31 eder. Yani ikinci 
defa karar alınması icabettiğinde ikinci karar 
nisabı 31 dir. Komisyon arkadaşlarımla bu 
mevzuu yeniden müzakere ve münakaşa ettik. 
İkinci müzakereye iştirak eden azaların yarı
sından bir fazla olmamasının sebebi, bir içtihat 
değişmesine veyahut yeni içtihat yaratılmasına 

karar vermek için âzami nispette Temyiz aza
sının o toplantıda hazır bulunmasını temin mak-
sadiyledir. Yoksa yarısından bir fazlasını kabul 
edersek 21 kişi ile yeni bir içtihat yaratmak 
varit olacaktır. Bunun önüne geçmek için adedi 
mürettebin, yani üçte iki ekseriyetin bulunması 
ile karar nisabı kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Daireler topluluğunun her zaman altı olmaması 
meselâ beşe düşmesi halinde, bunun için kamun 
değişmesine lüzum yoktur. Kanunu daireler 
topluluğunu altı olarak kabul etmiştir. Bu şe
kilde ekseriyetin bulunabilmesi için esasen faz-
lasiyle Temyiz âzası bulunduğundan her zaman 
için ekseriyetin nisapta ve kararda mevcut 
olabileceğini kabul etmek lâzım gelmektedir. 
Mâruzâtımız komisyon adına bu kadardır. 

REİS — Hidayet Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (Konya) — Vaz

geçtim. 
REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Efendim, Sayın Mazbata Muharriri arkadaşımı
zın ifadesine bir nokta, tatbikatta tereddüt 
yapar diye endişe ettim. 

Rakam üzerinde duruyoruz. Temyizin bi
rinci toplantısında; buyurdukları gibi 10 daire 
hesabiyle 60 kişidir. Binaenaleyh karar üçte 
iki olmak icabettiğine göre 40 kişinin karar 
vermesi lâzımdır. Bunda tereddüdümüz yok
tur. 39 kişi dahi olsa karar alamaz. Yani 
muhakkak kırk kişi olacaktır. Böyle mi? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEMİ ERGİN (Ma
nisa) —• Evet. 

FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Tamam. 

İkincisi de; yine 60 kişi ile toplanacak. 59 
la toplansa olmaz. Fakat 31 reyle karar ala
bilecek, 30 rey de olsa karar , karar değildir. 
arzedeyim : 

Birinci defa toplanmak için 60 kişi lâzım
dır. Bu karar için değil nisap içindir» 60 kişi 
toplanacaktır. 

KOMİSYON ADINA ŞEMÎ ERGİN (Ma
nisa) —40 kişi ile toplanabilir. (40 -kişiyle ka
rar verir sesleri). 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Bunu izah etsinler. Komisyon dinlesin rica 
ederim. 10 daireden 6 şar kişiden 60 kişi eder. 60 
kişiyle toplanacak 40 kişiyle karar verecektir 
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değil mi efendim. (40 kişiyle karar verecektir 
sesleri). 

REÎS — Karşılıklı konuşmayın, zabıt tutu
lamaz, rica ederim. 

FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— îkinci defada yine kırkla toplanacak, peki 
21 ile mi, karar verilecek? Arkadaşlar, rakam
lar üzierinde bir hata olmasın. Demin sözcü ar-
kadaşrmiz dedi ki, « ikinci toplanışta 31 kişi ile 
rey verilir ». Binaenaleyh, 31 kırkın ekseriyeti 
mutlakası değildir, 60 m ekseriyeti mutlakasıdırl 
Bir hata olmasın 30 olursa neyin, ekseriyeti mut-
laJkasıdır? Kırkın mı? Hayır, altmışın. O halde me
seleyi rakam üzerinde tavzih etmek lâzımdır. 
31, adedi "mürettebin yarısından bir fazlasıdır. 
Binaenaleyh, tatbikatta Yargıtayı perişan et
memek için rakamlarla ifade etmeli. Benim an
ladığım şu, Birincisinde, 'adedi mürettebin üç
te ikisi ile toplanacak, Nedir bu? Altmış. Kırk
la karar verecek. Bunu sormaktan maksat ce
vap vermek değil, zapta sağlam hüküm koy
maktır. 

REÎS — Rica ederim, karşılıklı konuşmıya-
hm. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Birincisi bu. 

ikinciye gelince : îkinci görüşme adedi mü
rettebin yine üçte ikisi ile, 40 ile toplanacaktır. 
Ekseriyeti mutlaka kaçtır?. 21 dir diyen var, 31 
dir diyenler de var. 

DEVLET BAKANI Y. MUAMMER ALA-
•KANT (Zonguldak) — Sülüsanı ekseriyet ile. 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Devamla) 
— Aman efendim, sülüsanı ekseriyet nisapta
dır, ekseriyeti mutlaka karardadır. 

Sözcü arkadaşımız ikinci toplantıda ekseri
yeti mutlaka 31 dir dedi. Bunu anlıyamıyorum, 
lütfen izah etsinler. 

HÎDAYET AYDINÎ3R (Konya) — Ben izah 
edeyim efendim. 

REÎS — Komisyon takaddüm edecektir, ara
nızda anlaşınız efendim. 

Komisyon, buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMl 

ERGÎN (Manisa) —>• Efendim, Feridun Fikri 
Bey arkadaşımız ile aramızda bir anlaşmazlık 
mevcut bulunmaktadır. Evvelâ maddeyi okuya
yım; müsaadenizle izahını bunun üzerine yapa
lım : «Büyük heyette bir kısım umumi heyet-
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lerde içtihatların birleştirilmesi için yapılacak 
müzakerelerde, heyetlere iştirak eden daireler
den her birinin toplamı altı sayılmak suretiyle 
toplamının üçte ikisinin mevcut bulunması lâ
zımdır.» Müzakereye başlıyabilmek için 10 da
ire olduğunu kabul edelim. Altışardan 60 kişi
dir. Esas itibariyle müzakereye 60 kişinin işti
rak etmesi lâzımdır. Ama asgari 40 kişi de iş
tirak ettiği zaman müzakere açılıp devam ede
bilecektir. 

Birinci müzakerede karar, yine adedi müret
tebin, yani 60 kişinin üçte ikisidir. Demek ki, 
asgari nisap toplandığı zaman ancak ittifakla 
karar verebilecektir. Ama her zaman asgari ni
sap ile tıpatıp toplanması nazari olarak mümkün 
değildir, elli ile toplanacak, 55, 59, 52 ile top
lanacaktır. 

Birinci müzakerede karar, ekserij^et adedi mü-
rettebinin - verdiğimiz misale göre - 60 m üçte 

ı ikisi olan kırktır. 
[ îkinci müzakerede, birinci müzakere karar 

ekseriyeti bulunmazsa ikinci müzakere sonraya 
bırakılır. îkinci müzakerede bu ekseriyet ol
mazsa mutlak ekseriyetle karar verilir. Yani 
ikinci müzakere için ayrıca müzakare nisabı 
kabul etmediğine göre başta söylenen müzake
re nisabı burada da aynen mevcut bulunmakta
dır. Müzakere nisabı, adedi mürettebin üçte iki
si, yani 40 tır. 

ikinci müzakere karar nisabı : ikinci müza
kerede bu ekseriyet olmazsa mutlak ekseriyetle 
karar verilir. Yani mutlak ekseriyet demek 40 
m yarısından bir fazlası değildir, 60 in yarısın
dan bir fazlasiyle 31 üzerinden karar verilmesi 
demektir. Komisyonun anlayışı budur arkadaş
lar. 

FERÎDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Metin böyle değil ama. 

ŞEMÎ ERGİN (Devamla) — Bir dakika mü
saadenizi rica ederim arkadaşlar. Metin bunu ay
nen ifade etmektedir. Yalnız teklif yapan arka
daşımız aynı fikirde değildir. Müzakere yapmış 

I olmamamıza rağmen komisyonun sayın reisi 
j sözcünün bu ifadesine iştirak etmemektedir. Yük

sek heyetinizden bu maddenin acık ve geniş 
olarak komisyonda tekrar tavzihi ve hattâ gere
kirse tashihi için geri almama müsaadenizi rica 
ederim. 

REÎS — Maddeyi komisyona veriyoruz efen
dim. 
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Bütçe ile ilgili ve gerekçesinde öncelik ve ı 

ivedilik teklifi bulunan birinci defa görüşülecek 
işler arasındaki 15 nci maddeye geçiyoruz efen
dim. 

3. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin İçişleri Vekaleti kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanım lâyihası ve 
İçişleri ve Bütçe komisyonları raporları (1/502) 
[1] 

REİS —- Öncelikle görüşülmesi teklif edil
mektedir. Reyi âlinize .arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul 
buyuranlar.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

ivedilikle görüşülmesi teklif edilmektedir. Bu 
ciheti de oyunuza arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin İçişleri Vekâleti kısmında deği

şiklik yapılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin İçişleri Ve
kâleti vilâyetler teşkilâtı kısmında derece, un
van ve adedleri ilişik cetvelde gösterilen kadro
lar eklenmiştir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. I 
Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 15 Mayıs 1953 ta
rihinde meriyete girer. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka-
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

f 1] 139 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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4. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası ve İçişleri ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/501) [1] 

REİS — Öncelik teklif edilmektedir. Önce
likle görüşülmesini kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen yok. Maddelere 
geçilmesini kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kıs

mında değişiklik yapılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Umum Müdürlüğü kısmına 13 ncü dereceden 20 
lira maaşlı (500) polis memuru kadrosu eklen
miştir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇÎCt MADDE — Birinci madde ile ek
lenen (500) polis memuru kadrosundan (250) si 
1953 malî yılı içinde kullanılamaz. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 2 . V . 1953 tarihin
de meriyete girer. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oya arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, onan
mıştır. 

[1] 140 sayılı basmayazı tutanağın sonunda
dır. 
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5. — Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu 

lâyihası ile Antalya Mebusu Burhanettin Onat 
ve 122 arkadaşının Turizm Endüstrisini Teşvik 
kanunu teklifi ve Geçci Komisyon ile Çalışma 
Komisyonu raporları (1/341, 2/342) [1] 

RElS — öncelik ve ivedilik teklifi vardır, 
okuyacağız efendim. ! 

BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Söz 
istiyorum, teklif hakkında konuşacağım. 

REÎS — Müsaade buyurunuz, okuyalım da 
öyle efendim. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin birinci defa görüşülecek işler bö- ! 

lümünün beşinci sırasında bulunan (Turizm ; 
Endüstrisi) Teşvik kanunu lâyiha ve teklifin
de 1953 yılı Bütçesinde -tahsisat ayrılmasını 
âmir hükümler mevcut bulunduğundan, bütçe 
müzakereleri başlamadan evvel öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini komisyon adına arz ve 
teklif ederim. 

Çalışma Komisyonu Sözcüsü 
Aydın 

Dr. Namık Gf-edik 

REİS — Buyurun Burhanettin Onat. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; 5392 sayılı Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
na göre 1950 de toplanmış bulunan Turizm Da
nışma Kurulunun hazırladığı, Turizm Endüs
trisini Teşvik kanunu tasarısı, 1950 de tetkik 
«edilmek üzere 'bakanlıklara gönderildi, iki se
ne Maliye Vekâletinde saplandı kaldı arkadaş
lar. Heyeti Aliyenizden gördüğü yüksek alâka 
üzerine, 122 imza ile Heyeti Aliyenize getiril
di. O zaman malûmu âliniz geçici komisyon 
teşkili hakkında Yüksek Meclis çok büyük has
sasiyet ve kıskançlık göstermekte idi. Buna 
rağmen bu mevzua dair gösterilen yüksek alâ
ka neticesinde ilk teklifte geçici komisyon te
şekkül etmiş ve Geçici Komisyondaki arkadaş
larımın yüksek alâkası ile kısa bir zamanda 
müzakeresi bitirilmiş, rapor hazırlanmıştır. 
Tam Meclise getirildiği zaman tatil yaklaşmış
tı. Alâkadar dairenin genel müdürü bulunma
dığı için o gün konuşulamadı. Araya koca bir 
tatil devresi girdi, ondan sonra tekrar Heye

t i ] 103 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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ti Aliyenize geldi; işçileri alâkadar eden bir 
maddeden dolayı Heyeti Aliyeniz Çalışma Ko
misyonuna havalesini tensip buyurdu. Orada 
daha ziyade incelendi, daha mütekâmil bir şe
kil aldı. Şimdi bugün huzurunuza gelmiş bu
lunuyor. 

öncelikle, ivedilikle görüşülmesi hakkında 
bir teklif var. Denebilir ki, bu kadar zaman 
beklendi, varsın, yetişmezse 'bütçeden sonra 
konuşulsun. Mesele, o değildir. 1950 den beri 
bekliyen bir tasarının belkemiğini, esas ruhu
nu teşkil eden turizm müesseselerinin gelişme
sini sağlıyacak olan bir kredi fonu vardır. 
Eğer bütçeden evvel" bu kanunu çıkarmazsak 
bir sene daha bu kanun mefluç yatacaktır ar
kadaşlar. Eğer bütçeden evvel yüksek himme
tinizle çıkartmış olursak elli kişilik bir takrir
le bu fon bütçeye ilâve edilebilir. Neticede büt
çe çıkar çıkmaz kanunu ele almaya ve binneti-
ee Heyeti Aliyenizin gösterdiği yüksek alâka 
ile meydana gelen bu kanunu canlandırıp me
riyete koymaya başlarız. Onun için çok istir
ham ederim, bu öncelik ve ivedilik kararını ka
bul buyurun; bütçeden evvel bu kanunu çıka
ralım. 

REİS — Hadi Bey, buyurun. 
HADİ HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, iki 

noktaya temas edeceğim: Birisi, bu kanun tasa
rısının bütçe ile alâkası olduğunu söylediler. Ba 
iş için her hangi bir tahsisat konmuş değildir. 
Diğer teşkilât kanunları gibi bunun bütçe ile 
alâkası mevcut değildir. 

Bu büyük bir kanundur. Nev'i şahsına munha 
sır yeni bir mevzudur, iyice tetkik edilmesi ica-
betmektedir. öncelikle görüşülebilir, fakat ive
dilikle görüşülmesi doğru değildir. İki defa 
görüşülsün. 

REİS — Arzettiğim gibi, komisyonun oku
nan takriri ve bu takrir münasebetile konu
şan arkadaşlarımızın beyanları karşısında İçtü
züğün 87 nci maddesini bir defa daha huzura 
âlinizde okumak lüzumunu hissediyorum: (Hükü
met a d ^ a düşüncesini bildirmek üzere Başba
kan, yahut, onun yetkilediği bir bakan veya bi
rinci sınıf daire reislerinden biri, her görüşme
nin başından sonuna kadar hazır bulunur. 

Bundan başka bir Bakanlıkla ilgili bir tasarı 
veya teklif görüşüldüğü sırada, o bakanın veya 
adına gelen birinci sınıf daire reislerinden biri
nin hazır bulunması şarttır. 
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Bulunmazlarsa görüşme, bir defa için, gele- 1 

cek birleşime bırakılır. . . . ) 
öncelik teklifini reyinize arzetmek ve kara

rınızı istihsal etmekte bir mahzur yoktur. An
cak, Maliye Vekili, bizzat bu kanunun bugünkü 
gündemde yer almış olması dolayısiyle, içinde 
Vekâletini ilgilendiren hususlar bulunduğundan 
bahisle, kendisinin Pazartesi günü görüşülme
sine karar ittihaz buyurulan bütçe için hazırlık 
yapmakta bulunduğunu beyan ederek, bir defa
ya mahsus olmak üzere tehirini istemektedir. 
Yani Maliye Vekilinin bu tasarı ile alâkalı bu
lunduğunu, alâkalı Vekilin ise bu görüşmelerde 
hazır bulunması zaruretini duyduğunu ifade 
etmiştir. Bu hususları ıttılaınıza arzetmek be
nim için bir vazifedir. 

Buyurun Burhanettin Bey. 
BURHANETTİN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar, Basın- Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü doğrudan doğruya Başbakanlığa 
bağlıdır. Başbakanlığın mümessili dünden beri 
Sayın Muzaffer... (Muammer Alakant sesleri) 
Muammer Alakant Bey burada beklemektedir
ler. Alâkadar dairenin Genel Müdürü de bura
dadır. Maliye Vekili eğer bu işle alâkalı ise 
teşrif ederler. Bakanın iki sene Maliyenin 
mahzenlerinde kaldı, tam iki sene olmuştur. Büt
çeye hazırlanıyorlarmış, bir celse geriye kalsın 
diyorlarmış. Bunun mânası bütçeden sonraya 
kalsın, demektir. Araya tatil girecek, iki ay 
sonraya kalsın, kanun işliyemediği yürüyemediği 
için bir sene geriye kalsın demektir. İstirham 
ediyorum arkadaşlardan buna meydan verme
yin. (Doğru sesleri) 

REÎS — Efendim, bu tasarının görüşülmesi
ne geçilmeden evvel şunu arzedeyim: Başvekilin, 
bu kanunun görüşülmesinde hazır bulunmak üze- I 
re hangi vekili memur ettiği malûm değildir. 
Maliye Vekilinin bize göndermiş olduğu... (Gü
rültüler) Efendim, müsaade buyurunuz. 

DEVLET VEKÎLÎ MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak) — Söz istiyorum. (Gürültüler) 

REİS — Müsaade buyurunuz, sözümü tamam-
lıyayım. Maliye Vekilinin göndermiş olduğu ha
beri ıttılaınıza arzetmek hususu böyle gürültüyü 
ieabettirecek bir hal olmasa gerektir. 

DEVLET VEKÎLÎ MUAMMER ALAKANT 
(Zonguldak) — Kanunun müzakeresinde Hükü
met olarak, alâkalı Bakan olarak hazır bulunmak | 
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hususu, Başvekil tarafından sureti hususiyede ben
den rica edilmiş bulunmaktadır. Ama işin malî 
ciheti, teemmül edilmek üzere Maliye Vekili, bu
rada bulunsun veya bulunmasın gibi meseleyi 
ayrıca Heyeti Celileniz nazarı dikkate alabilir. 

HALÎL İMRE (Sivas) — Kanunu yürütme
ye memur vekil kimdir? 

REÎS — Tasarıda îcra Vekilleri Heyetidir. 
Öncelikle görüşülmesi teklif olunmantadır. 

Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. öncelikle görü
şülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Buyurun 
Senihi Yürüten. 

SENÎHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Sayın 
Milletvekilleri, Turizm Endüstrisini Teşvik mak-
sadiyle huzurunuza getirilen tasarıdan dolayı ge
rek Antalya Milletvekili Burhanettin Onat ve 
120 arkadaşına ve gerekse Hükümete teşekkür 
ederim. Memlekete seyyah getirmek ve gelen sey
yahlara yurdumuz hakkında uzun malûmat ver
mek ve tarihî eserlerimizi göstererek Türk asalet 
ve misafirperverliğini onlara tanıtmak başlıca 
vazifemizdir. Bu tasarının kanuniyet kesbetme-
siyle turistlerin getirilmesinde memlekete büyük 
faydalar sağlanacaktır. Son zamanlarda Avrupa 
ve Amerika'da tanınan tzmir şehriyle İstanbul'
daki eski eserleri ve tarihî Rumeli ve Anadolu 
taraflarını gösterebilmek ve yeşil Bursa ziyaret
çilerini memnun etmek bu tasarının kanunlaşı-
masiyle mümkün ve neticede çok faydalı olacak, 
hattâ Konya'daki Mevlâna türbesine kadar tu
ristlerin gelmesine sebebiyet verecektir. 

Halen müzakeremizde, eski bir maliyeci zih
niyetiyle ve harpten önceki para kıymetlerine 
göre tâyin edilmiş olan giriş ücretleri, doğrudan 
doğruya Hazineye irat olarak kaydedilir. Müze
lerin memur ve hizmetli kadrosu dardır. Bu yüz
den çok zaman kapalı kalırlar. Açık olduğu za
manlar da ekseriyetle ziyaretçilere bir memur 
zihniyetiyle h'izmet edilerek güya vazife yapılmış 
sayılır. Artık müzelerimizin, tarihî sanat eserle
rimizin memur zihniyetiyle değil, ticari bir zihni
yetle 'işletilmesine karar verme zamanı çoktan 
gelmiş ve geçmektedir. Müzelerimizin giriş ücret
leri, para kıymetlerine göre ayarlanmamıştır. Bu
gün hiç olmazsa bu ücretler ayarlanmalı ve yüz
de onu memur ve hizmetlilere prim olarak veril
mek üzere müze idaresine terkedilmelidir. O 
zaman müze idareleri, hasılatı yükseltmek için 
âzami gayreti gösterirler, hizmetliler de kusur-
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suz bir çalışma ile işlerine bağlanırlar ve gcee 

gündüz hizmetten zevk alırlar. Bizim aleyhimize | 
hiç olmazsa bu sahada, Faransa, İtalya ve Yu
nanistan'da rakipsnz bir halde turist ticareti 
yapılamaması ancak diğer memleketlerde olduğu 
gibi ticari bir zihniyetle hareket etmemizle müm
kün olacaktır. Bu suretle müzelerimiz eşsiz ger
çek kıymetleri ile bütün dünyada tanınacak, 
memlektimiz ve milletimiz hakkında müspet bir 
propaganda sağlanacaktır. 

italya ve Fransada müzeler, anıtlar, tarihî 
eserler ve sanat eserlerinin ziyaretçilere göste
rilmesi işinde, tamamen ticari bir zihniyetle hare
ket edilerek turistlere ve ziyaretçilere birtakım 
kolaylıklar sağlanmış, reklâmdan kaçınılmamış t 
rağbeti artırmak için her şey yapılmıştır. Meselâ, 
Paris'te müzakerelere ait çeşitli dillerde basılmış 
«guide» 1er vardır. Müzelerin, anıtların, sanat 
eserlerinin ve sairenin ziyaretçilere, turistlere 
gösterilmesinde, İtalya ve Fransa'daki ticari zih
niyetin ne derece hâkim olduğunu aşağıda veri
len izahat göstermektedir: 

Her müzenin giriş yerinde, müzenin ehemmi
yetine göre bir veya bir kaç satış yeri bulunur. 
Buralarda kartlar, renkli fotoğraflar, albümler, 
rehberler, kataloglar ve türlü hâtıra ve turistik 
eşyalar satılmaktadır. Bu satıştan Devlet Ha
zinesi de faydalanmaktadır. Turistik mevsimler
de başlıca müzelerin yanında ve içlerinde birçok 
müzelerden toplanmış ve bir mevzu olarak isim
lendirilmiş eserlerden müteşekkil sergiler açıl- 1 
maktadır. Sergilere giriş ücretleri umumiyetle 
müzelere giriş ücretinin üç dört mislidir. Bu gi
bi sergilerde bir devrin tarihî, sanatı veya bir 
sanatkârın şaheserleri bir araya toplanmış oldu
ğundan birçok turistler umumiyetle buralara uğ
ramaktadırlar. 

Bunlardan başka, italya'da müzeler, eski 
eserler ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Tu
rizm idaresi tarihî dekorlar içinde sahneler kur
makta, buralarda konserler vermekte, operalar 
temsil ettirmektedirler. 

Birçok faaliyeti g-örülen ve bastırdığı mü
kemmel afişleri ve kitapları ve broşürleriyle 
memleketimizi daha iyi tanıtan Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğünün bu husustaki 
hareketleri şayanı takdirdir. Meselâ istanbul 
Şehrinde mevcut müzeler, Topkapı Sarayı, 
Kaariye Camisi, Ayasofya Müzesi ve mümasil
leri ve bunlarda çalıştırılan memur ve müstah-
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demlerin Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında 
bulunduğu malûmdur. Millî Eğitim Bakanlı
ğında Müzeler ve Eski Eeserler Müdürlüğünün 
emrinde ancak küçük mikyastaki .kadrolar ve 
az ücretli memur ve müstahdemler kullanıldı
ğından, Topkapı Sarayı gibi en mühim bir mü
ze bile ancak haftanın muhtelif günlerinde açı
labilmekte ve bu yüzden 1952 senesi zarfında 
Vagon Li, Koks (seyahat acentelerinden ayda 
400 ve diğerlerinden de 650 ki ceman 1.050 ki
şinin gelerek 'Topkapı Sarayını görmeden mem
leketlerine döndükleri vâkıdır. Eğer buna ilâ
veten bütün seyyah vapurlarının 500 - 1.000 ki
şilik vapurların getirdiği .seyyahları da ilâve 
edersek, işin vehameti büsbütün kendir? arze-
der. Bu seyyahların istanbul Şehrinde bir gün 
kalmaları ve o gün de Topkapı Sarayının ka
palı bulunması yüzünden vapurların içinden 
şehrin manzarasını görmekten başka bir şey 
yapmamaktadırlar. Memleketimizi ve eski eser
lerimizi ayağımıza kadar gelen bu turistlere 
dahi maalesef gösterememekteyiz ve bu yüzden 
bir kısmı elli, bir kısmı elli ki ceman yüz ku
ruş ücreti olan Topkapı Sarayı da büyük bir va
ridat zayi etmektedir. Meselâ son günlerde 
mühim bir şehir halini alan izmir Şehri, cüm
lenin malûmudur ki, bilhassa italyanlar ve 
Fransızlar Panaya Kapula'yı yani Mervem 
Ana'nın mezarını ve yahut oturduğu mahalle
ri görmek istemekte, seyahat acentalarına bu 
hususta birçok mektuplar gelmektedir. Fakat 
burayı ziyaret için bir kafile yüksek olan da
ğın aşağısından yukarısına çıkacak ve karşı
dan gelecek diğer bir vasıta iîe karşılaştığı za
man birisinin geriye dönmesini menetmek için 
bir parka lüzum ve ihtiyaç olacaktır. Hiçbir te
pede ve yoılda bu şekilde bir tesviyei türabiye 
veya park yoktur, izmir Belediyesi bu masraf
ları karşılıyamaz ama Bayındırlık Bakanlığı 
bunları meydana getirebilir. Hükümetin naza
rı dikkatini celbeder ve Bayındırlık Bakanı Ke
mal Zeytinoğlu'nun biran evvel bu işi ele al
masını istirham, ederim. 

Keza istanbul 'da Topkapı yolunda Kaariye Ca
misi gibi eski zamanda altında-ri dehlizden ta Aya
sofya'ya kadar gidildiğini söylerler. Bir yerde 
dar giriş yolu mevcuttur ama, geliş yolu yok
tur. Bu camiin yanıbaşında 500 metrelik top
rak yol vardır. Bunu da Bayındırlık Bakanlı
ğının nazarı itibara •alması .'lâzımdır. Bu tasa-
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vi kanunlaşınca bâzı seyyah akmaları olacak 1 
ve daha çok seyyahların memlekete celbi için 
gayret edeceklerdir. Ama gelen seyyahlara 
memleektin tarihî eserleri hakkında kim iza
hat verecektir? Rehberlik yapacak tercüman
ların adedi kaçtır? Bu işle meşgul olan insan
lar kendi kendilerini dahi besliyememekte ol
duklarından öyle hale gelmişlerdir ki, 100 kişiyi 
bir tercüman idare etmiş ve bu yüzden ancak 
bu yüz kişinin yarısı bu izahatı dinliyebilmiş-
lerdir. Diğerleri ise (Kellim kellim lâyenfa') 
kabilinden kafalarını sallamıştır. Hakikaten 
bugün turist getirmek, gezdirmek ve gezenlere 
memleket hakkında bilgili, hattâ programlı iza
hat vermek lâzımdır Bu hususta Hükümette 
iki müessese mevcuttur: Birisi Millî Eğitim Ba
kanlığında Müzeler ve Eski Eserler Genel Mü
dürlüğü, ikincisi; Başbakanlığa bağlı Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü. Bir teşki
lât Kanunu ile Bakanlıklararası bu iki müesse
se teşriki mesai etmelidir. Kanun çıkınca der
hal bu iki müessese birleşmelidir. Turist işi yal
nız Devlet memuru işi değil, bir nevi ticaret 
işidir. Turizm Genel Müdürlüğü ne kadar gay
ret sarfedertse tüccar o kadar para kazanır, Dev
lete o kadar vergi öder. Limanlarımız muhte
lif tarihlerde, vapurla dolu dolu olur ve bu 
yüzden döviz de temin edilir. 

İkincisi; Basın - Yaym ve Turizm Genel Mü
dürlüğüdür. 

Geçen sene bir turist vapuru ile gelen turist
lerin gezmek istemeleirne rağmen Topkapı Sa
rayının kapalı olduğunu bana söylediler. Te
sadüfen Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdü
rüne rastladım - ki, kendileri şimdi burada bu
lunuyorlar - kendilerine dedim ki : « Turizm 
Genel Müdürüsünüz, seyyahlar bugün Topkapı 
Sarayını gezemediler » « Allah Allah bence ya
pılacak bir iş yok » dediler. Evet, onca yapıla
cak bir iş yok, Millî Eğitim Bakanlığına ait bir 
iştir. Bundan sonra ben Millî Eğitim Bakan
lığında Cahit bey isminde bu müeıssesenin mü
dürü olan zatla görüşmek üzere Ankara'ya Te
lefon ettim. O güne mahsus olmak üzere Topka
pı Sarayı açıldı ve ayrıca 250 lira ücret alındı. 

Türk âbidat vie eserlerini ve müesseseleri
ni göstermek için turist celbine bir yandan bü
yük gayretler sarfediliyor, Basın - Yayın Ge
nel Müdürlüğü binlerce lira sarfediyor, turisit 
geliyor, diğer taraftan Topkapı Sarayını gez-
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mek için elinde döviz bulunmıyan bu turistten 
fazla para alınıyor ve o da bir yeri görmeden 
gidiyor. 

Turizm Genel Müdürünün bu müzeler ve 
eserleri koruma müdürü ile ve bakanlıkla temas 
etmesi için maddesi gelince mâruzâtta buluna
cağım ve hüküm konulmasını arz ve rica edece
ğim. Memlekete turist getirmenin ne demek 
olduğunu hepiniz benden fazla bilirsiniz. 

Turizm işi bir nevi ticaret işidir de. Turizm 
Genel Müdürlüğü ne sarf ederse etsin bunu ti
cari bir şekilde idare etmedikçe ve bu seyyah
ları memleketimize celbetmeye muvaffak olma
dıkça kıymeti yoktur. Meselâ bu sene buraları 
görmediklerinden dolayı 1954 ve 1955 te turist 
adedi artmıyacak, eksilecektir. 

Yüksek Meclisin bu hususta nazarı dikkatini 
. çekerim. Maddesi gelince de yine arzedeceğim. 

Beni desteklemenizi memleket namına rica ede
rim. 

BEİS — Salâhaddin Âdil, buyurun. 
SALUHADDİN ÂDİL (Ankara) — Efen

dim, memleketimizin bir turizm kanununa olan 
ihtiyacı malûmdur, onun üzerinde söz söyliye-
ceğim; kanunun bir an evvel çıkarılmasını te
menni edeceğim. 

Yalnız ılıcalar ve içme suları, Maden Nizam
namesine ve 4264 sayılı Kanuna tâbidir. Halen 
Ekonomi Komisyonunda tetkik edilen Maden 
Kanununda bu mevzular bulunmamaktadır. Ye
ni maden kanun tasarısı içinde kaplıca ve 
ılıcalara temas eden bir tek madde yoktur. Bu
nun için ayrı bir kanun teklif edileceği bildi
rilmektedir. 

Bundan başka turizm ile alâkalı olarak Hıf-
zıssıhha Kanunu vardır. Onda da kaplıcalar hak
kında birçok hükümler vardır. 

Gerek henüz mer'i olan kaplıcalar hakkın
daki Maden Kanununun kısımları, gerek Umumi 
Hıfzıssıhha Kanununun kısımları kısmen tu
rizme engel teşkil edecek, kısmen de turizmin 
üzerine aldığı kaplıca gibi müesseseleri alâka
dar edecek ve belki onlar üzerindeki nezareti 
lüzumlu görecek birtakım ahkâm vardır. Tasa
rıda bu husus nazarı dikkate alınmamıştır. Bu hu-

I susa komisyonun nazarı dikkatini çekerim. 
I HİKMET FIRAT (Malatya) — Efendim, Tu

rizm Endüstrisini Teşvik Kanununu müzakere 
I ederken memlekete her hangi bir şekilde seyyah 
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celbi suretiyle iktisadi durumumuzu yükseltme 
bakımından her vatandaş gibi ben de bu husus
ta elden gelen gayretin esirgenmemesini istiyen-
ler arasındayım. Kanunun tedvini bakımından 
heyeti umumiyesi üzerinde görüşürken bâzı nok
talarına ilişmek zarureti vardır. Her memleket, 
kendi bünyesinin icaplarına göre kanunlarını 
tedvin ederken daima Millî karakterini muha
faza eder. Ve bu karakterde kendi memleketinde 
sakin olan vatandaşların haklarını ve istifade
lerini gözetmeye gayret eder. tşte bu bakımdan
dır ki, bu kanunun heyeti umumiyesini tenkid 
edeceğim. 

Eğer bu gösterdiğim noksanlıkların izalesi 
malî bünyemizde faide temin ederse yüksek 
gayretlerinizle onun ıslahını rica edeceğim. Bu 
kanun umumiyet itibariyle âdeta beynelmilel 
bir kanun mahiyetindedir. Gerek Türk milleti, 
gerekse Türk milletine dâhil olmıyan diğer mil
letler aynı hakkı muhafaza ediyorlar. Turizm 
müessesesi diye bir müessese icat edilecektir. Bu 
müessese; oteller, gazinolar, eğlence yerleri, ılı
calar, su menbaları gibi, halkın istifade edeceği 
ve umumun girip çıkabileceği yerlerdir. Bu yer
ler ya satmalmır, ya arsa olarak elde edilir, ya
hut bina olarak elde edilmesi mümkündür. Şah
sın malı korunmuş. Teşekkür ederim. Fakat 
devlete ait, hususi idare, belediye ve köylere ait 
mallar, orta malı olmuştur. Yani bu müessese
lere ait arsa, bina bu kanun hükümlerine göre 
kendisine mahsus hüviyetini muhafaza ederek 
âdeta istimlâk mahiyetinde olarak «satın alına
bilir.» kaydiyle böyle bir hüküm kanuna kon
muş. Çok şükür ki, mecburiyet ifade etmiyor, 
«alınabilir» kaydı altında bu müesseselerin mal
larının . korunmasını temin etmiştir. Devlete ait 
mallar için de tcra Vekilleri Heyetinin kararı
nı şart koymuş olduğuna göre zımni bir koru
mayı derpiş etmiştir. Ama bu, tatminkâr de
ğildir, hususi bir müeyyide ile, kanun hüküm
lerine aykırı olarak, yabancı tebaalar hakkında 
hususi müsaadeler bahşediyor, işte ben bunların 
âleyhindeyim. Kendi Millî bünyemize dâhil un
surlar hakkında, vatandaş hak ve hürriyetleri
ne tecavüz etmemek şartiyle, müsaadeler vere
lim, ama yabancılara verdiğimiz haklardan ya
rınki nesil peşiman olacak, bizleri muatep tu
tacak, tenkid edecektir. Bu gibi turist müsaa
desi almış yabancı tebaalar artık bizimle müsa
vi oluyor. Bu kanun hükmüne göre Türk teba-
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asma dâhil olan insanlardan talip bulunsa da 
bu müesseselerde müdür, muhasip, başaşçı, 
başmüdür gibi muhtelif şahısların yabancı te
baadan olması beş sene müddetle hoş görülüyor. 
Dahası var arkadaşlar, müstahdeminin % 20 
sinin yabancı tebaadan olmasında hiçbir mah
zur görülmüyor. Ee ne oldu arkadaşlar? Yanı 
eleman olarak Türk milletinin içinden bu kadar 
emek ve zahmetlerle yetiştirdiğimiz, bu safhaya 
geldiğimiz halde % 20 yi yabancılara vermek 
Millî bünyemize uygun değildir. Betahsis müs
tahdemin arasında % 20 nispetinde müsaade et
mek, bizim yetişmiş güzide işçilerimizi ekme
ğinden etmek demektir. % 20 dahi olsa, onlara 
böyle bir imtiyaz vermek hiç de doğru değildir. 
Ama diyeceğiz ki, muvakkat zaman için, ted
ris mahiyetinde... Yook arkadaşlar, bu, işin yal
dızlı tarafı. Her halde memleketimizde ye
tişmiş memleketimizin bünyesine uygun in
sanlar vardır. Kendi bünyemize göre, kendi 
âdetimize göre, kendi halimize göre kendi gar
sonumuz olur. 
Heyecanlanma üstat. 

Aklıma gelen bir misali burada söylemekten 
teeddüp ederim. Doğru değildir. Her millet 
kendi bünyesini, kendi kabiliyetini gösterecektir. 
Eğer yabancılar bizim kültürel tarihimizi, bü
tün tarihî kıymetlerimizi hiçbir yerde misali 
bulunmıyan eserlerimizi görmek istiyorlarsa el
bette bütün kolaylıkları temin etmek de elimiz
dedir. Ama bunun samimî ve Türk bünyesine, 
Türk sitiline uygun olması şartiyle... Yabancı 
millet tebaasını karışık işlerini buraya sokma
mak, Türk hüviyetini ve sistemini tağyir etme 
yoluna gitmemek ve Millî bünyemize uyacak şe
kilde turist işini teşvik yolunda hattâ daha ileri 
gidebiliriz ama yabancı el onu teşvik değil, tağ
yir edecektir. Meselâ bir otel açtık, bir gazino 
açtık, yabancı tebaalı çalgıcılar, şarkıcılar, 
oyuncular varyeteler gelecektir. Bunlar halen 
mevcut olan 2007 sayılı Kanun hükümlerine 
göre Türk tebaasına has olan işlerdir. Bu ka
nunu çiğneyerek de bunlara izin vereceğiz. Ne 
olacak arkadaşlar? ne kazanacağız? Bunu tat
bik edecek olursak. Üstelik vereceğiz, arkadaş
lar. 

Size bariz bir misal vereyim: Ankara 'da yeni 
açılan «Turist Oteli» vardır. Bilmem gittiniz mi? 
Merak saikasiyle ben gittim. Turistik otel gü
zel bir otel. 
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PERTEV ARAT (îzmir) — tçinde güzeller I 

olduğunu da her zaman söylüyorlar. 
HÎKMET FIRAT (Devamla) — Evet beyim, 

arzedeyim, o güzelleri görüşte, kalbden kalbe 
fark vardır. Ben kendi görüş ve kalbimle gördüm. 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. 
HÎKMET FIRAT (Devamla) — Arkadaşlar, 

teferruata girmiyeyim. çok paralar verdik, ve
receğiz. O güzeller gitti, bir hayalden ibaret kal
dı. Fakat bizim paralar da beraber uçtu. Uçur- | 
mıyalım bu paralarımızı arkadaşlar. Bu milletin 
parasına santimine kadar sahip olalım. Eğer 
vereceksek kendi milletimize verelim. (Bravo ses
leri) Ama, bununla beraber hatırı âlinize gelme
sin ki Turizm Teşvik Kanununun aleyhindeyim. 
Bendeniz bunu arzu edenlerin en ilerisîndeyim. 
Ama Millî bünyemize uygun bir şekilde bunu ted
vin etmek suretiyle sizlerle beraberim. 

Müsaadenizle bir noktaya daha ilişeceğim. 
Bu müesseseyi sermayedar etmek lâzımdır, 

parasız dönmez. Bu kanun hükmüne göre Umu
mi Bütçeden her sene müesseseye iki milyon 
lira verilecek. Bütçe Komisyonunun sözcüsünün 
biradaki beyanlarına ?öre 1953 bütçesine bu 
para konmamıştır. Bu kanuna sröre yılda iki 
milyon lira ayrılmak suretiyle 25 sene devam 
edecektir, yani 25 senede 50 milyon ediyor. 
Bn spne bu tahakkuk etmemiş. Binaenaleyh ya 
Hükümet bu fikre iştirak etmiyor yahut işti
rak ediyor, bir zühul olmuştur. Orasını bıra
kalım. Temenni edelim ki, günün birinde ta
hakkuk etsin ve bu sermaye konsun. Çünkü bu 
sermave turizmi teşvik için yegâne müeyyidedir. 
Bir turistik müessese kurulacak insanlar, fonu 
hıırpdan tenkil edecektir. Bu yüzde beş gibi cok 
müsait olan bir faizle elbetteki sermaye tedarik 
edecektir. Buna taraftarım, bu sene konmadığı 
için de üzülenler arasmdayım. Ama bu serma
yenin konduğunu tasavvur edelim, beni endi
şeye sevkeden bir nokta var; biz turizm için, 
Hilton Oteli için hususi kanun çıkardık, buna 
göre vatandaş haklarını sıkboğaz ederek ellerin
den aldık, hiçbir mahkemeye müracaat hakkını 
vermedik. Meclis kabul etti. Emekli Sandığı 
yirmi milyona yakın Çir para verecek, güzel. 
Ben onun münakaşasını yapmıyorum, bu geç
miştir. O zaman hukuk bakımından, vatandaş 
hakları bakımından aykırı bir hüküm olduğunu 
arzetmiştim. I 
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Ayrıca bunun verimli olup olmadığını da 

ilerde görüşürüz, demiştim. îşte şimdi görüyoruz 
ki; Hükümet ve komisyon bir olarak benim bu 
endişeme iştirak ediyorlar. Diyorlar ki; bu ka
nunla açılacak olan fondan bu iş yapılınca 
Emekli Sandığının vermiş olduğu paranın % 6 
faizi bu fondan ödenecektir. Kaç senede yapıla
caksa Emekli Sandığına % 6 faiz verecek. Mese
lâ 14 milyon liraya yapılırsa 840 bin lirası faiz 
olarak ödenecektir. 20 milyon liraya yapılırsa 
1 milyon 200 bin lirasını faize verecektir. Geriye 
kalan idare masrafı ve saire cüzi bir miktar kalır 
ki bununla da Turizmi teşvik için istihdaf olu
nan gayeye ulaşılmaz. Bundan fazla masraf olur. 
Meselâ ilerde Hilton oteli inşaatı bittiği zaman 
işletme masrafı ile sair masraflar da binecektir 
ki bu, Emekli Sandığının koymuş olduğu asıl 
sermayenin % 6 faizini korutmaz; bu fondan pa
ra ilâve edilmesi lâzımgelecektir. 

işte bütün bu sebepleri arzettiğim arızaları 
izhar ettiğim endişeli halleri ihtiva eder şekilde 
tasarı huzurunuza gelmiş bulunmaktadır. Ama 
başka çare var mı? Yoktur. Arkadaşlar; o millî 
müesseseyi Emekli Sandığını kurtarmak için 
bundan başka çare yoktur ama bu fon, bu yük
sek sermaye bu işe hasredilecektir, bundan da 
malûmatınız olsun. 

Son olarak bir mâruzâtta bulunacağım, o da 
kendi millî müessesemizin, kendi milletimizin, se
çimlerle husule getirmiş olduğu bir temsilî heye
timizin hak ve salâhiyetlerine taarruz teşkil edi
yor ve adetâ itimatsızlık oluyor. Bu kanun hü
kümleri müeyyidesiz bulunduğu için onu da ar-
zedeceğim; şöyle ki: Bu gibi umumun girip çık
tığı, yatıp kalktığı, eğlenip tozduğu yerler elbet
te millî müessesemizin yani belediyelerimizin 
murakabesi altındadır, buna hiçbir şüphe yok
tur; ama burada da bu kanunda diyor ki: «Mer
kez komitenin teşkil edeceği bir talimatname ile 
hususi murakabeye tâbidir.» E, belediyeler ne 
oluyor arkadaşlar? Mahallî teşekküllerin, mahallî 
idarelerin muhtariyetine taarruz teşkil eden, on
ların haklarına, sureti katiyede müdahil durumda 
bulunan bu maddeyi, müzakere edildiği zaman, 
elbette ki yüksek hissiyatınızla düzelteceğiniz şüp* 
hesizdir. Bu kanaatle yüksek heyetinizi tenvir 
maksadiyle ana hatlarına iliştim. Eğer müsaade 
eder, muvafık görür de tasarının maddelerine ge
çilmiş olursa o zaman maddeler üzerinde birer 
birer el birliği ile işler ve bunları yüksek him-
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met ve gayretlerinizle düzelterek millî bünyemize I 
uygun bir şekle ifrağ etmiş oluruz. 

R E î s — Ziya Termen. 
ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 

arkdaaşlar, Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 
tasarısı mevzuu üzerinde, turizm alanında vazife 
vermiş bir arkadaşınız bulunmaklığım itibariyle, 
bâzı mâruzâtta bulunacağım. 

Arkadaşlar, mâruzâtım biraz uzun sürecektir. 
Yüksek Heyetinize, bu kanunun ruhu, ile alâkalı 
olarak kanunun iyi ve fazla taraflarını arzetmeye 
çalışacağım. 

Evvel emirde konuşmama, Hükümetin iyi an
layışını övmek suretiyle başlamak istiyorum. 

Turizm mevzuu, bugün artık modern iktisatta, 
turistik imkânlara malik olan devletlerce belke
miği yapılan, muazzam bir konudur. Türkiyemiz. 
aşağıda arzedeceğim sebepler ve hususlarda da 
görülecektir ki, turizm konusu üzerinde bir ka
nun çıkartmak işinde, on beş sene kadar geç kal
mıştır. 

1949 yılında sabık iktidarın hükümetleri, tu
rizm ile alâkalı bâzı kanunları Mecliste kanun
laştı rmıslardı fakat bu kanunlar daha ziyade, 
turizmin dış sathı ile alâkalı ve turizmin mem
lekete gelir temin etmesi gayelerinden uzak bir
takım gayelerle çıkmıştır. Bugünkü iktidarımı
zın Yüksek Meclise getirmiş olduğu kanun ise, 
keza eski görüşün biı az daha restore edilmiş şekli 
olmakla beraber, yine de memleketimizde tu
rizm müesseselerinin kökten kurulması mevzuu ile 
alâkalı müspet bir kanun manzarası göstermek
tedir. 

Biraz evvel, modern iktisatta turizm mahiye
tinden bahsettim. Bunu açıklamak isterim: Bu 
günkü siyasi hudutları içinde maden konusunda, 
ziraat konusunda, işletmeler konuşunda, hariç
ten yabancı parası alamamak durumunda olan 
birçok Garp devletleri, memleketlerinin tabiî ta
rihî ve coğrafi güzelliklerinden kuvvet alarak, 
memleketlerinde sağlam bir turizm sanayii ya
ratmışlar ve bu yaratma sonunda da, memleket
lerinin muhtaç bulunduğu yabancı parasını, ya
ni dövizi istihsalde, kolaylığa erişmişlerdir. 

Arkadaşlar, Lübnan Hükümeti, halkından 
nüfus başına yılda, Türk parasiyle, aşağı yukarı 
6 Türk lirası alır. Bu, şunu ifade eder ki, Lüb
nan Hükümeti, Devlet çarklarının işlemesi konu
sunda, Devlet müessesesinin işlemesi mevzuunda, j 
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vatandaşına bâr olmamaktadır. Yani vatandaşım 
vergi almak suretiyle yormamaktadır. Lübnan 
bu neticeyi nasıl istihsal etmiştir? Lübnan, bu 
neticeyi turizm gelirleri sayesinde elde etmiştir. 
Lübnan bugün o şekilde mücehhez ve mükemmel 
bir turizm sanayii kurmuştur ki, hariçten gelen 
ziyaretçilerden istihsal ettiği para, bütün Devlet 
işlerini karşılamakta ve sadece, demin de arzet-
tiğim gibi, vatandaşından yılda 6 Türk lirası ka
dar bir vergi almaktadır. Bu ise modem iktisatta 
değil, ezelî iktisatta, eski Roma'dan, Kartaea'dan 
ve Yunandan beri, bir gaye mertebesindedir. 
Bugünün medeni Garpli, yılının 11 ayını çalış
mak ve asgari bir ayını da istirahat etmek su
retiyle geçirmektedir. Bugünün medeni Garp
lısı derken; memleketinde iyi yaşama şartla
rına malik olan bir Garplıyı, yılının bir ayı
nı tam mânasiyle istirahat için geçirebilmek 
ümidiyle uzak ülkelere açılabilen Garplıyı kas
tediyorum. Yani Amerikalı ferdi mütalâa edi
yorum. Amerikalı bir insan, Amerikan Mille
tine mensup ve yıllık gelirini giderinin üstü
ne çıkaran her fert, yılının bir ayını her va
kit gördüğü, her vakit ilcinde yaşadığı, her va
kit beraber bulunduğu şahıslarla, manzara, 
eşya ile geçirmek istemiyerek, yabancı yerler
de geçirmek arzusundadır. Bu arzunun mede
ni her insanın tabiî arzusu olması ve bu umumi 
seviyenin meydana gelmiş bulunması istenilir 
bir şeydir. 

Amerikalı için gezilip görülmeye değer yer, 
bundan beş sene evveline kadar, Batı Avrupa 
ve Akdeniz memleketleri idi. Batı Avrupa 
memleketleri olarak Fransa, Belçika, Alman
ya'yı ve Akdeniz memleketleri olarak da İtal
ya'yı ziyaret ederdi. Şark esrarını öğrenmek 
maksadiyle ise Tunus ve Cezayir'de pek az bir 
ikametten sonra, Mısır'ı tercih ederlerdi. Fa
kat beş seneden beri Amerikan tâbiiyetinde bu
lunan insanlara, Basın - Yayın Umum Mü
dürlüğü, hakikaten propagandanın en güzeli 
olan yeni bir usulle, (ki bundan Basın - Ya
yın Umum Müdürlüğünün faaliyetini takdir 
etmemek insafsızlık olur) yeni bir ülke tanıt t ı : 
Türkiye!. 

Memleketimiz turizm yönünden cidden Ame
rikalı için cazip bir ülke teşkil ediyor. Bunun 
sebebini, Hükümetimizi bugüne kadar idare et
miş olanlar veyahut etmekte bulunanların pro
pagandasında veya onlara müsait bir vasat ha-
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zırlamış olmasında değil, Türkiye'de bizatihi 
mevcut olan tarihî eserlerde, aramak icabeder. 
Türkiye'de mevcut hususiyetler, Batı Avrupa ve 
Batı Akdeniz memleketlerinde mevcut değildir. 
Bundan ötürüdür ki, her vakit gördüğü ye 
göreceği yeri kalmadığına inanan Amerikalı, Av
rupa yerine Türkiye'yi tercih etmektedir. Fakat 
Türkiyemizde hâlen turizm yönünden şikâyet 
mevzuları da yok değildir.. Türkiye'nin bütün 
turizm vasıtalarını sinesinde toplamasına ve bu
rada bir ay müddetle seyyahat ve istirahat et
mek imkânlarına malik bulunmasına rağmen, 
Amerikalı, Amerika seviyesinde yaşama imkân
ları mevcut bulunmamasından ötürü, memleketi
mizi henüz tercihte tereddüt içindedir. Şimdi hu
zurunuza gelmiş bulunan bu kanun, Türkiye'de 
yabancı turist için yaşama imkânlarını, vasıta
larını hazırlıyacak yeni bir mevzuu içine almış 
bir kanun halindedir. Binaenaleyh, bâzı arka
daşların buyurdukları gibi, biz yeniden bir tu
rizm sanayii icat etmek mevkiinde değiliz. Biz 
Türkiye'de, bol bol hususiyetleri ile mevcut olan 
jturizm sanayiinin icaplarını, turistin gelip gör
mesini temin maksadiyle, turistik ihtiyaçları 
karşılıyacağız, müesseseleri donatacağız. Yani 
onların seyrüseferini tanzim edeceğiz, gelen tu
ristlere iyi muamele yapacağız, gelen turistin 
para mübadelelerinde kolaylık göstereceğiz, ken
disini müsafir edecek müesseselere, Devletçe bâ
zı muafiyetler vereceğiz... tşte bu kanunun umu
mi hattı, bundan ibarettir. 

Arkadaşlar! Türkiye'nin turistik bir memle
ket olarak zengin bir Devlet halinde yaşaması 
cidden mümkündür. On beş seneden beri, turiz
min ne olduğu bilindiği gündenberi, Türkiye Ti
caret Bakanlığını işgal etmiş arkadaşlarımız, 
klâsik ticari metodlardan ayrılmamışlardır. Bak
liyat, maden, ziraat konuları, sanayi konuları 
üzerinde mütemadiyen dosyaları tetkik etmekle 
geçirdikleri vakit, burada bu konu münasebetiyle 
tenkit etmek isterim. Türkiyem:<de, fakir Tür
kiyemizde, zavallı Türkiyemizde, (iktisadi yön
den arzetmek istiyorum), senelerdir turizm ko
nusuna el atılmamış ve maalesef eski düşünce
lere kapılarak, bu memlekete hariçten döviz 
ithali babında hayırlı yollara gidilmemiştir. Bu 
hususta yılda iki milyar Türk Lirası kıymetinde 
gelir temin eden Fransa, üç milyar kıymetinde 
gelir temin eden İtalya, bir buçuk milyar gelir 
temin eden İsviçre ve bir milyar değerinde ge-
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ı lir sağlıyan Almanya ve altı milyar temin eden 

Orta Amerika'da eğlence yerleri memleketlerini 
misal olarak zikretmek mümkündür. Bu kanun 
münasebetiyle Türkiye'de, eğlence konusu ha
riç, diğer: Tarihî, coğrafi su tedavileri istasyon-

I lan şeklindeki avantajlarımızı öne sürmek iste-
f rim. Turizm isi artık edebiat olmaktan çıkarıl

malı ve millî bir gelir mevzuu olarak ele alınma
lıdır. Turizm geliri, müşahhas, müdellel birta
kım manzaralar içinde, turizme ehemmiyet veren 
memleketlerce, idrak olunmuştur bu memleket
ler turizm sayesinde abat ve ihya olmuşlardır. 
Bu bir hakikat olduğuna, göre, Türkiye'mizde 
de turizmin muhtaç bulunduğu imkânlar mev
cut bulunluğuna göre, memleketimizin turizm 
dâvasını bir dış ticaret mevzuu yapmamız şart
tır. Ancak arkadaşlar, bu kanun bunun için 
kâfi bir kanun değildir! Hariçten gelecek tu
ristlerin Türkiye'de istirahat edecekleri ve ba
rınacakları otelleri temin etmek lâzımdır. Bu-

I nun için de, teşkilâtın, eşhasın, ve sairenin Hü
kümet muafiyetlerinden istifade etmesi gerekir. 
Halbuki, bir memlekette turizm sanayiini kurabil
mek için, hiç yoktan bir turizm sanayii var ede
bilmek için, evvelemirde bu müesseselerle bera
ber, hattâ bu müesseselere parelel olarak, turiz
min gerektirdiği diğer mevzularının da kanunlaş
tırılması icabeder. Ben şassan Hükümetimizden 
bu kanunun hemen akabinde, Türkiye' de asıl 
mâna ve ruh olarak, mekanizma olarak, turizm 
mevzuunun teşviki mahiyetinde olan diğer tu
rizm sanayii kanunlarının da getirilmesini te
menni ediyorum. Bu yapıldıkan sonra, yani 
memlekette bir vasat mevcut olduktan, turist
lerin istirahati temin edildikten ve memlekette 
turist mevzuunda yeni bir ruh yaratıldıktan 
sonra, artık Türkiye, diğer turist celbeden mem
leketlerle boy ölçüşebilecek kadar ilerliyecek-
t i r! Ve o kadar ileri gidecektir ki, Türkiyemiz 

i en iyi imkânları istihsal edecektir. Türkiye turizm 
sanayii, İtalya ve Fransa'yı geride bırakacak 
bir gelir kaynağı halinde yaşıyacaktr. 

Bu kanun münasebetiyle Malöye Bakanlığı
mızın, aşağı yukarı bir yıldan beri Hüküme
tin teklifindeki bâzı ticari muafiyetler konu
sunda (yine Hükümetin bir cüz'ü olarak) iti
raz etmiş bulunduğunu arzedeyiım. Maliye Ba
kanlığı, hâlâ, Tanzdmattan beri devam eden 
usulle hareket etmektedir. Maliye Bakanlığı-

I nm ikinci, üçüncü sınıf memurları, bu kanu-
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nun ruhunda mündemiç esasları iyi tetkik et
memiş olacaklardır ki, tkinci Turizm Danışma 
Kurulunca tesbit edilen Turizm Endüstrisi Teş
vik Kanununun bâzı teşvikkâr hükümlerini, 
baltalamışlardır. Halbuki Maliye Bakanlığı 
böyle düşünımiyebilirdd. 

Mantar gibi çıkması lâzıımgelen birtakım tu
ristik müesseselerin kurulmasını, bir an evvel 
teşvik etmiş olabilirdi. Bunu yapmamakla, kıs
makla, Türkiye turistik dmkânlarının çoğalma
sını önlemiş oldular. 

Arkadaşlar bendeniz, bu kanunun maddele
ri üzerinde de sırası geldiği zaman tek, tek söz 
almak istiyorum. Yalnız tümü üzerinde belirt
mek istediğim bir nokta vardır, o da, Hükü
met veya salâhiyetld arkadaşlarımız hazır bu
lunsalardı, bir milletvekili olarak, bu nokta 
üzerinde bu mevzuu lâyıkiyle arzeder ve alâka
lı bakan da gerekenlere gereken emir ve işa
rette bulunurlardı. 

Arzetmek istediğim cihet şudur: 
Biz hâlâ Garbın -ne yolda döviz temin etti

ğimi bilmiyen bir heyet halindeyiz. Konuşma
mın ortasında arzettim; turizm bir memleketi 
toptan ihya eden muazzam bir konudur. Bu 
kanun yalın bir kanundur, yavan bir kanun
dur. Turizmle alâkalı daha çok şümullü şekil
lerin kanunlaşması icabetme'ktedir. Diğer şart
ları henüz noksandır. Elimizdeki Başbakanlı
ğın, Basrn-Yayın ve Turdzm Genel Müdürlüğü
ne bağlı ve 9 kişilik dairesi ile, Türkiye turizmli 
yürütülemez. Türkiye turizmi, muazzam bir 
çark olmak lâzımdır. 9 kişiyle bu çark dön
mez. Fransa'da 340 bin, Almanya'da 300 bin, 
İtalya'da 600 bin keşi, yüzlerce kişilik cihaz
larla bu işten baca tüttürüyor, ekmek yiyor. 
Mevzuun büyüklüğünü ve büyük çarkın ne 
büyük para getirdiğini, zannederim bu rakam
lar ifade eder. 

Demincek arze'ttiğim mevzuun devamı ola
rak şunu ifadeye çalışıyorum ki, Türkiye ne 
ziraat yolu ile, ne de maden ihracatı ele kal-
kmabilir. Tünkiye'ye çok esaslı turistik imkân
ları parlatmak suretiyle, bir turizm endüstri
sini hediye edebildiğimiz gün, Türkiye'de ver
gi diye, sefalet diye bir şey kalmıyacaktır. Ha-
riçt-en gelen bir vapur dolusu insanın bir mem
leketin işsizliğimi yok edebilip edemiyeceğinin 
müna'kaşası mümkündür ve münalkasa lehimize 
müspet neticelenebilir. Bu kanunla alâkası olma-
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dığı için, bu noktaya temas etmiyeceğim. Türki
ye'de turizm canlandığı gün, Türkiye cidden 
zengin bir memleket olacaktır, yoksa sade 
30 vapur manganez, bilmem şu kadar milyon 
ton buğday, bu memleketin yüzünü güldirmiye-
cektir. 

Görünmiyen ihracat olarak modern iktisatta 
yepyeni bir konu halinde ayakta bulunan ve 
tecrübeleri yapılmış olan mevzu turistler vası-
tasiyle hariçten istihsal edilen paradır.. Devle
tin millî gelirinden toptan beş on misli yüksek 
olan turizm mevzuu dört başı mamur ele alınır 
ve evvelce bir konuşmamda da arzettiğim gibi, 
iş kulağın memesinden değil belden kavrıyarak 
canlandınlırsa, sadece Meryem Ana konusunda 
bile, muazzam bir gelir temin etmemiz müm
kündü?. (Alkışlar). 

REİS — Hindistan'ı ziyaret edecek olan 
heyete ait seçim için ayrılan tasnif kurulu ra
porunu okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Hint Parlâmentosunun davetlisi olarak Tür

kiye Büyük Millet Meclisi adına Hindistan'ı 
ziyaret edecek olan heyet için yapılan seçime 
(266) zat katılmış ve neticede aşağıda adlan 
yazılı zatlar hizalarında gösterilen oyları almış
lardır. 

Arzolunur. 
Bilecik 

İsmail Aşkın 
Sivas 

R. Ş. Sirer 
Samsun 

Muhittin özkefeli 
İstanbul 

B. Nedim Göknil 
Samsun 

Kayseri 
Yusuf Z. Turgut 

Kastamonu 
Ziya Termen 

Seyhan 
A. Nihat Asya 

Tekirdağ 
Zeki Erâtaman 

Şükrü Uluçay 

Samih İnal 
Halil Atalay 
Halûk Şaman 
N. Ünal Alçılı 
Nusret Kirişcioğlu 
Behzat Bilgin 
Avni Yurdabayrak 
Nail Geveci 
Tarık Kozbek 
Salih F. Keçeci 

217 
214 
213 
209 
203 
202 
201 
197 
194 
186 
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İEmin Develioğlu 167 
Müfit Erkuyumcu 162 
Hamdi Dayı 138 
Tezer Taşkıran 198 

REİS — Muvaffakiyetler dilerim. 
Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hak

kındaki görüşmelere devam ediyoruz. 
İhsan Altınel, buyurun. 
İHSAN ALTINEL (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, biliyorsunuz ki bu kanun tasarısı 
bundan üç ay evvel gelmişti. Bu tasarıda işçi- I 
ye taalluk eden maddeler vardı. Bunlann tadil \ 
edilmesi babında Çalışma Komisyonuna havale 
edildi. Komisyondan geldi ama, bizi tatmin eder ı 
mahiyette gelmedi. Onu, maddelerinde araede- I 
ceğim. 

Arkadaşlar, hakikaten bu memlekette bir tu
rizm dâvası vardır ve olması lâzımdır. Benden 
evvel konuşan arkadaşlarım hakikatları teba
rüz ettirdiler. Fakat arkadaşlar, gelmiş olan ta- i 
sarıda senede 2 milyon liralık bir fon ayrılarak | 
bu işin görülmesi istenilmektedir. Benim kana
atimce, madem ki, dış memleketler bu turizm
den milyarlar sağlamaktadır ve milyarlar sağ-
hyan memleketlerin güzellik bakımından en üs- j 
tünde Türkiyemiz gelmektedir o halde bu 2-3 i 
milyon lira ile halledilecek bir dâva değildir. 
Bu, ya bir genel müdürlük veya bir bakanlık da
vasıdır. 

Arkadaşlar, bu hususta memleketimiz, Hükü
metin gerekçesinde de yazılı olduğu gibi milyar
lar sağlıyor, milyarlar sağlıyan bir müessese
nin yalnız Turizm Genel Müdürlüğü ile işli-
yebileceği kanaatinde değilim. Madem ki, bu ka
dar döviz sağlıyaçak bu hususta bir bakanlık 
kuralım. 

Arkadaşlar, turizm demek, yol dâvası demek
tir. Turizm demek, memleketi iyi tanıtmak de
mektir. Bugün Turizm Genel Müdürlüğünün 
elinde iyi bir istatistik var mıdır? Turizm yo-
lunda şöhret almış memleketlerden gelmiş müte
hassıslar memleketimizi tetkik etmişler midir? 
Tetkik ettilerse neler yapılması ve ne gibi te-
sisler kurulması lâzımdır. Bu paralar nelerle 
temin edilmesi lâzımdır, bunları bilmemiz ve 
hattâ bunun için bir bakanlık kurmamız lâzım- | 
dır. Şimdiye kadar, senelerden beri seyyah ge
tirmek istiyoruz gelmiyor diyorlar, Bütçe mese
lesidir diyorlar. Bunu bu seferlik 1953 sene- | 
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sinde koyacağımız iki milyon liralık tahsisatla 
yapalım, inşallah bir dahaki seneler için yüksek 
Meclisten tahsisat alınırız diyorlar. Onlar da 
haklıdır. Bunun böyle olmasiyle beraber, şimdi 
yapacağımız işlerin bizim aleyhimizde olacağı 
kanaatindeyim. Çünkü neden? Kurulacak birkaç 
tane turizm otelleri yapacağız. Bu meyanda ya
bancı uyruklu kimseler memleketimize gelecek
lerdir. Biz bu mevzuata dış turizm parası elde 
edelim derken iç turizm paralarını başka memle
ketlere vereceğiz. Arkadaşlar ben burada faz
la başınızı ağrıtmak istemiyorum. Daha müte
hassıs arkadaşlar da fikirlerini söyliyecekler-
dir. 

Efendim, başka memleketlerde bu turizm sa
nayimden geçinen milyonlarca işçi vardır. Biz 
de bu sanayii kuracağız ve bu yüzden binlerce 
işçi müstefit olacaktır. Bundan memnun olma
mız lâzımdır. Yalnız bu işi iyi bir şekilde ele 
almak ve iyi organize etmek lâzımdır. Bunun 
için hiç olmazsa 1953 yılında Hükümetle tema
sa geçip tahsisatı artırmak lâzımdır. Çünkü bu 
iş böyle 50 milyon, 100 milyonla olacak iş değil-, 
dir. En aşağı 200 milyon lâzımdır. Bunu te
min edelim. Memlekette birçok sanayi vardır. 
Fakat bunlar biter akaarlardır. Halbuki turizm 
sanayii bitmez, tükenmez akaarlardandır. Doğ
rudan doğruya bize döviz sağlıyaçak bu kayna
ğı bir an evvel inkişaf ettirelim. Mâruzâtım bu 
kadardır. 

REİS — Maddelere geçilmesini oyunuza arz-
ediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklif edilmektedir. 
Bu ciheti reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... İvedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 

Birinci bölüm 
MADDE 1. — Bu kanunun ikinci maddesi 

gereğince tâyin olunan vasıfları taşıyan oteller, 
pansiyonlar, gazino ve lokantalar, plajlar, 
kamplar, eğlence yerleri, spor ve avcılık tesis
leri, kaplıcalar, istirahat ve tedavi müessesele
ri ve bu sayılanlara mümasil tesislerden, mev
cut veya yeniden kurulacak olanlar bu kanu
nun tatbikında «Turizm müessesesi» sayılırlar. 

Bu müesseselere ait olup doğrudan doğru-
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ya kendi hizmetlerinde işletilecek ulaştırma | 
tesis ve vasıtaları da bu kanunun hükümlerin
den faydalanırlar. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Turizm müesseselerinin ve 
bunlara ait olup hizmetlerinde kullanılacak 
ulaştırma tesis ve vasıtalarının haiz olacakları 
vasıflar, Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğünün teklifi üzerine 5392 sayılı Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununun 17 nci maddesine göre teşekkül 
eden Turizm Danışma Kurulu tarafından tes-
bit ve icra Vekilleri Heyetince tasdik olunur. 

REFİK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Efen
dim bu maddede o kadar fazla izahat var ki, 
filân tarihli kanunla teşkil edilen filân daire 
müdürünün mütalâası alındıktan sonra denil
mekte, filân kanuna göre teşkil edilen danış- I 
ma kurulu tarafından tesbit ve İcra Vekilleri 
tarafından tasdik olunur gibi atıflar vardır. 

/ îera Vekilleri tarafından tasdik olunacak bir 
nizamname olmalıdır. 

Arkadaşlarım tensip ederlerse, ikinci satır
daki (vasıflar) in bir nizamname ile tâyin olun- I 
ması meseleyi halleder. Çünkü kanunun tatbi
ki meselesidir. (Genel müdürlüğünün teklifi I 
ile Teşkilât Kanununun 17 nci maddesi) gibi 
hiçbir faydası olmıyan şeyleri kanun metinleri I 
haline sokmaktan kurtarmış oluruz. Zannede
rim ki encümen de bu teklifi kabul eder. Va- I 
sıflar bir nizamname ile tâyin olunur. Nizam- I 
name dairei aidesince hazırlanır, Şûrayi Dev- I 
1 etten geçer ve hukuki bir kıymet ifade eder. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ NAMIK GEDİK 
((Aydın) — Efendim, bu maddede daha ziyade I 
turizm müessesesi belgesi almaya yetkili olan I 
müesseseler için muhtelif vasıflar tesbit edilmiş
tir. Ancak böyle bir müessesenin bu vasıflarla I 
kabul edilmsei yetkisini Bakanlar Kuruluna ver
meyi komisyon olarak daha muvafık gördük ve I 
metnin bu şekilde kabul edilmesinin daha sarih 
ve faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

REİS — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Efendim; komis

yon bir nizamname yapılmasını kabul etmez gibi 
bir görüşü ifade ettiler, olabilir. Yalnız bende
niz Refik Şevket İnce arkadaşımızın işaret ettik- I 
leri noktaya iştirak etmekteyim. Hiç olmazsa şu | 
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kanun metni içinde mevcut olan fuzuli ibarelerin 
kaldırılması gerektiğini iddia edeceğim. Filhaki
ka burada şu «Basın - Yaym ve Turizm Genel Mü
dürlüğü teklifi üzerine» tâbirlerinden sonra 
gelen ibareler biraz fazla gibi geliyor bendenize. 
«5392 sayılı Basın Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğü Teşkilât Kanununun 17 nci maddesine 
göre teşekkül eden» kelimelerini yazıp söylemeye 
lüzum yoktur. Sadece Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Turizm 
Danışma Kurulu tarafından tesbit ve İcra Ve
killeri Heyetince tasdik olunur demek kâfidir. 
Binaenaleyh 5392 rakamından itibaren teşekkül 
eden kelimesine kadar olan kısım kaldırılmalıdır. 
Bunu arz ve kabulünü rica ederim. 

MECDET ALKİN (Kütahya) — S u a l sora
cağım efendim. 

REİS — Buyurun. 
MECDET ALKİN (Kütahya) — Tarihî eser

lerin bulunduğu yerlerde açılacak büfeler, mad
denin şümulü dâhiline girecek mi? 

KOMİSYON ADINA NAMIK GEDİK (Ay
dın) — O madde ayrıdır. Kanunun ayrı bir 
maddesi olarak tesbit edilmiştir. İlerde o madde 
geldiği zaman arzederiz, efendim. 

REİS — Maddeyi muaddel şekilde okutuyo
rum. 

MADDE 2. — Turizm müesseselerinin ve bun
lara ait olup hizmetlerinde kullanılacak ulaştır
ma tesis ve vasıtalarının haiz olacakları vasıflar, 
Basın - Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğünün 
teklifi üzerine Turizm Danışma Kurulu tarafın
dan tesbit ve îcrâ Vekilleri Heyetince tasdik olu
nur. 

REİS — Tadil sekiyle maddeyi oyunuza ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı hükümler
den faydalanmak için 14 ncü maddede zikredilen 
esaslar dâhilinde yapılacak müracaatlarla, Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünden bir 
«Turizm müessesesi belgesi» alınması şarttır. 

Yerli ve yabancı hükmi ve hakiki şahıslar ta
rafından kurulmuş veya kurulacak müesseseler
den ikinci maddede yazılı vasıfları haiz oldukları 
veya bu vasıfları haiz olacakları dilekçelerinde 
belirtilenlerin talepleri Merkez Turizm Komite
since uygun görüldüğü takdirde, bunlara Basın -
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Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün teklifi ile 
Başvekâletçe »«Turizm müessesesi belgesi» verilir. 

REÎS — Hadi Hüsman. 
HÂDt HÜSMAN (İstanbul) — Efendim, bu

rada zannederim, bir kelime değiştirsek isabetli 
olur. 

İkinci maddede yazılı vasıflar deniliyor. Hal
buki ikinci madede vasıflar yazılı değildir, tes-
bit şekli yazılıdır. Binanealeyh buradaki «ikin
ci maddede yazılı vasıflar» yerine «ikinci mad
deye göre tesbit edilecek vasıfları haiz olanlar» 
dersek daha yerinde olacaktır. Bilmiyorum ko
misyon ne diyecektir. 

KOMİSYON ADİNA NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Doğru efendim. 

REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, bu 
üçüncü maddede turistik müessese vasfını haiz 
olanlara verilecek vasikalar için bir merkezi
yetçilik zihniyeti beliriyor. 

Açacağı müessesenin ikinci maddede tasrih 
edilen vasıfları haiz olduğu hakkında, gerek 
şahsa ve gerekse hükmi eşhasa, verilecek vesi
kalar için bunların mutlaka Ankara'ya gelmesi 
ve Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün turis
tik kısmına bakan makam tarafından tetkik 
edilir, Başbakanlıkça bu vesikanın verilmesi 
icap ediyor. Halbuki bu birçok müşkülâtı mu
cip olabilen, bir merkeziyetçilik zihniyetidir. Vi
lâyetlere salâhiyet vermek lâzımgelir. Memle
ketimizin birçok yerleri turistik eserlerle dolu
dur. Farzedelim ki; Erzurum 'daki bir vatandaş 
bu iş için lâzımgelen istidayı yazacak, Ankara '-
ya gönderecek, birada tetkik edilecek ve sonra 
müsaade verilecektir. Orada bir vali vardır. Vi
lâyetlere tamim gönderilir, vali müracaatları 
tetkik öder ve vatandaşın arzusunu ya kabul 
veya ret eder. Binaenaleyh bu madde içinde 
vilâyetlere salâhiyet vermek lâzımdır. 

REİS — Komisyon. 
ÇALİŞMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ NA

MIK GEDİK (Aydın) — Efendim, kanunun 
tümü üzerinde konuşan arkadaşlar, bu kanu
nun memleket çapındaki ehemmiyetini burada 
ifade buyurdular. Bu itibarla turistik belge 
vereceğimiz kimseler için de esaslı bâzı şartlan' 
aranması, kontrol ve muraikahteden geçirilmesi 
lüzumuna gerek Hükümet ve gerekse komis
yon kaani olmuş bulunuyoruz. Binaenaleyh, 
turistik belge alacak müesseseler, 'kanundaki 
müeyyidelerle, kendilerine bahşedilen imkân-
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lardan istifade edecekler ve bu meyanda bil
hassa ecnebi sermayesini, memleketin muhtelif 
yerlerine bu çeşit müesseseler kurmasını sağla
mak maksadiyle bir belge verilmesini vilâyet
lerin salâhiyetine bırakmayı doğru bulmadık. 
Onun için bu mühim mevzuda Başvekâletin * 
behemehal haberi olması lüzumuna kaani olduk. 
Bu itibarla mevzuubahis belgeleri Başbakanlı
ğın vermesini kabul etmiş bulunmakla birçok 
sebeplerden dolayı isabetli karar aldığımızı 
zannediyoruz. 

REİS — Sual mi soracaksınız, söz mü iste
diniz, Refik Şevket Bey? 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Söz 
istedim efendim. 

REİS — Buyurunuz. 
REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Efen

dim; arkadaşlarımızın aflarını rica ederim, bil
miyorum, usule riayetsizlikten doğan bir sakat
lık var burada. Tetkikat yapılacak işte şu he
yet tarafından Turizm Komitesinde tetkikat ya
pılacak, nihayet iş müdürü umumiye verile
cek, Başvekâletten vesika alacak, bir devletin 
çok daha mühim umuru ile meşgul Başvekili 
Antalya'nın falan yerinde, İzmir'in Çeşmesin
de, Erzurum'un falan dağında müesses bir 
otel için turizm belgesi vermekle mükellef kıl
mak emsali olmıyan yeni bir vazife ile onu meş
gul etmek demektir. Çok rica ediyorum, Baş
vekil namına her türlü muameleyi iîa eden 
umum müdürlüğün bu vazifeyi yapmasını hüs
nü telâkki buyurunuz. Yoksa Barbakan Adnan 
Menderes'in veya başka bir zatın filân turizm 
müessesösi için adeta Bakanlıklar gibi çalışma
sına mahal verilmesin. Böyle bir usoıl ne bizde 
başka müesseselerimiz için,, ne de yabancı mem
leketlerde gösterilebilir. Mesul umum müdür
lüğün vesikası kâfidir. 

REİS — Komisyon. 
ÇALIŞMA K. REİSİ NAMIK GEDİK (Ay

dın) — Efendim, dikkat buyurulursa bu ihtiyaç 
sadece komisyonumuz tarafından tesbit edilme
miştir. Hükümet, tarafından teklif edilen tasa
rıda da bu zarurete işaret edilmek suretiyle böyle 
bir yetkinin kendilerine verilmesi talebi mevcut
tur. Basın, Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, 
esasen Başvekâlete bağlıdır. Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünün bir belge verebilmesi 
keyfiyeti, siyasi sebeplerden, iktisadi ve sair se-
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beplerden mahzurludur. Memleketimizin içinde 
bulunduğu şartlar dolayısiyle, bilhassa dışardan 
gelecek ecnebi sermaye sahipleri için belge ve
rilmesi hususunda Başbakanın böyle bir yetkiye 
sahip olması bizzat Hükümet tarafından teklif 
edilmiş ve komisyonumuz tarafından da aynen 
kabul edilmiştir. 

Arzu buyururlarsa arkadaşımız da Hükümet 
namına burada çıkıp noktai nazarlarını buyur
sunlar. 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Mu
ammer Bey Hukuku Esasiyeye vâkıftır. Konu
şurlarsa iyi olur. 

ÇALIŞMA KOMİSYONU ADINA NAMIK 
GEDİK (Aydın) — Hadi Hüsman Beyin ikinci 
maddede yaptıkları teklife komisyon olarak işti
rak ediyoruz. O teklif (ikinci madde ile tesbit 
edilecek esaslar dâhilinde) şeklinde idi. 

REİS — Muammer Alakant., buyurun. 
DEVLET BAKANI MUAMMER ALAKANT 

(Zonguldak) — Kanun metninde «turizm belgesi 
Başbakanlıkça verilecek» demekle, bunun mutla
ka bizzat Başbakan Adnan Menderes, tarafından 
verileceği mânası anlaşılmaz. «Başbakanlıkça 
verilecek» deniyor. Evvelâ Merkez Komitesi, 
ondan sonra Basın, Yayın Genel Müdürlüğü işi 
tetkik edecektir. Bunu Basın, Yayın Genel Müdür
lüğü Başbakanlığa teklif edecek, yani bununla biz
zat ya Başbakan meşgul olur, veyahut da bundan 
evvel olduğu gibi, Devlet Bakanı meşgul olur. 
Şu halde Devlet Bakanı Başbakan namına mua
melâtı tedvir eder. îş, her bakımdan haizi ehem
miyettir. Binaenaleyh Meclisi Ali karşısında si-
yaseten mesul olan bir bakanlığa bağlanması 
lâzımdır. Bugün Basın-Yayın Umum Müdürlü
ğü Başbakanlığa bağlı olduğu için ondan me
sul bakanlığın elbette Başbakanlık olması ica-
beder. 

REFÎK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Emsal 
var mı?. Bir misal lütfeder misiniz?. 

DEVLET VEKÎLÎ MUAMMER ALAKANT 
(Devamla) — Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü, Toprak ve îskân Umum Müdürlüğü 
Başbakanlığa bağlıdır. Onların işlerini Başba
kanlık tedvir eder. Fakat, Başbakanlık tedvir 
eder demek mutlaka. Meselâ: Kırklareli Vilâ
yetinin filân köyünde bulunan filân arazi Dev
letin hükmü tasarrufuna mı aittir, falan şahsa 
tevzi edilmesi mi lâzımgelir, gelmez mi„, gibi 
şeyleri Başbakanın, bu kadar mühim işleri ara-
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I sında, bizzat halletmesi doğru mudur, meşgul 

olabilir mi?. îşin mahiyeti böyle değildir. Baş
bakan falan kazanın, falan yerindeki arazinin 
kime ait olduğunu bilemez. Bütün teşkilât ka
deme kademe Başbakanlığa getirir, Başbakanlık 
da bakanlık veyahut Devlet Bakanı olarak mu
amelâtın imzasını yapar.. 

NECİP BlLGE (Niğde) — Veyahut müste
şar... 

REFİK ŞEVKET İNCE (Manisa) — Bizim 
ricamıza cevap olmadı. Başbakan bir ferde bel
ge verebilir mi?. 

DEVLET VEKİLİ MUAMMER ALAKANT 
(Devamla) — Bilmem, sualler konuşma bittik
ten sonra tevcih edilir. Bu maddeye ait bir su
al varsa cevaplandıralım. 

REİS — Söz istiyene söz vereceğim. 
Refet Aksoy. 
REFET AKSOY (Ordu) — Efendim, demin

ki mâruzâtım, turizm müesseselerinin kurul
ması hususunda vatandaşların vâki olacak mü
racaatlarına verilecek müsaadenin tahsisen mer
kezden olmasına dairdi. Haddi zatında bu iti
razımın haklı olduğunu komisyon da zımnen 
kabul etmiş bulunmaktadır. Yalnız, komisyon 
diyor ki; biz Hükümetin umumi murakabesi
nin baki kalması noktasından bunu kabul et
miş bulunuyoruz. 

Ecnebd sermayenin memlekette turizm mü
esseselerini meydana getirmesi elbette şayanı 

I arzudur. Bunu merkezin murakabesine tâbi 
tutmak Hükümet politikası bakımından fayda
lı olur, diyorlar. Biz de bu fikre iştirak ederiz. 
Fakat yabancı sermayenin yapmıyacağı, ma
hallî halkın yapacağı küçük işler dçin vilâyet 

I dururken bunu ta Ankara 'ya kadar getirtmek 
ve burada işini hallettirmeye vatandaşı mecbur 
tutmak, vatandaşa birtakım külfet tahmilinden 

I başka bir şey değildir. Bu itibarla mahallî mü
racaatlar için Devletin her hususta mümessiM 
olan valiye itimat ederek bu salâhiyeti valiye 
vermek lâzımgelir. Buna muvafakat etmesini 

i komisyondan rica ederim. 
REİS — Arkadaşlara sırasiyle söz verece

ğim, fakat komisyon sözcüsü söz isteyince ta
kaddüm ediyor, söz vermek mecburiyetinde ka
lıyorum. 

HALÛK ŞAMAN (Bursa) — Efendim arka-
I daşlar konuşsunlar, komisyon sözcüsü hepsine 
1 birden cevap versin. (Muvafık sesleri). 
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REİS — Buyurun, Halûk Şaman. 
Ş^LÜK ŞAMAN (Bursa) — Efendim söz

lerime evvelâ bir usul meselesiyle başlamak is
tiyorum. Bu kanun tasarısı Heyeti Aliyendzin 
tasvibiyle vaktiyle geçici bir komisyona hava
le edilmişti. Komisyon bu tasarıyı tetkik et
miş, Hükümet projesinde birçok taddller yap
mış, Huzuru Âlinize sevketmiştir. O zaman 
bir kısım arkadaşlar tarafından sırf iş mevzu
atı bakımından tetkik edilmesi için bir kere de 
Çalışma Komisyonuna havale edilmesine lüzum 
göstermişlerdi. İçtüzüğün hükümleri bir ka
nun tasarısını onu en son müzakere eden ko
misyon savunur demektedir, Buna rağmen 
bundan evvel, Bütçe, Maliye, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel komisyonları üyelerinden kurulmuş 
bulunan komisyon bu kanunu inceden inceye 
tetkik etmiş bulunduğu cihetle bir kere de nis
peten alâkası bulunan, ihtisas sahibi bulun-
mıyan Çalışma Komisyonunun metni üzerinde 
müzakerenin yapılmasına bendeniz taraftar de
ğilim. Nitekim komisyonumuz da bu cihet ar
kadaşlarımız tarafından, Sayın Refik İnce ta
rafından serdedilen mütalâaları muvafık göre
rek maddeyi o şekilde tesbit etmişti. Geçici 
Komisyon tarafından tesbit edilen maddeyi 
okuyorum, orada Hadi Hüsman arkadaşımızın 
işaret ettikleri husus dahi yer almıştı. Ama Ça
lışma Komisyonu bu hükmü ortadan kaldırmış 
ve Hükümetin teklifini aynen kabul etmiş ol
masından dolayı bu müzakerelere yol açmıştır. 

Üçüncü maddeyi aynen okuyorum: 

«MADDE 3. — Bu kanunda yazılı hüküm
lerden faydalanmak için 15 nci madde gere
ğince bir «Turizm müessesesi belgesi» alınması 
şarttır. 

Yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerin 
kurdukları veya kuracakları müesseselerden 
kurulmuş olanların ikinci maddeye göre tâyin 
edilen vasıfları haiz oldukları, yeniden kuru
lacakların da plân ve projelerine göre bu vasıf
ları iktisap edecekleri Merkez Turizm Komite
since tasdik edildiği takdirde, vâki olacak mü
racaatları üzerine, bunlara Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğünce turizm müessesesi 
belgesi verilir.» 

Belge verme salâhiyetinin Basın-Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğüne verilmesinin; siyasi 
mesuliyeti bertaraf edeceğine kaan'i değilim. Bu 
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i Umum Müdürlüğün muamelâtında bir yolsuzluk 
! olacak olursa elbette bunun siyasi mesuliyeti bağ-
! lı bulunduğu vekâlet üzerine düşecektir, ve bağ-
! lı bulunduğu Bakanlığa karşı mesuliyet taşıya-
| çaktır. Genel Müdürlüğe salâhiyet verilmesi, me-

suliyetten muarra olacağı mânasına gelmez. Bu 
' itibarla arz ve teklif ediyorum. Geçici Komisyo-
j nun üçüncü maddesi kabul edilirse bütün ihtilâf -
I lan halledicidir. 
| REİS — Ziya Termen. 
| ZİYA TERMEN (Kastamonu) — Muhterem 
i arkadaşlar. 3 ncü maddedeki Turizm belgesi mev

zuu, bir bakıma göre, kanunun, yani şu tasarı
nın, esasını teşkil eden Kir unsur vaziyetindedir. 
Bunu arzedeyim : 

Bu tasarıyı hazırlıyanlar, bu belgenin ehemmi
yetini takdir ederek, bu belgeyi kimlerin alması, 
kimlerin almaması icabedeceği hususundaki tak
dir hakkını, muhtelif kademeli mercilere terk et
tikten başka, mesul makam olarak da Başbakan
lığı derpiş etmiş bulunmaktadır. Sebebi var; Tu
rizm belgesi ne demektir? Faraza Samsunlu bir 
vatandaşımız, Samsun'da turistik bir otel kura
cağım diye müracaat etti, plânlarını, projelerini 
verdi, bütün varlığımı ortaya döküp, Emlâk ve 
Kredi Bankası bana 200 bin lira versin diye mü
racaat etti. İşte bu belge kendisine verilirse, ar
tık bu otelin bacasını tüttürmek mümkün ola
cak ve artık bu adam hiçbir müşküle uğramıya-
caktır. Yarın sermayesi olmıyan, kötü niyetli bir 
adam Turizm belgesi almaya muvaffak olursa, 
bu vesikanın verilmesinde Başbakanlık barajı 
mevcut bulunmazsa, bu adam kanuna göre o ka
dar büyük menfaatler temin ediyor ki, milyon
ları bulan suiistimallere tevessül edebilir. 

Muhterem Refik Şevket Bey arkadaşımız 
Anayasa hukuku bakımından Devletin bu gibi iş
lere karışmıyacağım ileri sürerek itiraz ettiler. 
Şeklen bu varittir. Ama Turizm belgesi denilen 
vesika çok büyük suiistimalleri önleme babında, 
müh'im bir vesikadır. Ve bunun mutlaka yüksek 
bir merci tarafından verilmesi lâzımdır. Şayet 
Turizm Genel Müdürlüğü önüne gelene bu vesi
kayı verirse, veya Danışma Kurulu önü
ne gelene bu vesikayı verirse, gümrük
lerimizin kapısı bu belgeyi haiz olan
lar için açık olduğundan, büyük suiisti
mallere yol açılabilecektir. Meselâ 3 milyonluk 
bir otel kuracağım diye üç yüz bin lira sermayeli 

I bir kişi müracaat ettiği takdirde ve bu adama 
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verilecek vesikanın verilişini ciddiyetle, hüsnü
niyetle istendiğini tahkik etmek mevkiinde bu
lunan bir otoritenin kanalından geçirmediğimiz 
takdirde ve bu adam bu belgeyi eline geçirdiği 
takdirde, bu adam Avrupa'dan otelimde kullana
cağım diye milyonluk eşyayı gümrüksüz olarak 
sokabilir ve serbest piyasaya arzedebil'ir. işte bü
yük makama tevdi edilmesinin yegâne sırrı bu
dur buradadır. Bu noktayı Yüksek Heyetinize 
arzederim. Üçüncü maddedeki «Başbakanlık» tâ
birinin aynen kabul edilmesini rica ederim. 

REİS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Vazgeçtim. Biraz dinliyeceğim. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

— Muhterem arkadaşlar; bu kanunla, anane 
ile teessüs etmiş hiyerarşik bir usulümüz var
dır; Hükümet, Başbakan tâbiri aharla Başvekil 
birtakım vekillerin başıdır. Bu vekillerin ya
nında birtakım vekilcikler de vardır. Yani Baş
bakanlığa tâbi umum müdürlükler vardır. Ve
killerin, vekâletlerin teşkil ettikleri heyeti umu-
miyeye ait olan hâdiselerden dolayı, vazifeler
den dolayı Başbakan mesuldür. Nitekim bu 
umum müdürlüklerin bütün işlerinden dolayı 
onlara riyaset etmek, onların mesuliyetlerini 
deruhte etmek yüzünden, bu umum müdürlük
leri idare eder. Bu umum müdürlük belki bir 
zaman sonra da vekâlet olabilir. 

Vaktiyle Matbuat Umum Müdürlüğü iken, 
Dahiliye Vekâletinden ayırmıştık, Başbakanlı
ğa bağlamak üzere, o zaman bunu vekâlet yap
mış olsaydık daha iyi olurdu. Şimdi ne ise, onu 
bırakalım, hiyerarşik muamele, hiyerarşik anane 
itibariyle bu işler Basın - Yayın ve Turizm Umum 
Müdürlüğüne aittir. Bunun haricinde herhangi 
bir muamele anormaldir, usulsüzdür. Devlet 
teşkilâtında, Hükümet teşkilâtında, dünyanın 
her yerinde böyledir. Hiçbir vekil çıkıp da ken
di üzerine, umum müdürün mesuliyetini, ya
hut işlerini deruhte edemez. Bütün muameleler 
o umum müdürün mesuliyeti altında cereyan 
eder. Bundan dolayı Başbakan Basın-Yayın ve 
Turizm Umum Müdürünü tâyin ederken de el
bette ona itimat etmiştir, ve bütün işleri ona 
tevdi etmiştir. Demin, burada arkadaşlar ko
nuştular, bu büyük iştir, suiistimale müsait iş
tir diyerek, öyleyse bu büyük işleri, suiistimalli 
işleri, hattâ diğer vekâletlerdeki bu gibi işleri 
dahi Başvekile verelim; bu tahammül edilemi-
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ı yecek bir yük olmaz mı? Basın - Yayın ve 

Turizm Umum Müdürüne itimat edilmiş iş 
başına getirilmiş, itimat etmiyorsa atar. 
Turizme gelince, Başvekil otel yapacaklara, bana 
vesika vereceksin diyor, bu işte sana itimat etmi
yorum diyor, dalavere olur, suiistimal olur, onun 
için ben yapacağım demek doğru olur mu? Hiç
bir Başvekil bunu kabul etmez. Nasıl oluyor da 
Hükümet böyle bir teklif getiriyor ve komisyon 

J da bunu olduğu gibi kabul ediyor, anlamıyorum. 
I Ben umum müdürü kontrol ederim, bu gibi işler-
I de bir suiistimal falan olursa onu kaldırır ata-

rim. Refik Şevket Beyin de dediği gibi zavallı 
Başbakanın işleri başından aşkındır. Bir de bun
lara, otel yapacaklara vesika verme işini ilâve et-

I mek çok ağır olur. Esasen vesika verme işi kolay 
I bir iş telâkki edilemez, Başbakan mühür basacak, 
I üstüne imza atacak. Adnan Beyefendi burada ol-
I sa idi, belki böyle şeyi ben de istemem derdi. O, 

umum müdürünü iyi seçsin, iyi tutsun, iyi kişi
lerden umum müdürünü seçsin ondan sonra da 
kontrol etsin. Asıl mesele, buradadır, biz her za
man Başbakanı kontrol edemeyiz. Ama, bir suiis-

j timal çıktı mı umum müdüre yükleniriz. Fakat 
ne de olsa imzası olduğu için Başbakanla o kadar 
yüzlü gözlü olamayız bu kadar olmaz. O mevkide 
bulunan adamın prestijini kırmamak lâzımgelir. 
Ufak tefek işlerle onu mesul etmek, hırpalamak 
doğru değildir. Devletin, Hükümetin prestijine 
mugayirdir. Bıraksınlar umum müdür vesika 
versin. Yanlış yaparsa onun hakkından gelsin. 

REİS — Cevat Ülkü. 

CEVAT ÜLKÜ (Aydın) — Muhterem arka
daşlar, bu Turizm Teşvik Kanununda en mühim 
noktayı, bu Turizm Belgesi teşkil etmektedir. 
Kanun kabul edilip de meriyete girdiği zaman şu 
kanunun içinde göz kamaştırıcı, cezbedici bâzı 
haklar, hattâ imtiyazlar şeklini alacak hususlar 
mevcut bulunacağına göre, muhakkak ki, Turizm 
Belgesi almak üzere birçok talepler, müracaatlar 

j olacaktır. Bir arkadaşımız, bu Turizm Belgesinin 
doğrudan doğruya vilâyetlerce dahi verilmesini 
bir kolaylık olarak istediler. Düşünelim ki, her 

j vilâyet ve vilâyetin başındaki vali, kendi vilâye
tini göze görünür şekilde kalkındırmak gayreti 

! içinde tamamiyle bu vasıfları haiz olmıyacak ve-
j ya noksan vasıflarla bir Turizm Belgesi verilme-
İ sine teşebbüs edebilir. Halbuki bir turizm bel-
' gesi almış olan, bu kanuna göre nelerden isti-
I fade etmiyor : Gümrük muafiyeti, vergilerden 
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muafiyet, hattâ kendi turistik tesisat ve teşki
lâtına dışarıdan yabancı müstahdem getirmeye 
kadar birçok haklardan istifade etmektedir. 
Onun için biz bu turizm müessesesi belgesini bir 
elden idare etmek, bu kanunun şümulü dâhi
linde ancak o vasfı haiz olanlara vermek ve 
verdirmek zaruretindeyiz. Bunun suiistimaline 
müsaade etmek, Hazinenin ve millî menfaatle
rin şu veya bu şekilde heder edilmesine göz 
yummak demek olur. Bu itibarla bu belgenin 
merkez komitesi tarafından bir elden verilme
sini bu bakımdan zaruri görmekteyim. 

Bu belgenin Başbakanlıkça verilmesi nokta
sına gelince; arkadaşlar, bir Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü var. Fakat bu Genel 
Müdürlük, yine bu kanunun ruh ve mânası için
de turizmi teşvik ve inkişaf ettirecek gayretle
r i göstermek, bu kanunun mümkün olduğu ka
dar memlekette yayılmasına ve tatbikatta müm
kün olan istifadeyi sağlamasına hizmet bakımın
dan çalışacaktır. 

Üçüncü madde; (Bu kanunda yazılı hüküm
lerden faydalanması için 14 ncü maddede zikre
dilen esaslar dâhilinde) diyor. Turizm Umum 
Müdürlüğü müracaat edecek olan hakkında, ni
hayet bu kanunun şümulü içinde bulunan o tu
rizm müessesesini yaşatabilecek, ve tesis kudre
tini ve vasfını haiz olup olmadığı hakkında 
tahkikat yapacaktır. Bilhassa yerli, yabancı, 
hükmi ve hakiki şahıslar Türkiye'de turizm sa
nayiinde tesis edecekleri hususlar nazarı dikka
te alınacak olursa bu memleketin Millî emniye
ti bakımından alınacak tedbirleri bulunması 
icap eder. Turizm meselesi iktisadi bakımdan 
değil millî emniyet bakımından da memlekete 
alınıp alınmıyacak olanları tâyin için mesul 
bir makamın, mesul derken şümullü, Millî Em
niyet Teşkilâtım elinde bulunduran bir bakan
lığın bu belgeyi verirken memleketin yüksek 
menfaatini gözeteceği kanaatindeyim. Zira ya
bancı hakiki ve hükmi şahsiyetler, bu kanun çık
tıktan sonra, muhakkak ki, birçok göz alıcı tek
liflerle hattâ memlekete birçok menfaatler te
mini va'diyle gelecek ecnebi ekipler de olabi
lir. Fakat bunların memlekete girip girmeme
si, turizm bakımından mütalâa edilecek olursa, 
derhal kabul edilmeye şayan görülebilir. Lâkin 
millî emniyet noktasından Başbakanlıkça tetkik 
edilerek yerilecek olursa, daha isabetli olur. Bu 
itibarla bu belgenin Başbakanlık tarafından ve

rilmesi memleketin yüksek menfaatinedir. Ka
bul edilmesini rica ederim. 

ÖDEVLET VEKÎLÎ YUNUS MUAMMER 
ALAKANT (Zonguldak) — Muhterem arka
daşlar, bu kanun Hükümet tarafından Büyük 
Millet Meclisine sevkedilmiş bir tekliftir. Bun
da birçok vergi muafiyetleri vardır Memle
kete giriş, memlekette ecnebilerin iş yapma
ları bakımından birçok kanuni istisnalar yaz'-
edilmiştir. Ecnebi işçilerin memlekete gelme
si, çalışmaları bakımından birçok istisnai hü
kümler vaz'edilmiştir. Bütün bu mühim hü
kümleri vaz ve ihtiva eden bu kanun teklifini 
huzurunuza getirirken Hükümet, bu işin poli
tikasının Başbakanlık elinde bulunmasını der
piş etmiştir. Kanunun merkezi sikletini de bu 
fikir teşkil etmektedir. Bu fikir ortadan kalk
tıktan sonra Hükümetin teklif etmiş olduğu 
bu kadar istisnai hükümler ihtiva eden bir tek
lif de ortadan kalkmış olacaktır. 

Sayın Ahmet Kemal Varınca arkadaşımız, 
böyle bir mesuliyeti Hükümetin üzerine almış 
olması noktası üzerinde hayretlerini izhar et
tiler. Arkadaşımızın düşünceleri, bizim düşün
cemize uymıyabilir. Bizim gibi düşünmediğin
den dolayı Ahmet Kemal Varınca arkadaşımı
za ben, hayretlerimi izhar etmem. Bu gibi 
şeylerde hayret izhar etmek için esasen mahal 
mevcut değildir. 

Şimdi arkadaşlar, bizim bugün mevcut Hü
kümet teşkilâtımıza göre Başbakanın iki vas
fı vardır. Bir vasfı, Başbakandır, Bakanlar 
Kurulumun Reisidir. Hükümetin politikasının 
nâzımıdır ve Hükümetin politikasının mesuli
yetini üzerinde taşıyan zattır. 

ikinci vasfı, bakandır. Muhtelif umum 
müdürlükler Başbakanlığa bağlı bulunduğuna gö
re, eğer bunlar bir Devlet Bakanı tarafından 
tedvir edilmiyorsa, orada Başbakan, Bakan 
mevkiindedir. Anayasamıza göre iki türlü me
suliyet vardır; her bakan, Hükümetin umu
mi politikasından Heyeti Aliyenize karşı me
suldür. Sonra her bakan, kendi bakanlığının 
politikasından dolayı yine Heyeti Aliyenize 
karşı mesuldür. Belki temenni edilebilir ki 
Fransa'da olduğu gibi, Başbakan, President 
du Conseille* olsun. FAmsa'da Başbakanın ismi 
Prgsiden du Conseille* 'dir. Yani Bakanlar Ku
rulu Reisidir, Hükümet Reisidir. Fakat muh
telif ilcaat ve Heyeti Âliyenizin kabul ettiği 
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muhtelif kanunlarla umum müdürlükleri bağ
lamak suretiyle Başbakanlığın hem Başba
kanlık ve- hem de !ba'karilıik vasfı mevcut bu
lunmaktadır. Şimdi, demin de arzettiğim ehem
miyetleri bakımından Turistik belge verme sa
lâhiyeti, bir Bakanlığa ait olması lâzımdır. Ha
lûk Şaman arkadaşımızın mesuliyet hükmünü 
bendeniz anlıyamadım. Başbakanlığa bağlı 
olan bu müessese bu kadar ehemmiyeti haiz bir 
turistik belge verecek, bundan, politik bakım
dan ve işin prensibi bakımından büyük hata
lar varsa yine Bakanlık sizin karşınızda mesul 
olacaktır. Vicdani hukuki, fikrî hukuki şunu 
âmirdir ki, salâhiyet nerede iste mesuliyet ora
da mevcut olur. Parlâmentarizm sisteminin 
esasını bu teşkil eder. Devlet başkanlarının 
mesuliyetlerini bu kaide tesbit etmteiktedir. 
Salâhiyet nerede ise mesuliyet oradadır. Böyle 
mühim bir vaziyetin portesini haiz olan kanu
nun prensiplerinin iyi veya fena tatbik edilme
sinden Hükümetin ve Bakanın Heyeti Celile-
nize karşı ademimesüliyeti, .mevzuübahis ola
maz. Bu mesuliyetin yanında bu salâhiyetin 
Bakanlığa mevdu olması icabeder. 

Turistik belge alan bir otelci, birçok vergi 
muafiyetlerinden istifade etmektedir. Birçok 
devletle ve belediyeye ait araziyi ucuz fiyatla 
istimlâk etmekte, temellük etmektedir Hariç
ten personel getirmek salâhiyetine maliktir. 
Bugün Türkiye 'de pek çok /otelci turistik otel 
açmak için belge istemiştir. Bunlardan 9 tane
sine 'belge verilmiştir. 

Bir arkadaşımızın ifade efttiği gibi bunun. 
vilâyetlere bırakılması asla tecviz edilemez. 
Bütün bu işlerin prensiplerini bir kanalda top
lamak, muayyen kaidelere raptetmek ve ayrı 
eephelerden işi teseddüte ve teşevvüşe bırak
mamak için üçüncü maddedeki bu salâhiyetin 
ve bu mesuliyetin ipkasında ısrar ediyorum. 

Sayın Ahmet Kemal arkadaşımız dediler ki, 
Başbakan burada bulunsaydı buna hayır der
lerdi. 

Böyle bir mülâhazanın Başbakana atf edilme
sini, hayret kelimesini kullanmak.* istemiyorum, 
ama bunu biraz indî bir hüküm telâkki ederiz. 

Kanun projesi, Başbakan tarafından görül
müş ve esas prensipleri üzerinde mutabakat 
hâsıl olduktan sonra altı imza edilerek Yüksek 
Meclise sevkedilmiştir. 
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j Bu mevzuda burada Hükümet adına mütalâa 
i dermeyan edebilecek olan Ahmet Kemal Varm-
i ca arkadaşaınız değil, burada konuşan Devlet 
j Bakanıdır. Başbakanlığın da, Hükümetin de 
; fikri budur ve bu kanun teklif edilirken de Hüj 
j küm etin bu husustaki mesuliyet ve salâhiyeti bu 
! kanunun anahtarı olarak elde tutulmuştur. Bu 
j itibarla bu maddenin kabul edilmesini ve kanu

nun bu merkezi sikletinin kadırılmasmı rica 
ederim. 

REÎS — Komisyon Sözcüsü. 
KOMİSYON ADINA Dr. NAMIK GEDİK 

(Aydın) — Bu madde hakkında zannederim ki, 
kâfi görüşmeler oldu. Yalnız komisyon olarak 
noktai nazarımızı son defa arzetmek istiyorum : 
Refet Aksoy akadaşımızm ortaya attığı noktai 
nazar, bu hükmü daha çok pratik bir hale sok
mak için vilâyet merkezlerine yapılacak müra
caatlarda valilere salâhiyet verelim şeklinde
dir. Bunun mümkün olmadığı hakkındaki mucip 
sebepleri, benden evvel buradan arkadaşlarım 
ifade ettiler. 

Başbakanlığa tevdii meselesine gelince: Bir 
noktaya huzurunuzda işaret etmek istiyorum: 
kurmakta olduğumuz müessese, sadece bir otel, 
bir bar, bir lokanta değildir. Biz bir endüstri ku
ruyoruz. Kurulmakta olan bu eserin, endüstri 
vasfında olan bu eserin kurulmasına bâzı kanuni 
imkân verirken bu kanuni imkânların da ye
rinde kullanılıp kullanılmadığının en ince bir 
şekilde tahkik ve tetkik edilmesinde zaruret 
vardır. tşi, lâyık olduğu ciddiyetle telâkki 
etmek icabettiğine göre ve biraz evvel burada 
gerek Ziya Termen ve gerek Cevat Beyin izah 
ettikleri bâzı sebepler dolayısiyle bu bakım
dan bu işin Başvekâlete bağlı kalmasında komis
yon olarak ısrar etmekteyiz. Hükümet noktai 
nazarına iltihak ediyoruz. Halûk Şaman'm tak
ririnin reddinni istirham ediyoruz. 

REÎS — Hadi Hüsman. 
ITÂDÎ HÜSMAN (istanbul) — Heyeti âli 

yeniz tasarı ile bu husustaki teklifi bir geçici 
kominyona havale buyurmuştu. Geçici Komis
yon da, Maliye, Bütçe, içişleri ve saire komis 
yonlarından birkaç üye almak suretiyle teşek 
kül etti. Hakikaten teklifin bünyesi, bu komis
yonların, malî işler, vergi muafiyeti, takdiri 
bedelle arazi tasarruf atı ve saire gibi hükümle 
rin bulunması münasebetiyle Maliye ve Bütçe 
komisyonlarından gerekli üyelerin bulunmasını 
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ibabettiriyordu. Şimdi bu şekilde teşkil edilmiş 
olan bir geçici komisyonun hazırlamış olduğu 
tasarı, yüksek huzurunuza gelmiş bulunuyor. 
Müzakere sırasında bu teklif içinde bâzı mad
delerin bilhassa işçilere taallûk etmekte oldu
ğunu nazarı dikkate alarak, ihsan Altmel ar
kadaşımız tarafından Geçici Komisyon... böyle 
işçilere taallûk eden bâzı hükümler mevcut ol
duğu halde Çalışma Komisyonundan iltihak 
olmamıştır diye bu işlerin bir kere de Ça
lışma Komisyonunda tetkiki teklif edildi. Ve 
heyeti celilenizce bu teklif kabul edilerek. Ça
lışma Komisyonuna gönderildi. Tabiatiyle Ça
lışma Komisyonu, (bendeniz usul bakımından bu 
gibi şeylere vâkıf değilim) nihayet Çalışma Ko
misyonunun heyeti celilenizin kararı ile teşek
kül eden Geçici Komisyonun teklifine her nok
tadan müdahale etmiyerek, sadece kendi komis
yonunu alâkadar eden hükümler üzerinde dura
rak mütalâasını bildirmesi zannediyorum ki, da
ha isabetli olurdu. Şimdi bu hükümler üzerinde, 
daha geniş salâhiyetle görüşlerini bildiren, Mali
ye, Bütçe, İçişleri komisyonlarından teşekkül 
eden Geçici Komisyonun hazırladığı raporu bir 
tarafa bırakarak, Çalışma Komisyonunun bütün 
bu işler üzerinde kendi görüşünü esas ittihaz et
mesi doğru olmadığı gibi biz de burada Çalışma 
Komisyonunun raporunu müzakere edersek zan
nediyorum ki, isabetli bir neticeye varmış olma
yız. Bilhasa aşağıda bâzı hükümler göreceksiniz. 
Meselâ Çalışma Komisyonunun bir hükmünden 
bahsedeyim. Çalışma Komisyonu Gelir Vergisi 
muafiyetini koymuş, ama Gelir Vergisi muafiye
tini koyacak komisyonun Çalışma Komisyonu ol
maması, doğru olurdu. Binaenaleyh bu kabil hü
kümlerin alâkalı komisyonlardan geçmesi kadar 
tabiî bir şey olamazdı. O itibarla bendeniz, Ça
lışma Komisyonunu ilgilendiren maddeler dışın
daki maddeler için Geçici Komisyon metninin 
müzakereye esas tutulmasını yüksek heyetiniz
den rica ediyorum, Ve bu hususta bir takrir ver
dim, ama usule uygun mudur değil midir?. Bu
nu heyeti celileniz takdir eder. 

REtS — Usul hakkında Burhanettin Onat, 
BURHANETTtN ONAT (Antalya) — Ar

kadaşlar; tasarıyı tetkik eden en son komisyonunj 
raporunun Mecliste görüşülmesi, bir teamüldür. 
Fakat vakit vakit Yüksek Meclisinizin bu tea
mülden ayrılarak esas meseleyi tetkik etmiş olan 
muhtelif komisyonların yahut geçici komisyonla-
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| un •' raporunu nazarı itibara aldığı da vâfcıdır. 
i Vâkıdır ama arkadaşlar; müzakerenin bidaye-
ı tinde bu esas konur. Son komisyonun raporu 

veya ondan evvelki esas komisyonun raporu mü
zakere edilir. Böyle üçüncü maddeye kadar ge-

j 1 İndikten sonra şununki mi, bunUnki mi tetkik 
i ve kabul edilsin teklifi . yersizdir. Manasızdır. 
1 Olduğu gibi devamı lâzımgelir. 

REİS — Ahmet Kemal Varınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 

I -—Efendim, biz kanun yaparken Hükümetin hi-
| yerarşîk teşkilâtına dokunmamaklığımız lâzım-
j gelir normali budur. Şimdi Devletin, Hüküme

tin teşkilâtında demin arzettiğim gibi vekiller 
veya vekâletler var, umum müdürlükler var; 

i Başbakanlığa tâbi vekâletler var, umum müdür
lükler var. Şimdi işler bu şekilde normal olarak 
gidip dururken ve Başvekil de bütün vekiller üze
rinde, umum müdürler üzerinde salâhiyetini ta
mamen ihtimal edip dururken benim anlayamadı-

I gmı. benim için hayreti mucip olan, benim için 
| anormal olan Basın - Yaym Umum Müdürlüğü

nün yalnız bu meseleden dolayı vereceği belgeleri 
I Başbakan verecek ve imza edecektir. Tasavvur" 
I buyurunuz, şu Başbakanlığa tâbi Hükümet teş

kilâtını göz önüne alınız, normal şekil bu değil 
I midir? Mesele ne kadar mühim olursa olsun, sui

istimale müsait olsun, şu olsun bu olsun,... Nasıl 
| bir Başveşkil, istediğini vekil yapıyor, umum mü-
j dür yapıyorsa murakabe de onundur. 
j Şimdi bir başlıan umum müdürü çağırıp de-
i so ki, «senin vereceğin bu belgeleri ben de göre

ceğim, verdiğin belgeleri ben de gözden geçîreee-
I ğim».. Bu ne demektir? O demektir ki «Sen bun-
I dan mesul değilsin, bu işleri tahkik edersin, tet

kik edersin, komisyona havale edersin fakat en 
I son kararı ben vereceğim!» Demin dediğim gibi 

Eğer Adnan Menderes Beyefendi burada olsa
lardı Yüksek Heyetinizin üzerinde durduğu bu 

i müzakere ve münakaşadan sonra belki: «Ben bu 
j gibi işleri istemem» diyecekti. Ben başka türlü 

konuşmadım, Muammer Beyefendi başka mâna 
verdiler, insanlar bir noktaya vurur, fakat ba
kar ki o nokta zayıftır vazgeçer. Neden müzakere, 
münakaşa ediyoruz? Bir yanlışlık, bir sakatlık 
varsa onu düzeltmek için.. 

Şunu da arzedeyim ki, bu Umum Müdürlükte 
öyle birtakım salâhiyetler vardır ki bundan da-

I ha mühimdir. Meselâ, radyoda konuşma işi. Rad-
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yoda konuşmak için konuşacağınız mevzuu iki I 
nüsha olarak hazırlayıp vereceksiniz, onun bir 
komitesi var, nasıl ki bu işin de bir komitesi ola
cak. Bu radyoda konuşulur mu konuşulmaz mı, 
orada karar verilir. Bunu Başbakan yazsa da 
böyledir. Başbakan da konuşmak istese yazı 'iki | 
nüsha olacaktır ve bu komiteden geçecektir. Ko- I 
mitenin kanunu bunu icabettirir. Benim 5-6 se
ne evvel başımdan geçti, yazımı komite kabul et
ti. Sonra Başbakan Radyo Müdürüne emir verdi, 
konuşamaz dedi, ben kıyameti kopardım, kanuni 
hakkımdır dedim. Ve bu yüzden o zamanki Umum 
Müdürü attırdım, Umum Müdürlüğe bu gibi yük
sek salâhiyetler verdikten sonra artık otele, şuna 

7. — SUNUKLAR 

1. — Gayrimenkul sahipleri derneği adına 
başkan Süreyya İlmen tarafından gönderilen 
ve Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddel
eriyle tahdit edilmiş olan mülkiyet haklarının 
iadesi dileğimi muhtevi iki telgraf, 
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buna bir belge vermek için bunun elinden salâhi
yeti alınmasına lüzum yok. Bunu verebilir. Fa
kat amelî olarak meselâ Başvekil, Devlet Baka
nına emir verir, Umum Müdürlükçe verilecek 
bütün bu gibi belgeleri tetkik ve parafe edeceksin 
dese, buna karışanlayız; fakat Hükümetin hiyer-
arşik kuruluşuna muhalif olan bu maddeyi kabul 
edemeyiz. Ben aleyhindeyim. 

REÎS — Daha söz 'istiyen arkadaşlar mevcut
tur. Ekseriyet kalmamıştır. 

Evvelce ittihaz edilen karar dairesinde 16 Şu
bat Pazartesi günü Bütçe çalışmalarına başlan
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,15 

VE TELGRAFLAR 

2. — Bartın Belediye Başkanı Kemal Sa-
mancıoğlu tarafından gönderilen ve Bartın Ir-
mağmda'ki geniş seyrüsefer dâvasının hallinin 
demokrasi devrinin nimetlerinden olduğunu 
belirterek Belediye Meclisinin bağlılıklarını 
bildiren telgraf. 

T. B. M. M. Basımevi 
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S. SAYİSİ: 103 
Turizm Cndüstrisini teşvik kanunu lâyihası ile Antalya Mebusu 
Burhanettin Onat* ve 122 arkadaşuun Turizm Endüstrisini teşvik 
kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ile Çalışma Komisyonu raporları 

(1/341, 2/342) 

Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu tasarısı (1/341) 

- T.C* 
Başbakaıtihk 21 . II . 1962 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
tetkik Müdürlüğü 

Hayt : 71-1919, 6/471 
Büyük Millet Mofclisi Yüksek Başkanlığına 

Turizm Endüstrisini Teşvik hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 1 . I I . 1952 tarihinde 
yüksek Meclise .sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu say
gılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 

'~",t " '», ' GEREKÇESİ 

Memleketimiz;'dünyanın diğer turizme müsait memleketlerinden daha zengin ve daha cazip bir 
memlekettir. Turistleri kendine çekecek sıhhat, spor, öğrenme ve dinlenmeye yanyan kıymetleri, 
hususiyetjeriyle, vte birkaç bin yıllık tarihi eserleriyle enteresan ve eşsizdir. Tabiat^ yurduantuıu âde
ta şımartmış, ona bin bir güzellik ve çeşitli iklim bahsetmiştir. 

Gerek içten ve gerek dıştan gelen arzulara ve zamanın icaplarına uyarak, bu güzel memleketin 
ve tarih hazinesinin, süratle turizm bakımından inkişafını sağlıyaoak uzun ve kısa vadeli hazırlık
ların yapılması, eşsiz turistik değerlerin kıymetlendirilmesine çalışılması, bir zarurettir. 

Bu za/uret; İkinci Dünya Harbi sonunda, Marshall plânı ile Avrupa'ya yapılan muazzam yar
dımın yânında, turizm ile büyük mübadeleler düşünüldüğü için, kendini bir kat daha hissettirmek
tedir. • * . • . • 

Nitekim E. C. A. İdaresince yayınlanan bir yazıda, Amerikalıların seyahat sebeplerine temas 
edilerek İMI noktaları açıklamaktadır : • 

«Amerikalılar, çok seyahat eden bir millettir. Sanki senelerce önce Avrupa Man yeni kıtaya 
giden Amerikalıların kanma işliyen bir vasıf, her sene binlerce Amerikan turistinin Avrupa'ya 
gitmesini temin etmektedir; Avrupa'ya giden Amerikan turisti Avrupa'da para sarf ederken de Av
rupa memleketleri için bir dolar geliri kaynağı teşkil etmektedir. 

Meml|ketlerin iktisadi bünyelerinde ve ihracat - ithalât muvazenelerinde büyük bir rol oyni-
yan hju l^nağııı ehemmiyeti bütün dünya çapında hissedilmeye başlandı. Turizm yolu ile Ameri
kalıların Avrupa'ya bıraktıkları dolar miktar.ının; Avrupa memleketlerinden mal ithal etmek yo-
liyle sarf etmekte oldukları paralardan çok daha büyük bir yekûn teşkil etmekte olduğu görüldü. 

Turizm, dolar sıkıntısını karşılıyaeak yepyeni bir altın madeni gibidir. Fakijt esâs itibariyle 



bu yeni kaynak bir altın madeninden de daha fazla kıymetlidir, çünkü altın madeni, istihsal 
sonunda bitmek tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bir turistin görmek istediği manzara ve yeni yeni 
yerlerin tabiî güzellikleri ise; (Burada kelimeyi en geniş mânasında kullanalım), «malın» bizatihi 
mahiyeti itibariyle «tükenmez» bir hazine olduğunu kabul etmeniz lâzımgelir. 

1927 ile 1937 senesi arasında geçen müddet içinde, Avrupa'da sadece Amerikalıların seyahat
leri neticesi olarak, 2 milyar 3 yüz milyon dolar Avrupa'ya gelmişti. Basit bir hesapla bu, takri
ben yılda 200 milyon dolar etmekteydi ki, Avrupa,nm Amerika'dan yaptığı ithalât neticesi zuhur 
eden açığın yüzde 40 mı kapatmaktaydı. 

Harbden sonra Amerika Birleşik Devletlerinde kongre tarafından kabul edilen Yabancı mem
leketlere Yardım Kanununun 117 nci maddesinin b fıkrasında «İktisadi İş Birliği İdaresinin Ame
rikan Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yaparak, Amerikalıların Marshall plânı memleketlerine 
seyahatlerini» teşvik etmesi de istenmişti. 

Son iki sene zarfında Avrupa memleketleri turizm sahasında birçok tedbirler almışlar ve bu 
kaynaktan istifade ederek dolar temini yollarını artırmaya bakmışlardır. 

Bu tedbirlerin neticeleri, 1949 senesinde ilk emarelerini göstermeye başlamıştır. Nakliye im
kânlarının mahdut olmasına rağmen 1948 senesi içinde 210.000 Amerikalı Avrupa'ya gelmiştir. Bu 
rakam bir sene evveli ile mukayese edilirse % 26 nispetinde bir artma müşahede edilir. 1949 se
nesinde takriben 270.000 Amerikalı turist Avrupa memleketlerinde para sarfetmişlerdir. 1949 -
1950 Malî senesi içinde dolar mıntakalarmdan gelen turistlerin Avrupa memleketlerine bıraka
cakları paranın yekûnu, takriben; 164 500 000 dolar olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar 1948 
senesi içinde turizmden kazanılan para yekûnundan % 60 nispetinde yüksektir. 

Avrupa için önemi olan turistler, sadece Amerika Birleşik Devletlerinden gelenler değildir. 
Kanada, Lâtin Amerika memleketlerinden gelen turistler de dolar sahası turistleridir ve bu mem
leketlerden Marshall Plânı topraklarına gelen turistlerin masrafları da 1949 - 1950 Malî senesi için 
,de : 31 900 000 dolar olarak tahmin edilmiştir. Halbuki 1948 senesi içinde bu rakam sadece 
20 000 000 dolardı. 

Seyahatin kolaylaşması, sürati ve bir yandan da Amerika'da millî servetin artması ile seya
hat etmek istiyen Amerikalıya yeni ufuklar açılırken turistin görmek istediği memleketler için de 
güç bulunan dövizleri temin için yeni yeni imkânlar meydana gelmektedir. 

Görülmeye değer yerleri çok az olan birçok memleketler, reklâm ve rahatlık kısmına büyük 
ehemmiyet vererek, turizm sahasında büyük adımlar atabilmektedirler. (Türkiye 'nin görülmeye 
değer yerleri saymakla bitirilemez. Bir turist için başlılbaşma sihirleyici bir atmosfere bürün
müş olan İstanbul'dan başka, Truva harabeleri, Efes, Milet harabeleri, 4000 senelik Hitit medeni
yetlerinin eserleri bir turist için akılları durduracak derecede alâkayı cazip, görülmeye değer yer
lerdir.) Dünya katoliklerini Hazreti İsa'nın Havvarilerinden St, Paul'un doğduğu yer olan Tar
sus'a çekmek hiç de güç olmıyan bir iştir. Fakat unutulmamalı'ki, turistin rahatlığını temin et
mek için, çok ama pek ustaea reklâm yapmak ve vasat hazırlamak şarttır. 

Türk Hükümeti son zamanlarda büyük bir ehemmiyetle üzerinde durduğu turizm dâvasında, 
birtakım müşkülleri halletmesiyle Türkiye'yi istikbalin en büyük turist memleketi haline koy
ması sadece tabiî trir netice olacaktır» denilmektedir. 

Çok eskiden beri turizm endüstrisine malik olan memleketlerde bile bugünün yeni zihniyet ve 
icaplarına uyularak birtakım kolaylıklar gösterilmekte, teşvik edilmekte ve yeniden ıbüyük serma
yeler yatîrılmakta ve bu endüstriye bir kat daha ehemmiyet verilmektedir. Nitekim 1949 Eylülü
nün 14 - 17 nci günleri Parlâmentolararası Birinci Turizm Kongresi rapor ye zabıtlarından alman 
aşağıdaki malûmat bu hususta yeter foir fikir verebilir. 

«Fransa'da otellere 60 milyar, lokantalara 76, içkili yerlere 20, «kaplıcalara 1,, gazinolara 1,5 
.milyon frang olmak üzere 98,5 milyar frang turizm endüstrisine sermaye vaz'edilmiş bulunma-

. sına rağmen bu endüstiriyi yeniden teçhiz etmek, modernleştirmek için, hazırlanan bir plânla 
yatırılacak envestismanm (para yatırımının) yıllara taksimi şöyle tesbit edilmiştir : «Rakamlar 
milyon franktır.» • 
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1949 1950 

1. 
a) 

Otelcilik 
Turizm sanayiinin kendiliğinden yaptığı fi-

nansman 
b) 
c) 
2. 
a) 
b) 
3. 
a) 
b) 
ç) 
d) 
4. 
a) 
b) 

Devletçe verilen krediler 
Harb tazminatı ile 
Turistik yollar 
Normal finansman 
Kredi . 
Turizm istasyonları 
Tedavüle çıkarılacak istikraz bonoları 
Kaplıca ve içmelere harb tazminatı 
Kaplıca ve içmelere kredi 
Gazinolara harb tazminatı 
Dağ istasyonlarının teçhizatı 
Tedavüle konulacak istikrazlar 
Bu müesseselerin kendiliğinden yaptığı fi-

nansman 
e) 
5. 
6. 
a) 
b) 
7. 
8. 

Kredi 
Halk turizmi kredi 

wDeniz aşırı turizm 
Kendiliğinden finansman 1/3 
Kredi 2/3 
Amerika'da reklâm dolar olarak 
Materiyal ve malzeme dolar olarak 

6 000 
6 000 
2 50U 

650 
650 

1 300 
250 
800 
800 

200 

' 150 
300 
900 

250 
550 

8 000 000 
1 000 000 

9 000 
9 000 
3 500 

1 000 
1 000 

2 000 
250 

1 200 
1 200 

300 

240 
475 

1 350 

400 
800 

1 000 000 
1 000 000 

İtalya'da 1923 - 1938 yılları arasında ortalama olarak turizm gelirleri yılda 1 864 000 000 liret 
idi. Bu suretle Habeşistan Harbinin, 1929 - 1930 yılları arasındaki iktisadi krizin yaptığı sarsıntıyı, 
İtalyan Hazinesi mezkûr seneler sarfında tediye muvazenesinin yüzde kırkbirini turizm geliriyle 
kapatmak suretiyle tahfif etmiştir. 1938 senesinde İtalya'nın en mühim ihraç maddesi olan üzüm
cülük ve şarapçılık ile memlekete getirdiği 1 767 000 000 liret ile turizm gelirine ulaşamamıştır. 

1948 yılının on ayında İtalya turizm gelirinin 800 milyon Türk lirasına ulaştığı tesbit edilmiştir. 
Hemen hemen Lübnan'ın bütün geliri turizm endüstrisine dayanmakta ve dış turizmle temin 

edilmektedir. Bu sahada Hükümet âzami kolaylığı göstermekte, memleketin giriş kapılarında turist
ler, turizm genel komiserliğinin ajanları tarafından karşılanmakta, bütün polis ve gümrük mua
meleleri bu ajanların müdahale ve nezaretleri altında yapılmaktadır. Hattâ turistler, yine bu ajanlar 
tarafından turizm merkezlerine götürülmektedirler. 

Lübnan'da 15 günden fazla ikamet edecek her turiste bir (hoş geldiniz) bonosu verilmektedir. 
Bu bono, büyükler için 60, çocuklar için 30 Lübnan liralık bir primdir. [*] ^ .-.••- , 

# Lübnan Turizm Komiserliğinin başlıca vazifeleri : 
1. Kış ve yaz için memleketin tabiî güzellik kaynaklarını kıymetlendirecek merkezler kur

durmak : • 
2. Su şehirlerinde yeni ve tabiî maden suları bularak, onları tanıtmak ve o belde civarında tu

ristik tesisler kurulmasını kolaylaştırmak; 

[*] İsviçre Otelciler Birliğinin 21 Kasım 1950 tarihli bülteninde bildirildiğine göre mezkûr birlik 
4 yaşındaki çocuklar da dâhil olmak üzere İsviçre otellerinde 14 gün ve 14 gece kalan ve kanuni 
ikametgahı yabancı bir memlekette bulunan her müşteriye 50 İsviçre frangı prim verebilmektedir. 

1951 

12 000 
12 000 
4*000 

1 350 
13 500 

27 000 

1 500 
1 500 

400 

315 
625 

1 750 

500 
1 000 

1 200 000 
1 000 000 

Toplani 

54 000 
10 000 

6 000 

6 000 
500 

3 500 
3 500 

3 005 
4 000 

3 500 
3 000 000 
3 000 000 
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3. Turistik merkezlerde çeşitli sopor şahsıları kurdurmak ve buralarda millî ve milletlerarası 
müsabakalar tertiplemek; 

4. Mrntakavi festivaller, eğlenceler, geziler tertip etmek; 
5. Ehemmiyetli merkezlerde umuma ve çocuklara mahsus bahçeler, parklar meydana• sgetir-

mek; 
6. Memleketi ziyaret edenlere hüsnü kabul gösterilmesini ve konforlu bir ikamet tejoainini 

sağlamak; 
7. Otelci, lokantacı ve personelin vazifelerini hakkiyle yerine getirmesinde rehlber olmak vt 

işletmelerin ıslahına nezaret etmek. 
8. Yeni otellerin inşaat plânlarını tasdik etmek; 
9. Eski otellerin taksimat, tesisat, teçhizat ve tadilâtını kontrol etmek; 
.10. Otelcilik için kredi fonu vücuda getirmek; 
11. Otel, lokanta ve kabarelerin fiyatlarını tâyin ve kontrol etmek; 
12. Lübna'ın iç ve dış propagandasına istikamet veran/ök ve kontrol etmek. 
Diğer taraftan Turizm Genel Komiserliği Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan Eski Eşerler Mü

dürlüğü ile sıkı iş birliği yapmakla da mükelleftir. Bütün turizm mevzuları bir bütün halinde 
Turizm Genel Komiserliğinde toplanmakta ve onun eümlei vazaifinden bulunmaktadır. 

Avrupa İktisadi İş Birliği İdaresi Turizm Komisyonu Amerikan Heyeti Başkanı Albay Th. 
Pozzy'nin verdiği bir rapordan alınan ihsai bilgiler, memleketimizde turizme ehemmiyet vermek-
liğimizi bir kat daha mânalandırmaktaidır. 

€ Amerikalı turistlerin muhtelif Avrupa memleketlerine bıraktıkları dolar nrikttarı $n suretle tes-
bdt edilmiştir. : ; 

Yıllar Milyon dolar olarak 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

115 
204 
284 
395 
539 

tahmin 
» 

Amerikalı olmıyan nakliyat şirketlerine Ödenen : 
Yıllar 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Amerikalı turist sayısı : 
Yıllar 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Milyon dolar olarak 

64 
82 
120 
14.0 
180 

tahmin 
» 

Turist adedi 

202 914 
269 650 
340 000 
401 000 
500 000 

tahmin 
» 

Hemen hemen hiçbir turistik tesise sahip bulunmadığımız ve reklâm, propaganda yapmadığı
mız halde, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Turizm Dairesinin resmî kayıtlarına 
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göre, Amerikalı turistlerin Avrupa'da bıraktıkları paranın 1İ27 de 0,008 i, İ92Ö da 0,01 i, İ9âf 
de 0,03 ü Türkiye'de kalmıştır. 

Türkiye'nin 1926 - 1931 yılları arasındaki oı-talama turizm geliri yılda 3 500 000 dolar ve 
yine yılda ortalama olarak gelen turistlerin sayısı 59 000 arasındaydı. 

1951 - 1953 yıllan arasında Amerikan turistlerinin Avrupa'da bırakacakları para, İktisadi 
İş Birliği İdaresi tarafından 800 milyon dolar, Türkiye'ye isabet edecek mi&tar 2 400 000 dolar ola^ 

' rak tahmin edilmektedir. 
Bütün bunlar memleketimizde turizmin gelişmesi için engel mevzuatın düzenlendiği ve turiz

mi teşvik için tedbirlerin düşünüldüğü ve alınıldığı bir sırada, daha umumi bir tâbirle, turizmin, 
Millî bir dâva olarak ele alınmak istendiği bu başlangıç devresinde kurulacak turizm endüstirimi* 
zi himaye, sermayedar ve iş sahipleri bu işe, teşvik ve rağbeti artırmak için bâzı fedakaârlak-
lan da göze almak lâzımgeldiğini göstermektedir: 

Turizm endüstrimizin kuruluşunu ve turizmin inkişafını yalnız dış turizm bakımından mütalâa 
etmtek kâfi değildir. Turizm, bu endüstrinin ana 1951 -1953 yılları arasında Amerikan turistleri 
lerle birlikte inkişaf ettiğine, yol dâvamızın plânlı bir şekilde ilerlediğine göre, memleket çapında 
bir imara ve kalkınmaya götüren bir hareket olduğu kadar, memlekette halk kütlelerinin yer 
değiştirmelerine, para ve iş hareketlerine de âmil olacaktır. 

Bu vesile ile şu ciheti de göz önünde tutmak lâzımdır ki, turizm sadece iktisadi cephe ile ilgi
li bir faaliyet olmaktan çıkarak, bir memleketin kültürel ve sosyal cephelerini de geliştirmektedir. 

Fransa'da : 
78.000 otel, 45.000 restoran, 160.000 içki yeri, 5.000 çay salonu, 165 gazino, 125 kaplıca, 53 

golf, 180 seyahat acentası, 1.000 otokarsi, 20 teleferik istasyon, 750.000 müstahdem çalışmakta
dır. Buna mukabil demircilik sanayiinde 500.000, çelik sanayiinde 280.000, madenlerde 330.000 
gündelikli işçi vardır. 

İtalya'da : 
Turizm endüstrisinde çalışanların sayısı 740 998 dir. 
Halbuki İtalya'da çok önemli sayılan diğer bazı sanayide rakamlar şunlardır ; 
Kimya sanayii 261 695 * 
İaşe maddeleri 349 723 
Tekstil sanayii 559 494 
İsviçre'de ise, 120 121 kişi turizm sanayiinde i§ bulmaktadır. 
Fransa, İtalya ve İsviçre Turizm endüstrisine ait' yukardaki mukayeseli rakamlara bakılacak 

olursa, memleketimizde çoğalmış ve çoğalmakta bulunan mektepli, mektepsaz işsizler arasından bir
çok kimselerin, daha ilk günden bu sahada iş sahibi olacaklarına şüphe yoktur. Gelecek günlerde 
ise bu sahanın pek geniş imkânlar vâdettiği bir hakikattir. » 

Bu kadar geniş imkânlar vadeden turizmin inkişafı ve endüstrisinin kurulması nasıl olacaktır? 
Diğer sanayide olduğu gibi hammaddeleri mevcut olup da sanayi ve istihsal vasıtaları h«nüz 

kurulmamış olan memleketlerde ve bilhassa vaktiyle memleketimizde kuvvetli bir sanayi meydana 
getirilmek için alman tedbirlere benzer, birtakım teşvik ve himaye tedbirlerinin atanması ile bu 
endüstrimizin kurulmasına hizmet edilmiş ve inkişafına çalışılmış olur. 

Nitekim, Birinci Dünya.Harbinden sonra turizm sanayiinin canlanması için sistemli çalışmalar 
yapan memleketler de birçok kolaylıklar, müsaadeler ve muafiyetler kabul etmişlerdir. 

Bunların içinde yeni bir turizm endüstrisi kurulmasını temin edecek himaye ve teşvik tedbir
leri olduğu gibi, mevcut müesseselerin yeni icaplara göre ıslahını sağlıyacak tedbirler de vardır. 
Bu cümleden olarak bir taraftan da kurulmuş veya kurulacak olan turizm endüstrisinin dünya 
rekabet şartlarına mukavemet etmelerini temin edecek malî tedbirler de gözden kaçırılmamıştır. 

Böyleee muhtelif yabancı memleketlerin turizm endüstrisini teşvik ve himaye için tatbik ettikleri 
sistemleri iki ana esasta toplamak mümkündür. 

a) Kredi ve malî yardım sistemi, 
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b) Muhtelif yergiler muaflığı sistemi.. 
Kredi ve malî yardım sistemi : 
Avusturya ve İsviçre'de, gerek yeni tesislerin kuruluşunda, gerek eski tesislerin üzerinde 

yenilemeler yapıldığı sırada ağır borçlara 'girmiş olan turizm endüstrisi ipotekli konkordato usu-
liyle iflâs 'hükümlerinden istisna olunduğu gibi, ağir faiz yüklerinin hafifletilmesi maksâdiyle ay
nı memleketlerde ve İtalya'da Devlet, otel endüstrisinin borçlarını kısmen faizsiz, kısmen de 
faizi hafifletilmiş uzun borçlara tahvil etmiştir. 

Büyük ve küçük endüstri memleketlerinde, yeniden 'kurulacak turistik tesislere lüzumlu in
şaat malzemesiyle her türlü teçhizat kendileri tarafından ve binaenaleyh ucuza yapıldığı için te
şebbüs sahipleri bu maddeleri kolaylıkla temin edecek durumdadırlar. Bu sebeple bilhassa bu 
memleketlerde (kredi ile) veya aynı zamanda (malî yardımlarla) teşvik ve himaye yoluna gi
dilmiştir. - * . 

Fransa, İtalya, Çekoslovakya, Macaristan, Portekiz, Estonya, Finlandiya, Japonya bu mem
leketler arasında idi. 

Muhtelif vergilerden muaflık sistemi : 
Tamamiyle sanayileşmemi^ ye Devlet maliyesinin iktidarı yüksek olmıyan memleketler ise daha 

çok zaruri bir icap 'olan vergi muaflığı sistemine gitmişlerdir. 
Yugoslavya, Romanya, Yunanistan hu sistemi kabul ye tatbik eden memleketler arasında oldu

ğu gibi Portekiz, Macaristan ve italya'da her iki sistem bir arada tatbik edilmiştir. 
Yeniden bir turizm endüstrisi kurulması mevzuubahis olan memleketimizde kredi-ve malî yar

dım sistemine gidilmesi tabiî olduğu kadar, bu endüstrinin kuruluş maliyetinin yüksek olmama
sını temin etmek de gerektiğine göre her iki sistemin birden tatbikmda zaruret vardır. 

Zira tesis maliyeti yüksek olan böyle bir endüstri, daha kurulurken gelir kabiliyetini kay
betmiş olur ve yüksek maliyetli olan tesisler, bu tesislere göre hesaplanacak amortismanlar ve 
gayrimenkullerin yüksek kıymetlerine göre tarhedilecek vergiler, işletme maliyetlerini de daimî 
surette pahalılaştırır. Bilhassa sabit sermaye denilen gayrimenkuller ve sair tesisler,' kısmen 
kredi kullanılarak meydana getirilmişse, bütün bu' unsurlara inzimam edecek faizler sebebiyle 
yüksek tarifeler tatbikına sebep olurlar. Bunun ise, dış turizm kadar iç turizm için zararlı ve 
kurulmuş olan tesisler için felâketli olacağı şüphesizdir. 

Ayrıca, bu endüstri, gümrük ve vergi himayesinden mahrum bırakıldığı takdirde, gerek kurulu
şunda, gerek kurulduktan sonra işleyişinde genç ve tecrübesiz bir sanayi bünyesi ile, milletlerarası 
çetin rekabet şartlarına, dayanması da mümkün değildir. 

Esasen bu endüstri, daha fazla iç turizme dayanacağından tarifeler memleket halkının ödeme 
kudretine uygun olmalıdır. 

Bu mülâhazalarladır ki, memleketimizde turizm endüstrisinin teşviki konusunda halen mevcut 
kredi ve vergi muaflıkları tedbirleri gerek bu tasarı gerekse 5383 sayılı Gümrük Kanununun 
17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sayılı Kanunla eklenen o fıkrasının değiştirilmesi mak
sâdiyle hazırlanan tasarı ile takviye edilmiş bulunmaktadır. 

. Yapılan tadiller şu suretle ifadelendirilebilir. 
Kanunun adı : 
Turizm endüstrisi, diğer ziraat, sanayi ve madencilik gibi bir ana endüstri durumunda bulun

duğundan bu muazzam sanayiin kuruluş ve hareketini teşvik ve himaye eden 5647 sayılı Kanunun 
adının yalnız; (Turizm Müesseseleri Teşvik Kanunu) olarak bırakılması bu endüstrinin ehemmiye
tini birden aksettiremiyeceği mülâhazasiyle, yeni tasarının : (Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu) şeklinde isimlendirilmesi, uygun görülmüştür. 

Madde 1 : 5647 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde bir değişiklik yapılmış, iki bent halinde 
getirilerek tamamen turistik mahiyette olan seyahat büro ve acenteleri ile turistik «müesseselerce 
işletmek üzere kurulacak ulaştırma vasıta ve tesisleri» de turizm müesseseleri meyanına ithal edil
miştir. Zira turizm endüstrisinin gelişmesinde gerek milletlerarası seyahat büro ve acenteleriyle 
temaslarda ve gerek iç turizmin canlanması için yapacakları faaliyetlerde hareketlendirici rolleri 
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mevcuttur, Bir misal olarak, Yataklı Vagonlar Şirketinin Ankara > Aband, Ankara .- Akçakoca 
arasında turistik otobüs seferleri tertiplemesi, seyyah celbi hususunda Pakistan ve Yakınşark 
»memleketleriyle münasebetler araması gibi hususlar zikredebilir. 

Madde 2 - 3 : Bu maddeler 5647 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddesinin hemen hemen aynıdır. 
Yalnız birinci maddede yapılan ilâvelelere uyulmuş, Turizm Danışma Kurulu kolaylık ve sürati 
temin için belgenin Merkez Turizm Koıuitesinee verilmesini karar altına almış olduğundan, 3 ncü 
madde o şekilde düzenlenmiştir. 

Madde 4 - 5 - 6 - 7 : Bir «Merkez Turizm Komitesi» ııin kuruluşuna aittir. Turizm endüstrisinin 
kuruluşunda ve inkişafında turizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve alınacak tedbirler hakkın
da düşüncelerinden istifade etmek üzere 5392 sayılı Basın - Yayın ve Turizm Gneel Müdiirjjiğü 
Teşkilât Kanununun 17 nci maddesine göre toplanan Turizm Danışma Kurulu, yılda bir defa 
yapılan ve üç, dört günlük toplantı süresi içinde birçok hususlarda keşin neticeler tâyinine vakit 
kalmadığından Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ile daimî temasta bulunmak ve alınan ka
rarların takip ve tatbikında faydalı olmak için, kendi arasından beş kişilik bir merkez komitesi 
seçmişti. Böyle bir komitenin çok faydalı olduğu görülerek, çeşitli turistik müesseseler üzerinde 
Teşvik Kanununu tatbik edecek ve kararlar alacak olan Basın - Yayın ve Turizm Gtenel Müdürlü
ğünün tek başına kalmaması ve müesseselere kredi açılmasında, diğer hususlarda daimî istişari 
bir komite olarak istifade edilmsei için, gerçek bir ihtiyaçtan doğan bu komitenin mevcudiyetine 
kanuni bir şekil verilmesi icabettiği neticesine varılmış ve 4,^5, 6, 7 nci maddeler Merkez Turizm 
Komitesinin kuruluş ve vazifelerine hasredilmiştir. 

Madde 8 : 5647 sayılı Kanunun 6 nci maddesidir. Danışma Kurulunca köylerin de ilâvesi lü
zumlu görülmüş ve buna göre düzeltme yapıldıktan başka; bir kısım belediye veya öael idareler
ce kendi hizmetleriyle alâkalı olarak istimlâk edilmiş mahallerde turizm müesseselerinin de kurul
malarına imkân verilmek üzere maddeye yeni bir fıkra eklenmiş ve yine Köy ve Tapu kanunların-

. da yabancı tebaalı kimselerin arazi ve emlâk sahibi olamıyacaklarma dair bulunan hükümlerin bu 
kanundan faydalanacak müesseseler hakkında da uygulanması maksadı aksatacak mahiyette görül
düğünden, bunlardan istisna sağlanmak üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 9 : Halen yürürlükte bulunan 5647 Sayılı Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu ile 
birlikte yürürlüğe konulmuş olan ve bu türlü müesseselerin Arazi, Bina, binalardan alınan ik
tisadi Buhran vergilerinden muafiyetine mütedair bulunan 5648, 5649 ve 5650 sayılı kanunlarda 
«Turizm Müesseselerini Teşvik Kanunu» şümulüne giren müesseselerden bahsedilmiş bulunduğun
dan, tasarı ile kuruluşları teşvik edilen müesseselerin de bu kanunlardaki hükümlerden faydala
nacağı tasarının 9 ncu maddesinde tasrih edilmiştir. 

Madde 10 : 5383 sayılı Gümrük Kanununun 17 nci maddesinin 7 numaralı bendine 5651 sa
yılı Kanunla eklenen c fıkrası ile turizm müesseselerine lüzumlu bâzı eşya ve tesisat malzemesi
nin bu müesseselerin ihtiyacı için hariçten memlekete ithali Gümrük Resminden istisna edilmiş
tir. Bu kere hazırlanan ve bu tasarı ile birlikte Büyük Millet Meclisine sevkedilen bir kanun ta
sarısı ile, Gümrük Kanununun sözü edilen c fıkrası hükmü değiştirilmekte, turizm müesseseleri
nin muaf en ithal edecekleri eşya nev'i çoğaltılmaktadır. Tasarının 10 ncu maddesinde turizm mü
esseselerinin, Gümrük Kanununun bu yeni hükmünden de faydalanacağı açıklanmıştır. 

Madde 11 : Tasarının bu maddesinde, turizm müesseselerinin işletilmesi için satmalmacak gay-
rimenkullerin tescilleri ile şerhi müstelzim muameleleri Tapu Harcından muaf tutulmuştur. Bu 
mevzudakî Tapu Harcının ağırlığı düşünülürse bu hükmün de bu müesseselerin teşviki mevzuun
da derpiş olunan vergi muaflıkları yolu ile teşvik tedbirleri arasında ne kadar tesirli bir unsur ol
duğu kolaylıkla görülebilir. 

Madde 12-13 : Gerçek bir ihtiyacın ve zamanın empoze ettiği ve yepyeni bir şekilde kurulacak 
olan turizm endüstrimizde iyi bir gelenek ve görenek temini maksadiyle ilâve «dilmiştir. Aynı 
zamanda, mütehassıs olarak memleketimizde iş alacak olan yabancı personel, Türk personelin ye
tişmesinde, onların teknik terbiye ve bilgilerinin artmasında, birer rehber ve hattâ öğretmen ola
cakları şüphesiz görülmüştür. Esasen Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtınca Avrupa'-
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daki turizm endüstrisinin kalkınması bakımından faydalı görülen personel mübadelesi mevzuu 
üzerinde durulmuş bulunduğundan ve bu da şüphesiz turizm endüstrisinin yüksek bir seviyede 
bulunmıyan memleketler için çok faydalı olacağından, mer'i mevzuatımızın memleketimizin dâ-
hil bulunduğu tş birliği İdaresinin bu yoldaki teşebbüse ilerde bir engel teşkil etmemesi bakımın
dan da lüzumludur. Yabancı mütehassıs personel getirilmesi, aynı zamanda turizm müesseseleri
mizin tek taraflı mütehassıs personel getirilmesinde, yükümü kısmen hafifi etmiş olacaktır. 

Madde 14 : Turizm müessesesi beblgesi almış olan tesisler, bu kanunun yayınımdan' itibaren 
ilk birkaç yıl içinde mahdut bir miktarda olacaklarından, yabancı devlet uyruklusu çalgıcı, şar
kıcı, oyuncu ye varyete artisleri çalıştırmak için 2007 sayılı Kanun hükümlerinden beş yıl müd
deti! istisna edilmişlerdir. 

Şöhretli bir caz veya salon orkestrasının, yıldız olbmuış şarkıcı ve artislerin, müzisyenlerin 
memleketimizdeki turistik müesseseler için ayrıca bir reklâm vasıtası olacakları tabiî bulunmakla 
beraber, yerli elemanların yetişmelerine ve form bulmalarına da vasıta olacaklardır. Zaten yerli 
elemanlar bugün dahi yeter sayıda bulunmamaktadırlar. 

Madde 15 : Mahallî ihtiyaçların ölçülmesi ve bu ölçü anilinde kuruluşun temini aynı zaman
da turizm müessesesi kurucularının ve tesis mevzularının ilkel bir kontroldan geçirilmesi ve ille
rin turizm endüstirisi ile alâka ve inkişaflarma hizmetlerinin temini babkımından ilâve edilmiştir. 

Madde 16 : Bu madde 5647 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin bir bendidir.' Bu madde; belge 
alınmak istenen tesislerin ekonomik ve malî imkânlarının, turizm bakımından faydalı olup olımı-
yacaklarm tetkik ve tahkikini meoburi kılmak ve bu suretle gerçek bir şekilde turizmin inkişafı
na yarıya^ak tesisler meydana gelmesini sağlamak mak'sadiyle tasarıda yer almıştır. 

Madde 17 : 5647 sayılı Kanunun 9 ncıı maddesidir. 
Madde 18 - 19 : Kredi işleri tiler Bankasınca yapılacağına göre, muamelâtını tanzim maksa-

diyle ve ihtiyaca göre ilâve edilmiştir. 5647 sayılı Kanunda, kredilerin Türkiye Emlük ve Kredi 
Bankasınca tahsil ve takip olunacağı mevcuttur; Tadil edilen 16 maddede ise, Türkiye Emlâk ve Kredi 
Bankası yerine, tiler Bankası konulmuştur. Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası Kanunu gereğince 
yalnız mesken ve irat yapılarına mütaallik hususlarda mücehhez bir durumda olup, turizm müesse
selerinin umumiyetle ilgili olabilecekleri birçok konular üzerinde salahiyetli bir durumda bulun
maktadır. Ayrıca turizm müesseselerinin umumiyetle mahallî idarelerle el ve iş birliği yapması 
lüzumu da aşikar görüldüğünden, Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası ise yalnız hususi eşhasa ait 
işler için düzenlenmiş bir mekanizmaya sahip bulunduğundan, bu noktadan da ihtiyaca cevap ve
recek bir durumda görülmemektedir. Turizm müesseselerinin durumlarım hakkiyle tetkik ve 
bu dâvada memlekete faydalı olabilecek şekilde iş görülmesi asıl gaye olduğundan, Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğün de bu sahada faal bir rol oynıyabilecek bir teşkilâta sahip bulun
mamasından; Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası yerine bu işlerin her bakımdan daha mücehhez 
ve hu mevzu ile ilgili bir durumda görüleri tiler Bankasına verilmesi daha uygun bir keyfiyet 
olarak mütalâa edilmiştir, tiler Bankası şehir ve kasabalarımıza ait bilcümle harita, şehircilik, 
yapı, su, kanalizasyon • ve elektrik işlerini yürütebilmek üzere fennî ve teknik teşkilâta ve bu sa
hada yetişmiş salahiyetli uzmanlara sahip olup ayrıca memleketin bütün mahallî ve özel idarele
riyle sıkı bir münasebet tesis etmiş bir durumdadır. 

Turizm Endüstrisi1 Teşvik Kanunu gereğince turizm müesseselerince vâki olacak müracaatları 
kredi bakımından olduğu kadar teknik hususlarda da inceliyebilecek bir merciin, Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğüne bu sahada yardım edebilmesi çok yerinde olacaktır. 

Madde 20 : Kanunun çeşitli teşvik ve muaflık hükümlerinden faydalanarak h ımm müessesesi 
kurmak üzere maddi istifadeler i emin edecek teşebbüslerin bu müesseseleri mâkul ve normal bir 
müddet içinde kurmaları matlup olduğundan bunu sağlamak üzere Turizm Danışma Kurulunca 
ilâve edilmiştir. 

Madde 21 : 5647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesidir. Turizm müesseselerinin kontrollarında dı
şardan da mütehassıs elaman kullanılabileceği ilâve edilmiştir. 

( S. Sayısı : 103 ) 



— 9 — 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün Turizm Dairesinin teşkilât ve kadrosu tamam

lanıp mütehassıs elemanlara malik oluncaya kadar, buna lüzum bulunduğu aşikârdır. 
Madde 22 : 5647 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin bir kesimidir. Yapılacak işlemler daha açık 

bir hale getirilmiştir. 
Madde 23 : 5647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin tatbikatı dolayısiyle hâsıl olacak neticeleri 

tanzim etmekte ve bâzı net hükümler konulmaktadır. 
Madde 24 : Turizm müesseselerinin icara verilmesi ve başkasına devri halinde müsaade ve mu

afiyetlerin ne suretle yeni sahip veya kiracıya intikal edebileceğini göstermektedir. 
Madde 25 : 5647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının bir madde haline getirilmiş 

şeklidir. 
Madde 26 : 5647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (C) fıkrası karşılığıdır. 
Madde 27 : 5647 sayılı Kanunun 7 nci maddesidir. 
Madde 28 : İşlerin icabını kuvvetlendirmek, turistik vasıfları daimî şekilde sağlamak, müessese

lerin faydalı olmalarını temin etmek için Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce evvel
ce hazırlanmış, Turizm Danışma Kurulunca incelenmiş tasarıdan aynen alınmıştır. Bu madde 
nakdî cezaların tatbikma esas teşkil edecek vergi miktar kayıtlarının her an teminini istihdaf et
mektedir. 

Madde 29 : Bâzı ilâveler yapılmış olmakla beraber 5647 sayılı Kanunun 5 nci maddesidir. Da
nışma Kurulunca tadil edilmiştir. 

Madde 30 : 5647 sayılı Kanunun 11 nci maddesidir. 
Madde 31 : Amerikalı turistlerin bilhassa ehemmiyetle üzerinde durdukları görülmüş olan tek 

fiyat usulü, bugün diğer Avrupa memleketlerince de tatbik edilmeye başlanmıştır. 
Madde 32 : Turizm müesseseleri belgesinin iptali yetkisi diğer iptal muameleleriyle birlikte ayrı 

bir madde halinde gösterilmiştir. 
Turizm endüstrisine yerli ve yabancı hususi sermayenin emniyetle ilgilenmesini sağlamak için 

belge istirdadı gibi ciddî ve ağır muamelenin, adlî kaza voliyle yapılması cihetine p-idilmistir. 
Madde 33 : 5647 sayılı Kanunda, turizm kredisi fonu için Malive Bakanlığı 1951 Bütçesine 1 mil

yon lira ödenek konulması hususu derpiş olunmuş; bu tasarıda ise bu miktarın her yıl en az 1 milyon 
lira olacağı ve bu suretle konulacak ödeneklerle 50 milyon liralık bir fon teşkil olunacağı hükme 
bağlanmak suretiyle turizm fonu teşkiline bütçe imkânları nispetinde daha müsait bir zemin hazır
lanmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, tesis sermayesi Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından verilmek sure
tiyle İstanbul'da Hüton.namiyle turistik bir otelin tesis edilmekte olduğu malûmdur. Kuruluş ser
mayesinin tamamı adı geçen sandık tarafından temin olunan bu otel, vâki anlasmava göre TTilton 
Firması tarafından işletilecek ve tahassül edecek yıllık kârın % 66,2/3 ü Emekli Sandığına ve mü
tebaki kısmı da işletmeciye ait olacaktır. Ancak veni kurulan bir otelin ilk yıllarda kâr getirmesi
nin muhakkak bulunmamasına mukabil Emekli Sandığının bu gayrimenkule yatırdığı sermavesine 
muhakkak bir irat sağlanması lüzumlu ve zaruri bulunduğundan, adı gecen otelin isletilmesinden 
tevellüt edecek olan hasılattan Emekli Sandığı hibesine isabet edecek olan kısmını asgari bir hadle 
garanti altına almak maksadiyle maddenin 2 nci fıkrası tedvin edilmiştir. 

Bu fıkrada Hilton kelimesinin kullanılmamış olması, avm otelin hilShara her han*n b ^ «ebenle 
başka bir firma tarafından işletilmesi halinde madde hükmünün yürürlükte kalmasını temin mak
sadına matuftur. 

Madde 34 : Turizm propagandasında sürati, nefaneti, kolavlığı ve zamanında propaganda yapı
labilmesini temin için ilâve edilmiştir. Turizm pronaoranda nesrivatmda en mühim mesele baskı ne
faseti meselesidir. Bu gibi neşriyat dış memleketlerde bastırılmava kalkışılırsa, dövh temini gibi 
bir mesele ile karşılaşılmaktadır. Sonra memleket dâhilinde nefis bir şekilde tek renkli veva cok 
zevkli bir broşür veya prosnektüsün bastırılması cok erüç ve hattâ mevcut malî fonnali+eler vü-
zünden imkânsızdır denilebilir. Çünkü, Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tâbi olan i*ler, 
zamanında yaptırılamamakta ve neticede en ucuz talibe verildiğinden, teknik ve iş mükemmeliye-
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ti bakımından tercih yapılamamakta, baskı nefasetinin temini kabil olamamaktadır. îkinci ve 
mühim nokta, baskı mevzuuna ve tekniğine göre kâğıt temini işidir. Lüzumlu olan ve fakat ek
seriyetle Maliye Kırtasiye Deposunda bulunmıyan kâğıdın depoca piyasadan alınması, Kırtasiye Ge
nel Müdürlüğünce yüzde bir miktar zam ile verilmesi, mevzuu kırtasiyeciliğe ve fiyat yüksekliği
ne götürdüğünden, ilgililer mecbur olmadıkça bu yola baş vurmaktan çekinmekte ve elde mevcut 
iyi, kötü kâğıtlara razı olmaktadırlar. Bu sebeplerle, turizm propaganda neşriyatının süratle ve 
zamanında yetiştirilmesi, baskı nefasetinin temini için maddede zikredilen kanunlar hükmüne tâ
bi tutulması icabetmektedir. 

Madde 35-36 : Turizm istatistikleri için ilâve edilmiştir. Turizm istatistikleri, umumi istatis
tik mevzuu içinde bulunmasına rağmen biraz daha hususi ve hemen hemen günü gününe tutulur 
bir mahiyet arzettiğinden Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce tutulması lâzımgelmekte 
ise de İstatistik Genel Müdürlüğünün çalışma tarzlarından, ihtisaslarından ve değerlendirme im
kânlarından faydalanmak mecburiyeti vardır. Esasen milletlerarası icaplar, hattâ millî icarlar 
yüzünden İstatistik Genel Müdürlüğü turizm istatistikleri tutmaktan müstağni ve" vareste kalamı-
yacaktır. Fakat, teknik zaruretler ve malûmatı toplama sistemimizin noksanlık ifade etmesi do-
layısiyle İstatistik Genel Müdürlüğü nihai rakamları ancak ertesi sene neşredebilmektedir. Halbu
ki Avrupa İktisadi İş Birliği İdaresi Turizm Komisyonu, Alliance Internationale de Tourisme gibi 
teşekküllerle cereyan eden muhaberattan ve bu teşekküllerden ve diğerlerinden vâki taleplerden 
anlaşıldığına göre, turizm istatistiklerinin tesbiti için, vasati olarak iki, üç aylık, hattâ bâzı hal
lerde yalnız bir aylık mühlet verilmektedir. Bu itibarla Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünce istatistik konusunun fiilen ele alınması ve değerlendirilmesi zarureti hâsıl olmaktadır. Bu 
sebeple istatistik Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapılabilirse, hem Hükümetin tasarruf prensibine 
riayet edilmiş, hem de modern çalışma tarzlariyle mücehhez turistik memleketlere ayak uydurul
ma imkânı sağlanmış olacaktır. Turizm istatistikleri mevzuu gerek beynelmilel teşekküllerin icbarı 
ve ererek ihtivaç dolayısiyle. derhal ele alınması icabeden bir keyfiyettir. Bilhassa Avrupa İkti
sadi İş Birliği teşkilâtının turizm konseyinin Paris'te akdettiği beşinci oturumuna ait zabıtların 
5 sayılı ek tasarsmdan, milletlerarası turizm gelişmesi için alınacak tedbirler meyanmda, mil
letlerarası turistik istatistikleri tutulmasının ve yine bu zabıtların 7 sayılı ek tasarısının 7 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasında da : «fetrlerin yer değiştirmelerine ait bütün ihsai malûmat mübade
lesinin bir zaruret olduğu» açıklanarak, konseyin 7 Nisan 1950 tarih ve C (50) 97 sayılı yazısı ile 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtına üye memleketlere tamim edilmiştir. 

Basm - Yavm ve Turizm Genel Müdürlüğü, ihtiyacın zoriyle ve mümkün o%n turistik hare
ketleri ihsai bir kıvmetle elde etmek için çalışır ve muhtelif beynelmilel teşekküllerin sorularını 
cevaplandırırken, birtakım müşküllerle karşılaşmaktadır. Nitekim, «Milletlerarası Turizm Birliği» 
A. I. T. nin bu kere 1950 Mavıs avı içinde Paris'te yapacağı umumi heyet toplantısında Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlümü mümessilinin, rakamlara dayanan ihsai malûmatla mücehhez 
bulunmasını temin maksadiyle, 1949 senesi içinde memleketimize deniz, kara ve hava yollariyle gi
ren ve çıkan turistlerin sayısını tesbit etmek istenmiş ve muhtelif seyahat ve yolcu nakliyatı ya
pan idare, şirket ve acentalara müracaat edilmiştir. Bunlardan Air Franee, konuyu ticari bir sır 
şeklinde mütalâa ederek bu müracaata menfi cevap vermiştir. 

Her hangi bir yabancı şirketi, resmî makamlara ihsai malûmat vermeye icbar eden kanuni bir mü-
eyvîde bulunmadığından, adı gecen şirketten istenilen bileri alınamamıştır. Milletlerarası teşekkülle
re karsı olan taahhütlerimizi yerine getirmek ve iş birliği yanmak, memleketimizde turizmin ve 
turizm endüstrisinin durum ve inkişafını incelemek ve gerekli tedbirleri almak için elde kanuni bir 
müeyvide bulunması, her bakımdan çalışma im^ân ve intizamı temin edecektir. 

Madde 37 : Beledivelerin halen tatbik etmekte oldukları talimatnamelerin bu tasarının birinci 
maddesinde vazılı müesseseler için yeni icaplara göre bir ayarlama yapılabilmesini teminen Danış
ma Kurulunca ilâve edilmiştir. •••-•••- '«p<3 

Madde 38 : Turizm teşvik tedbirlerinin mevcutlardan başka yeni birtakım seyahat aeentaları-
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nın açılmasını ve hattâ bu gibi müesseseleri açmaksızın seyahatler tertibi ve bilet satışı işleri ile 
iştigal edilmesini davet edeceği görüldüğünden gerek müşterilerinin, gerekse bu müesseselere bilet
lerini emniyet eden ulaştırma müesseselerini vikaye için seyahat acentalanmn ruhsatnameye tâbi 
tutulmaları ve kendilerinden bir teminat akçası alınması Turizm Danışma Kurulu tarafından za
ruri görülerek ilâve edilmiştir. 

Antalya Mebusu Burhanettin Onat ve 122 arkadaşının, Turizm Endüstrisini teşvik kanunu 
teklifi (2/342) 

31.1.1952 

T. B. M. M. Yüksek Başkanlığına 

Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu teklifi ilişik olarak sunulmuştur, 
Gereken işlemin yapılmasını saygılarımızla rica ederiz. 
Antalya 
B. Onat 

Zonguldak 
S. Başol 
Çorum 

B. Koldaş 
Aydın 

E. Menderes 
Kütahya 

A. t. Gürsoy 
Burdur 

M .özbey 
Kastamonu 

H. Tosunoğlu 
Manisa 

N. Korez 
Samsun 

N. Berkman 
Kayseri 

î. Kirazoğlu 
Aydın 

İİT. Geveci 
Konya 

8. 8. Burçak 
Kütahya 
H. Gedik 
istanbul 

B. N. Göknü 
Tunceli 

B. R. Kulu 
Erzurum 

E. Karan 
Zonguldak 

B. Sivişoğlu 

Çoruh 
A. R. Sağlar 

Konya 
M. Obuz 
Antalya 

A. Tekelioğlu 
Çorum 

S. Baran 
Tekirdağ 

/. H. Akyüz 
Giresun 

A. Tüfekcioğlu 
Kayseri 

K. Gündeş 
Bolu 

Z. Danışman 
Diyarbakır 

F. Alpiskender 
Kayseri 

A. R. KtlıçkaU 
Balıkesir 

A. F. îşeri 
Erzurum 
E. Nutku 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Seyhan 

R. Güçlü 
Afyon 

A. Güler 
Aydın 

L. Ülkümen 
Kayseri 

T. Z. Turgut 

Çankırı 
C. Ot/man 

izmir 
A. Başman 

izmir 
C. Baban 
Tunceli 

H. Aydın 
Gazianteb 
C. San 
Sinob 

S. Somuncuoğlu 
Balıkesir 

E. Güreli 
Sinob 

A. Ş. Şavlı 
Afyon 

G. Yiğitbaşı 
istanbul 

A. V. Bayar 
Gümüşane 

V. M. Kocatürk 
Eskişehir 

A. F. Cebesoy 
Kayseri 

8. H. Ürgüblü 
içel 

S. Tol 
Erzurum 
M. Zeren 

Çoruh 
M. Bumin 

Çoruh 
M. Güney 

Bursa 
H. Şaman 

Elâzığ 
Ş. Yazman 
Kütahya 

S. S. Nasuhoğlu 
Rize 

t. Akçal 
Ağrı 

K. Küfrevi 
Antalya 

A. Sarıoğlu 
Kocaeli 

Y. Kişioğlu 
Bolu 

M. Dayıoğlu 
İzmir 

C. Tunca 
Giresun 

A. N. Duyduk 
Kırklareli 

F. Füie 
Balıkesir 

E. Budakoğlu 
Niğde 

N. Bilge 
Siird 

M. D. Süalp 
Denizli 

F. Karabudak 
Kayseri 

M. özdemir 
izmir 

0. Kapanı 

Tekirdağ 
Y. Z. Tuntaş 

İsparta 
T. T ola 
Çoruh 

A. Gigin 
Ankara 

R. Eren 
Ankara 

S. Kurtbek 
Antalya 

N. Ş .Nabel 
Giresun 

H. Bozdağ 
Çanakkale 
N. îyriboz 
Çankırı 

K. Çığman 
istanbul 

A. Moshos 
Niğde 

Konya 
Z. Ebüzziya 

Antalya 
/. Subaşı 

izmir 
V. Menteş 
Balıkesir 

A. Kocabıyikoğlu 
Trabzon 

C. R. Eyüboğlu 
Erzurum 
M. Yazıcı 
Antalya 
A. Tokuş 

Urfa 
N. Açanal 

Afyon 
S. Kerman 

Kocaeli 
M. Kavalcıoğlu 

Erzurum 
E. N. Yurdakul F. Çobanoğlu 

Bursa 
8. Herkmen 

Afyon 
A. Tan 

Eskişehir 
M. Başkurt 

Denizli 
E. Şahin 

Denizli 
B. Akşit 

Bize 
K. Balta 

Tekirdağ 
Z. Erataman 

Trabzon 
M. Goloğlu 

istanbul 
A. H. Başar 

içel 
A. Koksal 

Seyhan 
T. Coşkun 
Bilecik 
Y. Üresin 
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Ordu 
A. Aksoy 

Edirne 
M. Enginün 

Tokad 
A. Gürkan 

Afyon 
B. OynağanU 

Bilecik 
1. Aşkın 

Rize 
0. Kavrakoğlu 

İstanbul 
î. Alünel 
Trabzon 

H. Orhon 

Çankırı 
K. Atakurt 
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Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu 

GEREKÇESİ --'• --- -

Memleketimiz; dünyanın diğer turizme müsait memleketlerinden daha zengin ve daha cazip bir 
memlekettir. Turistleri kendine çekecek sıhhat, spor, öğrenme ve dinlenmeye yarıyan kıymetleri, 
hususiyetleriyle ve birkaç bin yıllık tarih eserleriyle enteresan ve eşsizdir. Tabiat, yurdumuzu 
adetâ şımartmış, ona bin bir güzellik ve çeşitli iklim bahsetmiştir. 

. Gerek içten ve gerek dıştan gelen arzulara ve zamanın icaplarına uyarak, bu güzel memleketin 
ve tarih hazinesinin, süratle turizm bakımından inkişafını sağlıyacak uzun ve kısa vadeli hazırlık
ların yapılması eşsiz turistik değerlerin kımetlen dirilmesine çalışılması, bir zarurettir. • 

Bu zaruret; İkinci Dünya Harbi sonunda, Marshall plânı ile Avrupa'ya yapılan muazzam yar
dımın yanında, turizm ile büyük mübadeleler düşünüldüğü için, kendini bir kat daha hissettir
mektedir. " " . . ,'fi 

Nitekim E..C. A. İdaresince yayınlanan bir yazıda, Amerikalıların seyahat sebeplerine temas 
edilerek bu noktaları açıklamaktadır : 

«Amerikalılar, çok seyahat eden bir millettir. Sanki senelerce önce Avrupa 'dan yeni kıtaya 
giden Amerikalıların kanma işliyen bu vasıf, her sene binlerce Amerikan turistinin Avrupa'ya git
mesini temin etmektedir. Avrupa'ya giden Amerikan turisti Avrupa'da para sarfederken de Avru
pa memleketleri için bir dolar geliri kaynağı teşkil etmektedir. 

Memleketlerin iktisadî bünyelerinde ve ihracat - ithalât muvazenelerinde büyük-bir rol oynı-
yan bu kaynağın ehemmiyeti bütün dünya çapında hissedilmeye başlandı. Turizm yolu ile Ameri
kalıların Avrupa'ya bıraktıkları dolar miktarının; Avrupa memleketlerinden mal ithal etmek yo-
liyle sarf etmekte oldukları paralardan çok daha büyük bir yekûn teşkil etmekte olduğu görüldü. 

Turizm, dolar sıkıntısını karşılıyacak yepyeni bir altın madeni gibidir. Fakat esas itibariyle 
bu yeni kaynak bir altın madeninden de daha fazla kıymetlidir, çünkü altın madeni, istihsal 
sonunda bitmek tehlikesi ile karşji karşıyadır. Bir turistin görmek istediği manzara: ve yeni yeni 
yerlerin tabiî güzellikleri ise; (Burada kelimeyi en geniş mânasında kullanalım), «malın» bizatihi 
mahiyeti itibariyle «tükenmez» bir hazine olduğunu kabul etmeniz lâzımdır, 

1927 ile 1937 senesi arasında geçen müddet içinde, Avrupa'da sadece Amerikalıların seyahat
leri neticesi olarak, 2 milyar 3 yüz milyon dolar Avrupa'ya gelmişti. Basit bir hesapla bu, takri
ben yılda 200 milyon dolar etmekteydi ki, Avrupa'nın Amerika'dan yaptığı ithalât neticesi zuhur 
eden açığın yüzde 40 mı kapatmaktaydı. « 

Harbden sonra Amerika Birleşik Devletlerinde kongre tarafından kabul edilen yabancı mem
leketlere Yardım Kanununun 117 nei maddesinin b fıkrasında «İktisadi İş Birliği İdaresinin Ame
rikan Ticaret Bakanlığı ile iş birliği yaparak, Amerikalıların Marshall plânı memleketlerine seya
hatlerini» teşvik etmesi de istenmişti.' | ? r : ; * ' v> ' •;, ' i 0 

Son iki sene zarfında Avrupa memleketleri turizm sahasında birçok tedbirler almışlar ve bu 
kaynaktan istifade ederek dolar temini yollarını artırmaya bakmışlardır. 
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* Bıi tedbirlerin neticeleri, 1949 senesinde ilik emarelerini göstermeye başlamıştır. Nakliye imkân-
terının mahdut olmasına rağmen 1948 senesi içinde 210 000 Amerikalı Avrua'ya gelmiştir. Bu ra
kam bir sene evveli ile mukayese edilirse % 26 nispetinde bir artma müşahede edilir. 1949 sene
sinde takriben 270 000 Amerikalı turist Avrupa memleketlerinde para sarfetmişlerdir. 1949 - 1950 
malî senesi içinde dolar mmtakalanndan gelen turistlerin Avrupa memleketlerine bırakacakları 
paranın yelriinu, takriben; 164 500 000 dolar olarak tahmin edilmiştir. Bu miktar 1948 senesi 
içinde turizmden, kazanılan ara yekûnundan % 60 nispetinde yükselttir. 

Avrupa için önemi olan turistler, sadece Amerika Birleşik Devletlerinden gelenler değildir. 
Kanada, Lâtin Amerika memleketlerinden gelen turistler de dolar sahası turistleridir ve bu mem
leketlerden Marshall Plânı topraklarına gelen turistlerin masrafları da 1949 - 1950 malî senesi için
de : 31 900 000 dolar olarak tahmin edilmiştir. Halbuki 1948 senesi içinde bu rakam sadece 20 000 000 
dolardı. 
'••Jij Seyahatin kolaylaşması, sürati ve bir yandan da Amerika'da millî servetin artması ile seyahat 
etmek istiyen Amerikalıya yeni ufuklar açılırken turistin görmek istediği memleketler için de güç 
bulunan tövizleri temin için yeni yeni imkânlar meydana gelmektedir. 

Görülmeye değer yerleri çok az olan birçok memleketler, reklâm ve rahatlık kıömına büyük 
ehemmiyet vererek, turizm sahasında büyük adımlar atabilmektedirler. (Türkiye'nin görülmeye de
ğer yerleri saymakla bitirilemez. Bir turist için başlıbaşına sihirleyici bir atmosfere bürünmüş 
olan İstanbul'dan başka, Truva harabeleri, Efes, Milet harabeleri, 4000 senelik Hitit medeni
yetlerinin eserleri bir turist için akıllan durduracak derecede alâkayı cazip, görülmeye değer yer
lerdir.) Dünya katoliklerini Hazreti isa'nın Havarilerinden St. Paul'un doğduğu yer olan" Tar
sus'a çekmek hiç de güç okuyan bir iştir. Fakat unutmamalıdır ki, turistin alâkasını çekmek için 
çök, ama pek ustaca reklâm yapmak ve .rahat bir vesait hazırlamak şarttır. 

Türk Hükümeti son zamanlarda büyük bir ehemmiyetle üzerinde durduğu turizm dâvasında, bir
takım müşkülleri halletmekle Türkiyeyi istikbalin en büyük turist memleketi hailine koyması sade
ce tabiî bir netice olacaktır, denilmektedir. oy-v 

Çok eskiden beri turizm endüstrisine malik oian memleketlerde bile bugünkü yeni zihniyet vı> 
icaplarına uyularak birtakım kolaylıklar gösterilmekte, teşvik edilmekte, yeniden büyük serma
yeler yatırılmakta ve bu endüstriye bir kat daha ehemmiyet verilmektedir. Nitekim 1949 Eylülü
nün 14 - 17 nci günleri Parlâmentolararası Birinci Turizm Kongresi rapor ve zabıtlarından aiman 
aşağıdaki malûmat bu hususta yeter bir fikir verebilir. 

«Fransa'da otellere 60 milyar,,lokantalara 76, içkili yerlere 20, kaplıcalara 1, gazinolara 1,5 
milyar frank olmak üzere 98,5 milyar frank turizm endüstrisine sermaye vaz'edilmiş bulunmasına 
rağmen bu endüstriyi yeniden teçhiz etmek, modernleştirmek için, hazırlanan bir plânla yatırı
lacak envestismanın (para yatırımının) yıllara taksimi şöyle tesbit edilmiştir : «Rakamlar milyon 
franktır.» " 

1949 1950 1951 Toplam 

1. Otelcilik 
a) Turizm sanayiinin kendiliğinden yaptığı fi

nansman 
b) Devletçe verilen krediler 
c) Harb tazminatı ile 
2. Turistik yollar 
a) Normal finansman 
b) Kredi 
3. Tprizm istasyonları 
a) Tedavüle çıkarılacak istikraz bonoları 
b) Kaplıca ve içmelere harb tazminatı 
ç) Kaplıca ve içmelere kredi 800 1 200 İ 600 • 9 500 

6 000 
6 000 
2 500 

650 
650 

1 300 
250 

9 000 
9 000 
3 500 

1 000 
1 000 

2 000 
250 

12 000 
12 000 
4 000 

1 350 
1 350 

2 700 

54 000 
10 000 

6 000 

6 000 
500 
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1949 1950 1951 Toplam 

150 
300 
900 

250 
5*50 

800 000 
000 000 

240 
475 

1 350 

400 
800 

1 000 000 
1 000 000 

315 
625 

1 750 

500 
1 000 

1 200 000 
1 000 000 

3 005 
4 000 

3 500 
3 000 000 
3 000 000 

d) Gazinolara harb tazminatı 800 1 200 1 500 3 500 
4. Dağ istasyonlarının teçhizatı 
a) Tedavüle konulacak istikrazlar 200 800 400 
b) Bu müesseselerin kendiliğinden yaptığı fi

nansman 
c) Kredi 
5. Halk turizm kredisi 
6. Denizaşırı turizm 
&) Kendiliğinden finansman 1/3 
b) Kredi 2/3 
7. Amerika'da reklâm dolar olarak 
8. Materiyal ve malzeme dolar olarak 

İtalya'da 1923-1938 yılları arasında ortalama olarak turizm geliri yılda 1 864 000 000 liret idi. 
Bu suretle Habeşistan Harbinin ve 1929 - 1930 yılları arasındaki iktisadi krizin yaptığı sarsıntıyı, 
İtalyan Hazinesi mezkûr seneler zarfında tediye muvazenesinin yüzde kırk birini turizm geliriyle 
kapatmak suretiyle tahfif etmiştir. 1938 senesinde İtalya'nın en mühim ihraç maddesi olan üzüm
cülük ve şarapçılıkla memlekete getirdiği 1 767 000 000 liret ile turizm gelirine ulaşamamıştır. 

1948 yılının on ayında İtalya turizm gelirinin 800 milyon Türk lirasına ulaştığı tesbit edilmiştir. 
Hemen hemen Lübnan'ın bütün geliri turizm endüstrisine dayanmakta ve dış turizmle temin 

edilmektedir. Bu sahada Hükümet âzami kolaylığı göstermekte, memleketin giriş kapılarında tu
ristler, turizm genel komiserliğinin ajanları tarafından karşılanmakta, bütün polis ve gümrük 
muameleleri bu ajanların müdahale ve nezaretleri altında yapılmaktadır. Hattâ turistler, yine bu 
ajanlar tarafından turizm merkezlerine götürülmektedirler. 

Lübnan'da 15 günden fazla ikamet edecek her turiste bir (hoş geldiniz) bonosu verilmektedir. 
Bu bono, büyükler için 60, çocuklar için 30 Lübnan liralık bir primdir. [*] 

Lübnan Turizm Komiserliğinin başlıca vazifeleri : 
1. Kış ve yaz için memleketin tabiî güzellik kaynaklarını kıymetlendirecek merkezler kur

durmak ; 
2. Su şehirlerinde yeni ve tabiî maden suları bularak, onları tanıtmak ve o belde ve civarında 

turistik tesisler kurulmasını kolaylaştırmak; 
3. Turistik merkezlerde çeşitli spor sahaları kurdurmak ve buralarda millî ve milletlerarası 

müsabakalar tertipletmek; 
4. Mmtakavi festivaller, eğlenceler, geziler tertip etmek; 
5. Ehemmiyetli merkezlerde umuma ve çocuklara mahsus bahçeler, parklar meydana getirtmek; 
6. Memleketi ziyaret edenlere hüsnü kabul gösterilmesini ve konforlu bir ikamet teminini 

sağlamak; 
7. Otelciyi, lokantacıyı ve personellerini vazifelerini hakkiyle yerine getirmesinde rehber ol

mak ve işletmelerin ıslahına nezaret etmek; 
8. Yeni otellerin inşaat plânlarını tasdik etmek; 
9. Eski otellerin taksimat, tesisat, teçhizat ve tadilâtını kontrol etmek; 

10. Otelcilik için kredi fonu vücuda getirmek; 
11. Otel, lokanta ve kabarelerin fiyatlarını tâyin ve kontrol etmek; 
12. Lübnan'ın iç ve dış propagandasına istikamet vermek ve kontrol etmek. 

[*] İsviçre Otelciler Birliğinin 21 Kasım 1950 tarihli bülteninde bildirildiğine göre mezkûr birlik 
4 yaşındaki çocuklar da dâhil olmak üzere İsviçre otellerinde 14 gün ve 14 gece kalan ve kanuni ika
metgâhı yabancı bir memlekette bulunan her müşteriye 50 İsviçre frangı prim verebilmektedir^ 
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Diğer taraftan turizm genel komserliği Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olan Eski Eserler Mü

dürlüğü ile sıkı iş birliği yapmakla da mükellefti ı-. Bütün turizm mevzuları bir bütün halinde tu
rizm genel komiserliğinde toplanmakta ve onun cümleyi vazaifiriden bulunmaktadır. 

Avrupa İktisadi tş Birliği İdaresi Turizm Komisyonu Amerikan Heyeti Başkanı Albay Th. 
Pozzy'nin verdiği bir rapordan alman ihsai bilgiler, memleketimizde turizme ehemmiyet vermek-
liğimizi bir kat daha mânalandırmaktâdır. 

muhtelif Avrupa memleketlerine bıraktıkları dolar miktarı şu suretle tes-

Milyon dolar olarak 

«Amerikalı turistlerin 
bit edilmiştir : 

muht 

Yıllar 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

115 
204 
284 
395 
539 

tahmin 
» 

Amerikalı olmıyan nakliyat şirketlerine ödenen : 

Yıllar Milyon dolar olarak 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

Amerikalı turist sayısı : 

Yıllar 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

64 
82 

120 
140 tahmin 
180 » 

Turist adedi 

202.914 
269.650 
340.000 
401.000 tahmin 
500.000 » 

Hemen hemen hiçbir turistik tesise sahip bulunmadığımız ve reklâm, propaganda yapmadığı
mız halde, Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Turizm Dairesinin resmî kayıtlarına 
göre, Amerikalı turistlerin Avrupa'da bıraktıkları paranın 1927 de 0,008 i, 1929 da 0,01 i, 1937 
de 0,03 ü Türkiye'de kalmıştır. 

Türkiye'nin 1926 - 1931 yılları arasındaki ortalama turizm geliri yılda 3 500 000 dolar ve yi
ne yılda ortalama olarak gelen turistlerin sayısı 59.000 arasındaydı. 

1951 - 1953 yılları arasında Amerikan turistlerinin Avrupa'da bırakacakları para, İktisadi İş 
Birliği İdaresi tarafından 800 milyon dolar, Türkiye'ye isabet edecek miktar 2 400 000 dolar ola
rak tahmin edilmektedir. 

Bütün bunlar memleketimizde turizmin gelişmesi için engel mevzuatın düzenlendiği ve turiz
mi teşvik için tedbirlerin düşünüldüğü ve ahnıldığı bir sırada, daha umumi bir tâbirle turizmin 
millî bir "dâva olarak ele alınmak istendiği bu başlangıç devrinde kurulacak turizm endüstrimizi hi
maye, sermayedar ve iş sahiplerini bu işe, teşvik ve rağbeti artırmak için bâzı fedakârlıkları da 
göze almak lâzımgeldiğini göstermektedir. 
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Turizm endüstrimizin kuruluşunu ve» turizmin inkişafını yalnız dış turizm bakımından mütalaa 

etfaıek kâfi değildir. Turizm, bu endüstrinin ana tesisleri olan konaklamaya yarıyan modern 
tesislerle birlikte inkişaf ettiğine, yol dâvamızın plânlı bir şekilde ilerlediğine göre, memleket 
çapında bir imara ve kalkınmaya götüren bir hare ket olduğu kadar, memlekette halk kütlelerinin 
yer değiştirmelerine, para ve iş hareketlerine de âmil olacaktır. 

Bu vesile ile şu ciheti de göz önünde tutmak lâzımdır ki, turizm sadece iktisadi cephe ile ilgili 
bir faaliyet olmaktan çıkarak, bir memleketin kültürel ve sosyal cephelerini de geliştirmektedir. 

Fransa'da : 
78 000 otel, 45 000 restoran, 160 000 işki yeri, 5 000 çay salonu, 165 gazino, 125 kaplıca, 53 golf, 

180 seyahat acentesi, 1 000 otokarsi, 20 teleferk istasyonda, 750 000 müstahdem çalışmaktadır. 
Buna mukabil demircilik sanayiinde 500 000, çelik sanayiinde 280 000, madenlerde 330 000 
gündelikli işçi vardır. 

İtalya'da : 
Turizm endüstrisinde çalışanların sayısı 740 998 dir. 
Halbuki italya'da çok önemli sayılan diğer bâzı sanayide rakamlar şunlardır : 
Kimya sanayii 261 695 
iaşe maddeleri 349 723 
Tekstil sanayii 559 494 
isviçre'de ise, 120 121 kişi turizm sanayiinde iş bulmaktadır. 
Fransa, italya ve isviçre Turizm Endüstrisine ait yukardaki mukayeseli rakamlara bakıla

cak olursa, memleketimizde çoğalmış ve çoğalmakta bulunan mektepli, mektepsiz işsizler ara
sından birçok kimselerin, daha ilk günden bu sahada is sahibi olacaklarına şüphe yoktur. Gelecek 
günlerde ise bu sahanın pek geniş imkânlar vadettiği bir hakikattir. 

Bu kadar geniş imkânlar vadeden turizmin inkişafı ve endüstrisinin kurulması nasıl olacaktır? 
Diğer sanayi şubelerinde olduğu gibi hammaddeleri mevcut olup da sanayi ve istihsal vvasıtala-

rı henüz kurulmamış olan memleketlerde ve bilhassa vaktiyle memleketimizde kuvvetli bir sanayi 
meydana getirmek için alman tedbirlere benzer, birtakım teşvik ve himaye tedbirlerinin alınması 
ile bu endüstrimizin kurulmasına hizmet eadilmiş ve inkişafına çalışılmış olur. 

Nitekim, Birinci Dünya Harbinden sonra turizm sanayiinin canlanması için sistemli çalışmalar 
yapan memleketler de birçok kolaylıklar, müsaadeler ve muafiyetler kabul etmişlerdir. 

Bunların içinde yeni bir turizm endüstrisi kurulmasını temin edecek himaye ve teşvik tedbir
leri olduğu gibi, mevcut müesseselerin yeni icaplara göre ıslahını sağlıyacak tedbirler de var
dır. Bu cümleden olarak bir taraftan da kurulmuş veya kurulacak olan turizm endüstrisinin dün
ya rekabet şartlarına mukavemet etmelerini temin edecek malî tedbirler de gözden kaçırılmamıştır. 

Böylece muhtelif yabancı memleketlerin turizm endüstrisini teşvik ve himaye için tatbik ettikleri 
sistemleri iki ana esasta toplamak mümkündür. 

a) Kredi ve malî yardım sistemi, '•• • [ 
b) Muhtelif vergiler muaflığı sistemi. 
Kredi ve malî yardım sistemi : 
Avusturya ve isviçre'de, gerek yeni tesislerin kuruluşunda, gerek eski tesislerin üzerinde yeni

lemeler yap^dığı sırada ağır borçlara girmiş olanturizm endüstrisi ipotekli konkordato usuliyle 
iflâs hükümlerinden istisna olunduğu gibi, ağır faiz yüklerinin hafifletilmesi maksadiyle aynı 
memleketlerde ve i talya'da devlet, otel endüstarisinin borçlarını kısmen faizsiz, kısmen de faizi 
hafifletilmiş uzun borçlara tahvil etmiştir. 

Büyük ve küçük endüstri memleketlerinde, yeniden kurulacak turistik tesislere lüzumlu inşaat 
malzemesiyle her türlü teçhizat kendileri tarafından ve binaenaleyh ucuza yapıldığı için teşebbüs 
sahipleri bu maddeleri kolaylıkla temin edecek durumdadırlar. Bu sebeple bilhassa bu memleket
lerde (kredi ile) veya aynı zamanda (malî yardımlarla) teşvik ve himaye yoluna gidilmisir. 
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Fransa, İtalya, Çekoslovakya, Macaristan, Portekiz, Estonya, Finlandiya, Japonya bu memleket

ler arasında idi. 
MuhteMf vergilerden muaflık sistemi : 
Tamamiyle sanayileşmemiş ve Devlet maliyesinin iktidarı yüksek olmıyah memleketler ise daha 

çok zaruri bir icap olan vergi muaflığı sistemine gitmişlerdir. 
Yugoslavya, Romanya, Yunanistan bu sistemi kabul ve tatbik eden memleketler arasında oldu

ğu gibi Portekiz, Macaristan ve İtalya'da her iki sistem bir arada tatbik edilmiştir. 
Yeniden bir turizm endüstrisi kurulması mevzuubahis olan memleketimizde kredi ve malî yar

dım sistemine gidilmesi tabiî olduğu kadar, bu endüstrinin kuruluş maliyetinin yüksek olmama
sını temin etmek de gerektiğine göre her iki sistemin birden tatbdkında zaruret vardır. 

Zira tesis maliyeti yüksek olan böyle bir endüstri, daha kurulurken gelir kabiliyetini kaybet
miş olur ve yüksek maliyetli olan tesisler, bu tesislere göre hesaplanacak amortismanlar ve gay-
T-imenkullerin yüksek kıymetlerine göre tarhedileeek vergiler, işletme maliyetlerini de daimî surette 
pahalılaştırır. Bilhassa sabit sermaye denilen gayrimen'kuller ve sair tesisler, kısmen kredi kullanı
larak meydana getirilmişse, bütün bu unsurlara inzimam edecek faizler sebebiyle yüksek tarifeler 
tatbikına sebep olurlar. Bunun ise, dış turizm kadar iç turizm için zararlı ve kurulmuş olan te
sisler için felâketli olacağı şüphesizdir. 

Ayrıca, bu endüstri, gümrük ve vergi himayesinden mahrum bırakıldığı takdirde, gerek kuru
luşunda, gerek kurulduktan sonra işleyişinde genç ve tecrübesiz bir sanayi bünyesi ile, milletler
arası çetin rekabet şartlarına dayanması da mümkün değildir. 

Esasen bu endüstri, daha fazla iç turizme dayanacağından tarifeler memleket halkının ödeme 
kudretine uygun olmalıdır. 

Esas itibariyle yukardan beri arzedilen maksatları temin için hazırlanmış olan (Turizm Mü
esseselerini teşvik kanunu) tasarısı - ki 24. I I I . 1950 tarihinde 5647 numaralı Kanun halinde çı
karılmıştır - o günün daha az müsait olan anlayış havası içinde çok önemli teşvik ve himaye hü
kümlerinden bir kısmını kaybetmiş halde kanuniyet kesbedebildi. 

Bu itibarla (Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu) adı altında bu defa hazırlanan tasarıya 
yeni görüş ve icaplara, uygun olarak hükümler vaz'edilmiş olduğu gibi, 5648, 5649, 5650, 5651 
sayılı kanunlar metnine girmiş olan bir kısım mu ıflık hükümlerinin Turizm Endüstrisini Teşvik 
Kanununda ana kanun halinde hazırlanmış olan bu tasarıya alınmasında ayrıca fayda mülâhaza 
edilmiştir. 

Yapılan tadiller şu suretle ifadelendirilebilir. 
Kanunun adı : 
Turizm endüstrisi, diğer ziraat, sanayi ve madencilik gibi bir ana endüstri durumunda bulun

duğundan, bu muazzam sanayiin kuruluş ve hareketi teşvik ve himaye eden 5647 sayılı Kanunun 
adının yalnız : (Turizm Müesseseleri Teşvik Kanunu) olarak bırakılması bu endüstrinin ehemmi
yetini birden aksettiremiyeceği mülâhazasiyle, yeni tasarının : (Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu) şeklinde isimlendirilmesi, uygun görülmüştür. 

Madde 1 : 5647 sayılı Kanunun birinci maddesinde bir»değişiklik yapılmış, iki bent haline ge
tirilerek «tamamen turistik mahiyette olan seyahat büro ve acenteleri» de turizm müesseseleri 
meyanına ithal edilmiştir. Zira, turizm endüstrisinin gelişmesinde gerek milletlerarası seyahat 
büro ve acenteleriyle temaslarda ve gerek iç turizmin canlanması için yapacakları »faaliyetler
de hareketlendirici rolleri mevcuttur. Bir misal olarak, Yataklı Vagonlar Şirketinin Ankara - Kon
ya, Ankara - Abant, Ankara - Akçakoca arasında turistik otobüs seferleri tertiplemesi, seyyah celbi 
hususunda Pakistan ve Yakın - Şark memleketle 'iyie münasebetler araması gibi hususlar zikredi-
lebiliı. 

Madde 2 - 3 : Bu maddeler 5647 sayılı Kanunun 2 ve 3 ncü maddesinin hemen hemen aynı
dır. Yalnız birinci maddede yapılan ilâvelere uyulmuş, Turizm Danışma Kurulu kolaylık ve sürati 
temin için belgenin Merkez Turizm Komitesince verilmesini karar altına almış olduğundan, 3 ncü 
madde o şekilde düzenlenmiştir. 
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Madde 4 - 5, 6 - 7 : Bir «Merkez Turizm Komitesi» nin kuruluşuna aittir. Turizm endüstrisinin 

kuruluşunda ve inkişafında turizm işlerine verilecek yönü görüşmek ve alınacak tedbirler hak
kında düşüncelerinden istifade etmek üzere 5o92 sayılı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğü Teşkilât Kanununun 17 nci maddesine gö^e toplanan Turizm Danışma Kurulu, yılda bir de
fa yapılan ve üç dört günlük toplanlı süresi içinde birçok hususlarda kesin neticeler tâyinine 
vakit kalmadığından Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ile daimî temasta bulunmak 
ve alman kararların takip ve tetkikında faydalı olmak için, kendi arasından beş kişilik bir Mer
kez Komitesi seçmişti. Böyle bir komitenin çok faydalı olduğu görülerek çeşitli turistik mües
seseler üzerinde Teşvik Kanununu tatbik edecek ve kararlar alacak olan Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğünün tek başına kalmaması ve müesseselere kredi açılmasnda, diğer hususlarda 
daimî istişari bir komite olarak istifade edebilmesi için, gerçek bir. ihtiyaçtan doğan bu ko
mitenin mevcudiyetine kanuni bir şekil verilmesi icabettiği neticesine varılmış ve 4, 5, 6, 7 
nci maddeler Merkez Turizm Komitesinin kuruluş ve vazifelerine hasredilmiştir. 

Madde 8 : 5617 sayılı Kanunun 6 nci maddesidir. Danışma Kurulunca köylerin de ilâvesi lü
zumu görülmüş ve buna göre düzeltme yapıldıktan başka; bir kısım belediye veya özel idare
lerce kendi hizmetleriyle alâkalı olarak istimlâk edilmiş mahallerde kurulmuş bulunan 'n.mıe 
tesislerini itmam edecek turizm müesseseleri de vücuda getirilebilmesine yahut esas maksadı 
kaybetmeksizin mevkiin ehemmiyeti itibariyle mevcut âmme tesisinin tamamen ortadan kalk
masına meydan vermemek şartıyle kurulması zaruri görülen turizm müesseselerinin de buralar
da kurulmalarına imkân verilmek üzere maddeye yeni bir fıkra eklenmiş ve yine Köy ve Tapu ka
nunlarında yabancı tebaab kimselerin arazi ve emlâk sahibi olamıyacaklarma dair bulunan hü
kümlerin bu kanundan faydalanacak müesseseler hakkında da uygulanması maksadı aksatacak 
mahiyette görüldüğünden bunlardan istisna sağlanmak üzere yeni bir fıkra eklenmiştir. 

Madde 9 - 5647 sayılı Kanunun müzakere ve kabulü sırasında himaye ve teşviki kuvvetlendir
mek için, bu kanunla muvazi olarak 5651.. ;"643, 5649. 5650 sayılı kanunlar da kabul edilmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce hazırlanmış, 1949 Aralık ayında toplanan Turizm 
Danışma Kurulunca incelenmiş olan (Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu) tasarısında, bu 
maddede yer verilmiş olan vergi muafiyetleri Hükümet tasarısında reddedilmişti. Bilhassa Gelir 
ve Kurumlar Vergisinin turizm müesseselerinden alınıp alınmaması, hayli münakaşa mevzuu ol
muştu. 

Vergiye mevzu olarak tesisler, mevent olmadıkça Gelir Vergisi ve diğer vergiler tahsil edilemi-
yeceğine göre, Devlet Bütçesinde bir varidat noksanlığı teşkil etmiyecektir. Halbuki bu gibi tesis
ler vergilerden 10 yıl kadar muaf tutulduğu takdirde, gerek inşa ve tesis ve gerek isletme dolayı -
siyle gizlenmiş sermaye meydana çıkacak, hareketlenecek, çalışacak, iş hacmi artmış olacak, bunun
la mütenasiben vergi tarh imkânları da çoğalmış olacaktır. Ayrıca, bir imar ve kalkınma sağlıya-
cak olan bu hareketlerle birçok vatandaş yeni iş sahalarında terfih edilmiş bulunacaklardır. 

Bu maddede mevcut vergi muafiyetleri, 5647 sayılı Kanunun kabulü sırasında olduğu gibi, esas 
kanunlarına ilâve maddeler halinde teklif edilebilirdi. Bu defa toplanan Turizm Danışma' Kurulu 
da aynı mütalâayı ileri sürerek : «Kend^sahasmda yeni bir kanun olan Turizm Endüstrisini Teş
vik Kanununun esas maksadı yerli ve yabancı hususi sermayeyi memlekette ihtiyaca elverişli 
turizm endüstrisini knr>•>:ıva teşvik olduğundan, ihzar edilen bütün muaflık ve himaye hükümleri
nin ana kandında toplanmasında bu gayenin tahakkuku için büyük fayda mülâhaza edilmiş ve 5648, 
5649 ve 5650 sayılı kanunlarla temin edilmiş olan muaflıklar da kanunun bünyesine alınarak bu 
madde ile ilgili olanları maddenin (a) ve (b) bentleri olarak ilâve edilmiştir.* şeklinde madde
yi ıslah etmiştir. Seyahat büro ve acentalarının esas itibariyle bu kanunun ancak Gelir ve Ku
rumlar vergilerinden muaf tutulmalarını sağlamak için bu maddenin (C) bendi sonuna bir pa
rantez içinde ilâve edilmiştir. Zira, halen mevcut bulunan veya yeniden teşvik v<> himaye ile kuru
lacak olan seyahat büro ve acentaları • dı« ve ic turizm bakımından toplayacakları bilgilerle, turis
tik seyahatler tertip eden acente ve bürolarla ve diğer turizm teşekkülleriyle yapacakları tamamen tica
ri ve turistik anlaşma ve temaslar ve memleket içindeki turistik müesseselere bulunacakları tavsiye-
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lerle, reklâm ve propagandalarla, seyahatler tertibiyle, seyahatlere gerekli bilgileri zamanında ulaş
tırmakla, kombine biletler teminiyle dış memleketlerde şubeler açmakla... ilâhiri, en mühim vazife
leri üzerine alacaklarından himaye ve teşvikleri faydalı görülmüştür. 

Madde 10 : 9 ncu maddede açıklanan sebepler dolayısiyle ana bir kanun olan bu tasarıda yer ve
rilmiştir. 

Madde 11 : Turistik propaganda ve reklâm hareketlerini teşvik maksadiyle yer verilmiştir. Hazi
nenin bu alanda elde edeceği fayda, turizmin inkişafı yolunda sarf edilecek gayret ve fedakârlık ya
nında pek cüz'i bir şeydir. 

Madde 12 - 13 : Gerçek bir ihtiyacın ve zamanın empoze ettiği ve yepyeni bir şekilde kurulacak 
olan turizm endüstrimizde iyi bir gelenek ve görenek temini maksadiyle ilâve edilmiştir. Aynı za
manda, mütehassıs olarak memleketimizde iş alacak olan yabancı personel, Türk personelin yetiş
mesinde, onların teknik terbiye ve bilgilerinin artmasında, birer rehber ve hattâ öğretmen olacakları 
şüphesiz görülmüştür. Esasen Avrupa İktisali İş Birliği Teşkilâtınca Avrupa'daki turizm en
düstrisinin kalkınması bakımından faydalı görülen personel mübadelesi mevzuu üzerinde durulmuş 
bulunduğundan ve bu da şüphesiz turizm endüstrisi yüksek bir seviyede bulunmıyan memleketler 
için çok faydalı olacağından, mer'i mevzuatımızın, memleketimizin dâhil bulunduğu iş birliği idare
sinin bu yoldaki teşebbüse ileride engel teşkil etmemesi bakımından da lüzumludur. Yabancı 
mütehassıs personel getirilmesi, aynı zamanda turizm müesseselerimizin tek taraflı mütehassıs per
sonel getirmesinde, yükünü kısmen hafifletmiş olacaktır. 

Madde 14 : Turizm müessesesi belgesi almış olan tesisler, bu kanunun yayımından itibaren 
ilk birkaç yıl içinde mahdut bir miktarda olacaklarından, yabancı Devlet uyruklusu çalgıcı, şar
kıcı, oyuncu ve varyete artistleri çalıştırmak için 2007 sayılı Kanun hükümlerinden beş yıl müd
detle istisna edilmişlerdir. Şöhretli bir caz veya salon orkestrasının, yıldız olmuş şarkıcı ve ar
tistlerin, müzisiyenlerin memleketimizde turistik müesseseler için ayrıca bir reklâm vasıtası ola
cakları tabiî bulunmakla beraber, yerli elemanların yetişmelerine "ve form bulmalarına da vasıta 
olacaklardır. Zaten yerli elemanlar bugün dahi yeter sayıda bulunamamaktadırlar. 

Madde 15 : Mahallî ihtiyaçların ölçülmesi ve b u ölçü dâhilinde kuruluşun temini aynı zaman
da turizm müessesesi kurucularının ve tesis mevzularının ilkel bir kontroldan geçirilmesi ve ille
rin turizm endüstrisi ile alâka ve inkişaflarına hizmetlerinin temini bakımından ilâve edilmiştir. 

Madde 16 : Bu madde 5647 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin bir bendidir. Bu madde; belge 
alınmak istenen tesislerin ekonomik ve malî imkânlarının, turizm bakımından faydalı olup ola-
mıyacaklarm tetkik ve tahkikini mecburi kılmak ve bu suretle gerçek bir şekilde turizmin inkişa
fına yarıyacak taesisler meydana gelmesini sağlamak maksadiyle tasarıda yer almıştır. 

Madde 17 : 5647 sayılı Kanunun 9 ncu maddesidir. 
Madde 1 8 - 1 9 : Kredi işleri iller Bankasınca yapılacağına göre, muamelâtını tanzim maksadiyle 

ve ihtiyaca göre ilâve edilmiştir. 5647 sayılı Kanunda, kredilerin Türkiye Emlâk ve Kredi Ban
kasınca tahsil ve takip olunacağı mevcutur. Tadil edilen 16 maddede ise, Türkiye Emlâk ve 
Kredi Bankası yerine, tiler Bankası konulmuştur. Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası Kanunu gere
ğince yalnız mesken ve irat yapılarına ımitaallik hususlarda mücehhez bir durumda olup, turizm 
müesseselerinin umumiyetle ilgili olabilecekleri birçok konular üzerinde salahiyetli bir durumda 
bulunmakadır. Ayrıca turizm müesseselerinin umumiyetle mahallî idarelerle el ve iş birliği yap
ması lüzumu da aşikâr görüldüğünden, Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası ise yalnız hususi eşhasa 
ait işler için düzenlenmiş bir mekanizmaya sahip bulunduğundan, bu noktadan da ihtiyaca cevap 
verecek bir durumda görülmemektedir. Turizm müesseselerinin durumlarını hakkiyle tetkik 
ve bu dâvada memlekete faydalı olabilecek şekilde iş görülmesi asıl gaye olduğundan, Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün de bu sahada faal bir rol oynıyabilecek bir teşkilâta 
sahip bulunmamasından; Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası yerine bu işlerin her bakımdan daha 
mücehhez ve-bu mevzu ile ilgili bir durumda görülen îller Bankasına verilmesi daha uygun bir 
keyfiyet olarak mütalâa edilmiştir. îller Bankası; şehir ve kasabalarımıza ait bilcümle harita, 
şehircilik, yapı, su, kanalizasyon ve elektrik işlerini yürütebilmek üzere fennî ve teknik teşkilâ-
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ta ve bu sahada yetişmiş salahiyetli uzmanlara sahip olup ayrıca memleketin bütün mahallî ve özel 
idareleriyle sıkı bir münasebet tesis etmiş bir durumdadır. 

Turizm Endüstrisi Teşvik Kanunu gereğince turizm müesseselerince vâki olacak müracaat
ları kredi bakımından olduğu kadar teknik hususlarda da inceliyebilecök bir merciin, Basm-
Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğüne bu sahada yardım edebilmesi çok yerinde olacaktır. 

Madde 20 : Kanunun çeşitli teşvik ve muaflık hükümlerinden faydalanarak turizm müessese
si kurmak üzere maddi istifadeler teinin edecek teşebbüslerin bu müesseseleri mâkul ve normal 
bir müddet içinde kurmaları matlup olduğundan bunu sağlamak üzere Turizm Danışma Kurulun
ca ilâve edilmiştir. 

Madde 21 : 5647 sayılı Kanunun 4 ncü maddesidir. Turizm müesseselerinin kontrollerinde 
dışardan da mütehassıs eleman kullanılabileceği ilâve edilmiştir. -

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün Turizm Dairesinin teşkilât ve kadrosu tamam
lanıp mütehassıs elemanlara malik oluncaya kadar, buna lüzum bulunduğu aşikârdır. 

Madde 22 : 5647 sayılı Kanunun 6 neı maddesinin bir kesimidir. Yapılacak işlemler daha 
açık bir bale getirilmiştir. 

Madde 23 : 5647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin tatbikatı dolayısiyle hâsıl olacak netice
leri tanzim etmekte ve bâzı net hükümler konulmaktadır. 

Madde 24 : Turizm müesseselerinin icara verilmesi ve başkasına devri halinde müsaade ve 
muafiyetlerin ne suretle yeni sahip A êya kiracıya intikal edebileceğini göstermektedir 

Madde 25 : 5647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (D) fıkrasının bir madde halinde gösterilmiş 
şeklidir 

Madde 26 : 5647 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (O) fıkrası karşılığıdır. 
Madde 27 : 5647 sayılı Kanunun 7 nci maddesidir. 
Madde 28, 29 : işbu maddeler, muafiyetlerden istifade edilecek gümrüklerden geçirilmiş 

olan turistik müessese tesisat, teçhizat ve tefrişatma ait ithal mallarının, muhtelif suretlerle sa
tış suiistimallerini önlemek maksadiyle konulmuştur. 

Madde 30 : İşlerin icabını kuvvetlendirmek, turistik vasıfları daimî şekilde .sağlamak, mü
esseselerin faydalı olmalarını temin etmek için Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce 
evvelce hazırlanmış, Turizm Danışına Kurulunca incelenmiş tasarıdan aynen alınmıştır. Bu madde, 
nakdî cezaların tatbikma esas teşkil edecek vergi miktarları kayıtlarını tesis gayesiyle konulmuş
tur. 

Madde 31 : Bâzı ilâveler yapılmış olmakla beraber, 5647 sayılı Kanunun 5 nci maddesidir. Da
nışma Kurulunca tadil edilmiştir. 

Madde 32 : 5647 sayılı Kanunun 11 nci maddesidir. 
Madde 33 : Amerikalı turistlerin bilhassa ehemmiyetle üzerinde durdukları görülmüş olan tek 

fiyat usulü, bugün diğer Avrupa memleketlerinee de tatbik ediimeye başlanmıştır. 
Madde 34 .- Turizm müesseseleri, belgesinin iptali yetkisi diğer iptal muameleleriyle birlikte 

ayrı bir madde halinde gösterilmiştir. 
Turizm endüstrisine yerli ve yabancı hususi sermayenin emniyetle ilgilenmesini sağlamak için 

belge istirdat! gibi ciddî ve ağır muamelenin adlî kaza yolu ile yapılması cihetine gidilmiştir. 
Madde 35 : 5647 sayılı Kanunda, turizm kredisi fonu için Maliye Bakanlığı 1951 yılı Bütçesine 

bir milyon lira ödenek konulması kabul etmiştir. 
Renbolik olan bu miktar, bir müessesenin bile ihtiyacını karşılayamıyacağından 5 milyon liraya 

çıkarılmıştır. 
Madde 36 : Turizm propagandasında sürati, nefaseti, kolaylığı ve zamanında propaganda ya

pılabilmesini temin için ilâve edilmiştir. Turizm,propaganda neşriyatında en mühim mesele bas
kı nefaseti meselesidir. Bu gibi neşriyat dış memleketlerde bastırılmıya kalkışılsa, döviz temini 
gibi bir mesele ile karşılaşılmaktadır. Sonra memleket dâhilinde nefîs bir şekilde tek renkli veya çok 
renkli bir broşür veya prospektüsün bastırılması çok güç ve hattâ mevcut malî formaliteler yüzün-
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den imkânsızdır, denebilir. Çünkü, Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tâbi olan bu işler, za
manında yaptırılamamakta ve neticede en ucuz talibe verildiğinden, teknik ve iş mükemmeliyeti 
bakımından tercih yapılamamakta, baskı nefasetinin temini kabil olamamaktadır. İkinci ve mühim 
nokta,, baskı mevzuuna ve tekniğe göre kâğıt temini işidir. Lüzumlu olan ve fakat ekseriyetle 
Maliye Kırtasiye Deposunda bulunmıyan kâğıdın depoca piyasadan alınması, Kırtasiye Umum 
Müdürlüğünce yüzde bir miktar zam ile verilmesi, mevzuu kırtasiyeciliğe ve fiyat yüksekliğine 
götürdüğünden, ilgililer mecbur olmadıkça bu yola baş vurmaktan çekinmekte ve elde mevcut 
iyi, kötü kâğıtlara razı olmaktadırlar. Bu sebeplerle, turizm propaganda neşriyatının süratle 
ve zamanında yetiştirilmesi, baskı nefasetinin temini için maddede zikredilen kanunlar hükmüne 
tâbi tutulması icabetmektedir. 

Madde 37, 38 : Turizm istatistikleri için ilâve edilmiştir. Turizm. istatistikleri, umumi istatistik 
mevzuu içinde bulunmasına rağmen biraz daha hususi ve hemen hemen günü gününe tutulu*:- bir 
mahiyet arzettiğinden Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce tutulması lâzımgelmekte ise 
de İstatistik Genel Müdürlüğünün çalışma tarzlarından, ihtisaslarından ve değerlendirme imkân
larından faydalanmak mecburiyeti vardır. Esasen milletlerarası icaplar, hattâ millî icaplar yü
zünden İstatistik Genel Müdürlüğü turizm istatistikleri tutmaktan müstağni ve vareste kalamıya-
caktır. Fakat, teknik zaruretler ve malûmatı toplama sistemimizin noksanlık ifade etmesi dolayı-
siyle İstatistik Genel Müdürlüğü nihai rakamları ancak ertesi sene neşredebilmektedir. Halbuki 
Avrupa İktisadi İş Birliği İdaresi Turizm Komisyonu, Alliance Internationale de Tourisme gibi 
teşekküllerle cereyan eden muhaberattan ve bu teşekküllerden ve diğerlerinden vâki taleplerden 
anlaşıldığına göre, turizm istatistiklerinin tesbiti için, vasati olarak iki, üç aylık hattâ bâzı hal
lerde yalnız bir aylık mühlet verilmektedir. Bu itibarla Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünce istatistik konusunun fiilen ele alınması ve değerlendirilmesi zarureti hâsıl olmaktadır. Bu 
sebeple İstatistik Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapılabilirse, hem Hükümetin tasarruf prensibine 
riayet edilmiş, hem de modern çalışma tarzlariyle mücehhez turistik memleketlere ayak uydurul
ma imkânı sağlanmış olacaktır. Turizm istatistikleri mevzuu gerek beynelmilel teşekküllerin icbarı 
ve gerek ihtiyaç dolayısiyle derhal ele alınması icabeden bir keyfiyettir. Bilhassa Avrupa İktisadi 
İş Birliği Teşkilâtının Turizm Konseyinin Paris'te akdettiği beşinci oturumuna ait zabıtların beş 
aylık ek tasarısından, milletlerarası turizmin gelişmesi için alınacak tedbirler meyanmda, millet
lerarası turistik istatistiklerin tutulmasının ve yine zabıtların 7 sayılı ek tasarısının 7 nci madde
sinin 4 ncü fıkrasında da : «Fertlerin yer değiştirmelerine ait bütün ihsai malûmat mübadelesi
nin bir zaruret olduğu» açıklanarak, konseyin 7 Nisan 1950 tarih ve C (50) 97 sayılı yazısiyle 
İktisadi İş Birliği Teşkilâtına üye memleketlere tamim edilmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü, ihtiyacın zoriyle ve mümkün olan turistik hareket
leri ihsai bir kıymetle elde etmek için çalışır ve muhtelif beynelmilel teşekküllerin sorularını ce
vaplandırırken, birtakım müşküllerle karşılaşmaktadır. Nitekim, «Milletlerarası Turizm Birliği» 
A. 1. T. nin 1950 Mayıs ayı içinde Paris'te yaptığı umumi heyet toplantısında Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü mümessilinin, rakamlara dayanan ihsai malûmatla mücehhez bu-
dunmasını temin maksadiyle, 1949 senesi içinde memleketimize deniz, kara ve hava yollariyle 
giren ve çıkan turistlerin sayısını tesbit etmek istenmiş ve muhtelif seyahat ve yolcu nakliyatı 
yapan idare, şirket ve acentelere müracaat edilmiştir. Bunlardan Air France, konuyu ticari bir 
sır şeklinde mütalâa ederek bu müracaat menfi cevap vermiştir. 

Her hangi bir yabancı i şirketi, resmî makamlara ihsai malûmat vermeye icbar eden kanuni mü
eyyide bulunmadığından, adı geçen şirketten istenilen bilgi alınamamıştır. Milletlerarası teşekküllere 
karşı-olan taahhütlerimizi yerine getirmek ve iş birliği yapmak, memleketimizde turizmin ve 
turizm endüstrisinin durum ve inkişafını incelemek ve gerekli tedbirleri almak için elde kanuni 
bir müeyyide bulunması, her bakımdan çalışma imkân ve intizamını temin edecektir. 

Madde 39 : Belediyelerin halen tatbik etmekte olduklar, talimatnamelerin bu tasarının birinci 
maddesinde yazılı müesseseler için yeni icaplara göre bir ayarlama yapılabilmesini teminen Danışma 
Kurulunca ilâve edilmiştir. 
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Madde 40 : Turizm teşvik tedbirlerinin mevcutlardan başka yeni birtakım seyahat acenteleri

nin açılmasını ve hattâ bu gibi müesseseleri açmaksızın seyahatler tertibi ve bilet satışı işleriyle 
iştigal edilmesini davet edeceği görüldüğünden gerek müşterinin, gerekse bu müesseselerle biletle
rini emniyet eden ulaştırma müesseselerini vikaye için seyahat acentelerinin ruhsatnameye tâbi tu
tulmaları ve kendilerinden bir teminat akçesi alınması Turizm Damama Kurulu tarafından zaruri 
görülerek ilâve edilmiştir'. 

ANTALYA MEBUSN BÜRHANETTlN 
ONAT VE 122 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

Turizm Endüstirisini Teşvik Kanunu tasarısı 

Birinci Bölüm 

MADDE 1. — 5392 sayılı Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun 
17 nci maddesine göre teşekkül eden Turizm 
Danışma Kurulu tarafından 2 nci madde gere
ğince tâyin olunan vasıfları taşıyan turistik 
oteller, pansiyonlar, motel tipi tesisler, gazino 
ve lokantalar, pilâjlar, kamplar, turistik eğlen
ce yerleri, spor ve avcılık tesisleri, kaplıcalar, 
istirahat ve tedavi müesseseleri ve bu sayılanlara 
mümasil tesislerden, mevcut veya yeniden kuru
lacak olanlar bu kanunun uygulanmasında « Tu
rizm Müessesesi » sayılırlar. 

MADDE 2. — Turizm müesseselerinin ve 
hizmetlerinde kullanılacak ulaştırma tesisleri
nin, haiz olacakları vasıflar, Basın - Yaym ve 
Turizm Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine 
Turizm Danışma Kurulunca belli edilir ve Baş
bakanlıkça hazırlanacak bir- talimatname ile 
tatbîka konulur. 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı «hükümter
den faydalanmak için 15 nci maddede zikredi
len esaslar dâhilinde yapılacak müracaatlarla, 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğün
den bir « Turizm Müessesesi belgesi » alınması 
şarttır. 

Yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişiler tara
fından kurulmuş veya kurulacak müesseselerden 
ikinci maddede yazılı vasıfları haiz olduk
ları veya bu vasıfları haiz olacakları di
lekçelerinde belirtilenlerin talepleri Merkez Tu
rizm Komitesince uygun görüldüğü takdirde, 
bunlara Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü

dürlüğünün teklifi ile Başbakanlıkça «Turizm 
Müessesesi Belgesi» verilir. 

MADDE 4. — Bu kanunda yazılı turizm 
endüstrisini teşvik ve turizm kredisi işlerini 
yürütmek üzere, Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğüne bağlı bir «Merkez Turizm 
Komitesi» kurulur. 

MADDE 5. — Merkez Turizm Komitesi, 5392 
sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre teşkil 
edilen Turizm Danışma Kurulu üyeleri ara
sından her toplantı sonunda Kurulca seçile
cek, biri turizm meslek teşekkülleri temsilci
si olmak üzere üç üye ve tiler Bankası tem
silcisinden ve Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğünce komiteye iştirak ettirilecek bir 
danışmandan teşekkül eder. 

Basın - Yaym ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Turizm Dairesi Müdürü, Komitenin tabiî üye
sidir. 

MADDE 6. — Merkez Turizm Komitesi, Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürünün baş
kanlığında ayda en az bir defa toplanır. Komi
te, başkanlık tarafından toplantıya çağırılır. 

Merkez Turizm Komitesi, kararlarını ekseri
yetle verir. Ekseriyet kararına muhalif ka
lanlar muhalefet sebebini şerh ve imza ederler. 

MADDE 7. — Merkez Turizm Komitesinin 
her türlü kayıt muamelât ve muhaberat v. s. 
büro işleri Basın - Yaym ve Turizm Genel Mü
dürlüğü Turizm Dairesi tarafından yapılır. 

Komitenin çalışmaları ile ilgili bilûmum 
masraflar ve Komitenin memur olmıyan üye
lerine verilecek tazminat, 5392 sayılı Kanunun 
16 neı maddesindeki esaslara göre ödenir. 
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İkinci Bölüm 

Müsaade ve muaflıklar 

MADDE S. — Turizm Müessesesi Belgesi 
almış olan teşebbüslerin tesis, inşa ve tevsilerine 
lüzumlu arazi ile arsa ve binalardan devlet, 
özel idare, belediye ve köylerin hüküm veya 
tasarrufları altında veya hususi mülkiyetlerin
de bulunanlar, başka bir cihete tahsis edilme
miş olmak kaydiyle 15 nci maddenin son fıkra
sında adı geçen heyet marifetiyle takdir oluna
cak bedelleri 20 yılda ödemek üzere bu kabîl 
müesseseleri kurmak istiyen gerçek veya tüze] 
kişilere satılabilir. 

Devletin hüküm veya tasarrufu altında veya 
hususi mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve bi
naların satışında Bakanlar Kurulu kararı alı
nır. • 

Kamulaştırma suretiyle iktisap edilmiş olan 
gayrimenkuller, kamulaştırma gayesini taımun-
hyan veya o gayeyi ortadan kaldırmıyan turis
tik tesisler için kısmen tahsis edilerek yukar-
daki fıkralar hükümleri dairesinde satılabilirler. 

Bu kanuna göre iktisap olunacak gayrimen-
kuller 442 sayılı Köy Kanunu ile 2644 sayılı 
Tapu Kanununda yazılı yabancılar hakkındaki 
tahditlerden Bakanlar Kurulunca tesbit oluna
cak kayıt ve şartlar dairesinde istisna edilebi
lirler. 

MADDE 9. — Birinci maddede yazılı mües
seselerle bunların üzerinde kuruldukları arazi 
ve bu arazi dâhilinde müessesenin kuruluş mak
sadı içinde tesis edilecek bütün müştemilât -
müstahdemlerin sıhhi ve içtimai ihtiyaçlarına 
mahsus binalar dâhil - aşağıda yazılı vergi, re
sim ve harçlardan muaftır. 

•A) Bu yerlerin işletilmesine tahsis edilen 
arazi, 1833 sayılı Kanunda tâyin edilen Arazi 
Vergisinden, 

b) Bu yerlerin kendi maksatlarına tahsis 
için inşa edecekleri binalar 1837 sayılı Kanunda 
yazılı Bina Vergisinden ve 1996 sayılı Kanunda 
gösterilen Bina İktisadi Buhran Vergisinden, 

e) Bu yerlerin işletilmesinden elde edilen 
kazançlar Gelir ve Kurumlar vergilerinden, 
(vasıfları bu kamımın 2 nci maddesine göre tâ
yin edilecek tamamen turistik mahiyette olan 
seyahat büro ve acentaları da bu fıkra hükmün
den faydalanırlar.) 

ç) Bu yerlerin işletilmesi için satınahnacak 

gayrimenkullere ait tapu senetleri Tapu Harcı 
ile Damga Resminden ve turizm müesseseleri 
ortaklıklarının hisse senetleri Damga Resmin
den, 

d) Bu yerlerin kira ve hizmet mukaveleleri, 
kontrat resmi ile noter harcından (Noter hisse 
ve ücreti müstesna), 

e) Eğlence Resmi ile Elektrik, Havagazı 
ve İstihlâk resimlerinden, 

f) Yukardaki vergi ve resimlere munzam 
olarak alman her türlü vergi, resim ve harç
lardan, 

«a» ve «b» fıkralarındaki muaflıklar, Turizm 
Müessesesi Belgesi tarihinden başlıyarak 25 yıl 
ve diğer muaflıklar bu tesislerin işletmeye açıl
dığı yıl ile onu takibeden 10 yıl' müddetle de
vam eder. 

MADDE 10. - - «Turizm Müessesesi Belgesi» 
almış olan teşebbüslerin ihtiyaçları için getiri
lecek akar su boru ve muslukları, lavabo, ban
yo, bide gibi sıhhi tesislere mahsus eşya, her çe
şit merkezî teshin tesisat malzemesi, mutfak, 
fırın ve ocakları, bulaşık yıkama ve kurutma 
makine ve cihazları ile çamaşır yıkama, (el ütü
leri hariç) ütül eme makine ve cihazları, buzdo
lapları, kaplıcalarda, tedavi yerlerinde istirahat 
ve tedavi için kullanılan fennî alât ve cihazlar
la, asansör, kanalizasyon, soğuk hava ve hava
landırma tesisatı, su isale ve tevziine, muharrik 
kuvvet istihsaline, muhabere hat ve tesislerine 
lüzumlu motor, makine ve aletlerle, doğrudan 
doğruya kendi hizmetlerinde işletilecek ulaştır
ma tesis ve vasıtaları, bu tesislerin inşası, tevsii 
ve tamamlanması ve işletilmesi için lüzumlu ol
duğu halde memlekette bulunmıyan veya yerli 
malzeme ile imal edilemiyen veya imal edilip de 
kalitece düşük olduğu kabul edilen inşaat mal
zemesi ve müessese işaretini taşımak şartiyîe 
y a ^ k odaları takımları ve mefruşat lokanta ve 
salon eşyası .ve bunlara ait teferruat ile içki, 
yemek ve sofra takımları, hesap makineleri, 
plâka atış poligonları tarafından getirtilecek 
atış makineleri, plâkaları, inşa ve (tir au pige-
an) av tüfekleri ve malzemesi, dürbünleri, eski 
eserlerin tamiri ve ihyası maksadiyle alâkalı 
dairelerce hariçten getirtilecek kurşun ve bakır 
levhalar, Gümrük Resmi ile gümrüklerde alman 
her türlü vergi ve resimlerden, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 sene müd
detle muaftır. 
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MADDE 11. — Turizm müessesesi belgesi al- I 

mıg olan ve bu kanunun birinci maddesinde 
gösterilen turizm müesseseleri ile tamamen tu
ristik mahiyette olan seyahat büro ve acenteleri
nin memleket içinde ve dışında dağıtacakları ı 
veya satacakları el ilânları, afiş, prospekıüs, 
broşürler gibi her türlü turistik propaganda 
neşriyatı, tlân ve Damga Resminden muaftırlar. 

IMADDE 12. — Turizm müessesesi belgesi ve
rilmiş olan birinci maddede yazılı müesse
selerin, bir müdürü, bir muhasebecisi, bir metr
doteli, bir şef garsonu ile bir başahçısı, «müesse
senin işletmeye fiilen açılmasından üç ay önce 
başlamak üzere» beş yıl müddetle, bunların dı
şında kalan mütehassıs ve müstahdemlerin yüz
de yirmisi üç yıl müddetle, yabancı devlet uy
ruklusu olabilir. 

MADDE 13. — Bu müesseselerin yabancı 
devlet uyruklusu metrdotel, şefgarson ve başah
çısı sayısı ve bunların çalıştırılma müddetleri 
memleket dışındaki şöhretli müesseselerden ge- I 
tirtilmiş ve bu gibi müesseselerde en az üç yıl I 
devamlı surette çalışmış olmak şartiyle, belge I 
alan müesseselerin ehemmiyetine göre, Merkez I 
Turizm Komitesinin muvafık mütalâası üzerine I 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüiğünce I 
artırılabilir. 

MADDE 14. — Turizm müessesesi belgesi al
ınış oteller, gazino ve lokantalar, eğlence yerle- I 
ri, memleket dışındaki şöhretli müesseselerde I 
çalışmış bir salon veya caz orkestrasının âzası I 
olmak şartiyle yabancı devlet uyruklusu çalgıcı- I 
lar, münferit veya heyet halinde şarkıcı, oyun- I 
cu ve varyete artistleri çalıştırmak hususunda I 
2007 sayılı Kanun hükümlerinden beş yıl müd- I 
detle müstesnadırlar. I 

Üçüncü Bölüm 

Müsaade ve muaflıklardan faydalanma I 

MADDE 15. — Turizm Müessesesi belgesi al- I 
mak istiyen tesislerin kurucu, sahip veya kira- I 
cilan, tesislerin bulunduğu veya kurulacağı ye- I 
ri, tesislerin nev'ini, işletme tarzını, personel I 
sayısını, iş ve mal durumlarını gösteren bir di- 1 
lekçe ile tesisin bulunduğu yerin valiliğine baş I 
vururlar. I 

fBu dilekçeye tesisin plân ve projelerindin birer J 

örneği bağlanır ve tesisin keşif bedeli veya kıy-
. meti gösterilir. 

Kredi isteklerinde, ayrıca istenilen, kredinin 
miktarı ve verilecek teminatın nevi ve mahiyeti 
de bildirilir. Valilik gerekli incelemeleri il def
terdarı, bayındırlık ve sağlık müdürleri, merkez 
belediye fen heyeti ve sağlık müdürleri, mahallî 
ticaret odası temsilcisi ve mevcut ise il merke
zindeki turizm cemiyetleri mümessillerinden 
müteşekkil bir heyet marifetiyle yaptırılarak, 
en geç bir ay içinde dilekçe ve ekleriyle kendi 
mütalâasını Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğüne gönderir. Bu müddet içinde talep
leri intaç edilmiyen müracaat sahipleri, doğru
dan doğruya Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğüne müracaat hakkını kazanmış olurlar 

MADDE 16. — Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü lüzum görürse, belge almak is
tiyen tesislerin ekonomik durumlarım ve malî 
imkânlarını îller Bankası vasıtasiyle ve turizm 
bakımından faydalı olup olmadıklarını kendi 
teşkil âtiyle mahallerinde de ayrıca tetkik ve 
tahkik ettirebilir. 

Dördüncü bölüm 

Krediye mütaallik hükümler 

MADDE 17. — Turizm müessesesi belgesi 
almış olan teşebbüslerin bu maksatla inşa ede
cekleri tesislerin inşa, tevsi, ıslah, teçhiz ve tef
rişleri için kurucularına veya sahip ve kiracıla
rına 33 ncü maddede yazılı fondan vâde ile, 
yüzde beşten çok olmamak üzere banka esasla
rına göre faizle, kredi verilir. Kiracılara veri
lecek kredinin vâdesi kira müddetinin sonunu 
geçemez. Krediler keşif bedellerinin yüzde elli
sini aşamaz. 

Belgesi iptal olunan müesseselerin aldıkları 
kredi kesilir. 

MADDE 18. — Krediler îller Bankası tara
lından tahsil ve takip olunur. Zamanında öden-
miyen taksitler vâde tarihinden itibaren banka
nın eşhas ile yaptığı muamelelerin cari faiz nis
petlerine göre hesap edilir. 

MADDE 19. — Bankanın bu maksatla vere
ceği kredilerin prensip esaslarını ve şartlarını 
ve kredinin açılması keyfiyetini Merkez Turizm 
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Komitesi tâyin ve tanzim eder. Banka açtığı I 

kürdinin teknik bakımdan kullanılmasını her an 
kontrol eder ve neticelerini Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğüne bildirir. 

Beşinci bölüm 

Belge alanların mükellefiyet ve mecburiyetleri 

MADDE 20. — Belge almış olan müesseseler 
belge aldıkları tarihten Merkez Turizm Komi
tesince tâyin edilecek müddet içinde hazo-riık ve 
inşaata başlamaya ve bunlardan inşaat ve tesi
satın bedeli 500 000 lira ve daha az olanlar belge 
tarihinden itibaren en çok iki sene sonunda, in
şaat ve tesisatın bedeli bu miktardan fazla olan
lar en çok üç sene sonunda müesseselerini aç
maya ve işletmeye mecburdurlar. 

Zaruri sebepler dolayısiyle bu müddetler 
Merkez Turizm Komitesinin kararma müsteni
den Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünce uzatılabilir. 

Bu madde hükmünü yerine getirmiyenlerin 
belgeleri iptal edilir. 

MADDE 21. — Belge almış olan müessese- I 
lerin belgelerin verilmesinde âmil olan vasıfları 
muhafaza edip etmedikleri, idare ve işletme tarz
larını Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünün ve Merkez Turizm Komitesinin görecek
leri lüzum üzerine her zaman kontrol edilebilir. 

Bu kontrolları Basın - Yayın ve Turizm Ge- I 
nel Müdürlüğü kendi mütehassıs elemanlarına 
yaptırıl. I 

Turizm müesseselerinin sahip, müstecir ve I 
idarecileri kontrol dolayısiyle kendilerinden is
tenen her türlü kayıt ve muamelâtı tetkik ettir
meye, müesseseyi gezdirmeye ve gereken bilgile
ri doğru olarak vermeye ve bütün bu hususlarda 
kolaylık göstermeye mecburdurlar. 

MADDE 22. — 8 nci maddeye göre Devlet, 
özel idare, belediye ve köylerden taksitle öden
mek üzere takdiri bedelle arasa, arsa ve bina sa-
tmalmış olan .gerçek ve tüzel kişilerce; I 

a) Bu gayrimenkuller 20 nci maddede gös
terilen süre içinde tahsis maksatlarına uygun ha
le getirilir ve temlikleri tarihinden itibaren 20 yıl 
içinde tahsis maksatları dışında kullanılamazlar. 
Keza bu maksatlar dışında kullanılmak üzere baş
kalarına devredilemez ve satılamazlar. Bu hükme I 

( S. Sayısı 

aykırı hareketi görülenlerin belgeleri iptal olu
nur; 

b) Yukardaki fıkraya aykırı hareketi gö-
rülenLeirden satanaldıkdarı gayrimenkuller, istir
dat olunur. Bu takdirde, istirdat tarihine kadar 
ödedikleri taksitler aynı taksit müddetleri içinde 
kendilerime aynen iade ve geyrimenkul üzerinde 
yaptıklar* tesisat ve ilâvelerin, 15 nci maddede 
sözü geçen heyet marifetiyle tesbit edilecek be
delleri 10 yılda ve müsavi miktarlarda ödenir. 

MADDE 23. — Belge almış müesseseler aşa
ğıda bildirilen hallerde Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Mtidth^ü#ünden öraeeâen izin almaya mec
burdurlar. 

a) Belge almaya mevzu olan tesislerin, ta
mamınım veya bir kısmının aynı maksatlarla 
kollanılmak üzere devredilmesi veya kiraya ve
rilmesi; 

b) Bunların menkul ve mütaharrik teçhizat 
ve demirbaşlarının tamamının veya bir kısmının 
satılması, kiraya verilmesi ve başka bir yere ta
şınması (yerine yenilerinin getirilmesi şartiyle); 

c) Bunların, işletme mevzularının, birinci 
maddede gösterilen turizmi müessesesi mahiye
tini muhafaza etmek kaydiyle kısmen veya ta
mamen değiştirilmesi, 

d) İşletme unvanlarının değiştirilmesi veya 
hisselere ayrılmış ortaklıklarda sermaye azal
tılması veya artırılması, yeniden ortak alınması 
ve ortaklar arasında bu kanunun şümulü dışın
da kalsa bile diğer bir tesisin ve ortaklığın ku
rulması, 

Bu hallerin Genel Müdürlükçe, Merkez Tu
rizm Komitesinin kararma müsteniden kaba! 
edilmesi ve belgelere ona göre şerh verilmesi 
şarttır. Buna riayet etmiyenlerin belgesi iptal 
olunur. 

MADDE 24. — Bu kanunla muaflık ve mü
saadelerden faydalanması kabul edilmiş olan 
turizm müesseselerinin, sahip veya müstecirleri 
tarafından başkalarına devir, temlik ve icar
ları halinde geri kalan zamana ait müsaade ve 
muaflıklar Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğünün kabulü ile yeni sahip veya müste-
cirlerine intikal eder. 

MADDE 25. — 8 nci madde gereğince tak
diri bedelle satılan gayrimenkuller üzerinde 
devlet, özel idare, belediye ve köylerin alacak-
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larını teminen birinci derecede ve sırada ipotek i 
tesis edilir. i 

MADDE 26. — Belgesi iptal olunan teşeb- j 
büslerin ve tesislerin takdiri bedelle ve taksitle 
aldıkları gayrimenkuller 22 nci maddenin (b) 
fıkrasına göre istirdat edilmiyecek ise, bunlara 
ait borç taksitleri muacceliyet kesbeder ve 
Tahsili Emval Kanunu hükümleri dairesinde 
tahsil olunur. Bütün borç bu yolda karşılana- | 
madiği talkdirde ipotekli gayrimenkuller umu- I 
mî hükümlere göre paraya çevrilir. 

MADDE 27. — 8 nci madde gereğince Dev
letten, özel idare, belediye ve köylerden gayri
menkul almış olan teşebbüsler, bu gayrimen
kuller üzerinde tesisat ve inşaat yapmak ve bu ı 
kanunda yazılı kredi fonundan faydalanmak is
tedikleri ve bu istekleri Merkez Truzim Komi- J 
tesince kabul edildiği takdirde, 25 nci madde
ye göre gayrimenkul üzerine alacaklı idareler 
lehine tesis edilmiş olan ipotekli alacaklar, îl-
ler Bankasına devrolunur. ve bu devir tapuya 
tescil edilir. İpoteğin devri halinde Devlet, 
özel idare, belediye ve köy alacakları, borçlu
dan tahsil edildikçe, tahsil olunan miktar bu 
idarelere verilmek üzere bankaca temin edilir 
ve 26 nci maddede gösterilen tatbikat da, ban
ka usullerine göre yürütülür. 22 nci maddenin 
(a) fıkrasındaki hükümler krediden faydalanan 
inşaata da şâmil olmak üzere mahfuzdur. 

İller Bankası turizm müesseselerine 33 ncü 
maddede yazılı fondan ikraz edeceği paranın te
minatı olmak üzere gayrianenkulleri, serbest de
receden faydalanmak şartiyle, ikinci derecede 
ipotek alacağı gibi mütemmim teminat da isti-
yebilir. 

MADDE 28. — Bu kanun hükümlerine gö
re belge almış yerli ve yabancı tüzel ve gerçek 
kişiler hakkında, her türlü borç için alacaklıları 
tarafından yapılacak icrai takibat sonunda ve
rilecek satış kararı ile, satışa mevzu menkul 
mallara, ithalleri sırasında bu kanun ile tanın
mış bütün muaflıklar kalkar. 

Takibatı yapan icra dairesi, iflâs yolu ile 
takipte iflâs masası satışından elde edilecek 
meblâğdan her türlü alacağa tercihan satılmış 
mala ithal tarihinde isalbet eden Gümrük Resmi 
ve onunla beraber tarh ve tahsil olunması gere
ken diğer resim ve vergileri ayırarak ithal güm
rüğü veznesine yatırmakla mükelleftirler. | 

( S . Sayış 

| MADDE 29. — Bu kanun hükümlerine göre 
I belge almış turistik müessese sahipleri veya ki-
| racıları aleyhlerinde yapılacak icrai takibata 

muafiyetten faydalanmış malları, ithal gümrü
ğünü ve ithal beyanname tarih ve numarala-

I rmı icra dairesine veya iflas masasına bildirme
ye mecburdurlar. 

MADDE 30. — Bu kanun 'mucibince vergi ve 
resim muaflığından istifade eden turizm mües
seseleri, vergilerin tarh ve tahakkukuna rnüta-
ailik olarak vergi kanunlarında yazılı bütün 
mecburiyetleri yerine getirmekle mükelleftirler. 

ÛBuna riayet etmiyenler yalnız ilgili kanun
larda yazılı cezalara tâbi olup bu kanunla bah-

ı şedilen muaflık ve müsaadelerden mahrum kal
mazlar. 

MADDE 31. — 21 nci maddede belirtilen 
kontrol sonunda müesseselerin muayyen vasıfla
rında ve işletme ve hizmet tarzlarında görülecek 
eksiklikler ve aksaklıkların işletme ve hizmete 
ait olanlarının 15 günlük, tesisat ve teçhizata 
ak olanlarının 1 - 3 aylık bir müddet içinde dü
zeltilmesi ve düzenlenmesi için Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğünce müesseseye ilk 
yazılı ihtar yapılır. Bu ihtarda tâyin edilen müd
det sonunda istenilen düzeltme ve düzenlemeyi 
yapmamış olan müesseselere ikinci bir ihtarda 
bulunulur. (Bu ikinci ihtara da riayet edilmezse 
Merkez Turizm Komitesi ka ran ile turizm mü
essesesi belgesinin o yıl için müesseseye temin 
ettiği faydalar hükümden kalkar. 

'Bir yıl içinde aynı sebepler dolayısiyle veri
len üç ihtarın neticesiz kalması veya ayrı sebep
lerle birbirini mütaakıp üç ihtar verilmesi veya
hut Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünce kabule şayan görülmiyen sebeplerle 
müessesenin üç ay müddetle (muayyen mev
simlerde çalışan müesseselerin bir mevsim bo
yunca) kapalı tutulması hallerinde o müessese
ye ait turizm müessesesi belgesi iptal olunur. 
Bunlar hakkında 22 nci maddenin (b) fıkrası 

I hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 33. — Belge alan müesseseler oda, 
banyo, tedavi, yemek, içki, eğlence, duhuliye, 
hizmet ve nakliye vasıtası fiyat ve ücretlerini 
serbestçe tesbit edebilirler. Ancak, Basın - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğü iç ve dış tıı-

| rizmi teşvik bakımından fahiş gördüğü fiyat-
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larda, mahallî belediyelerin mütalâalarını da ala
rak gerekli tenzilâtın yapılmasını talebeder. 
Mezkûr Genel Müdürlüğün tenzilât talebini üç 
yazılı ihtara rağmen yerine getirmiyen mües
seselerin turizm müesseseleri belgesi iptal olu
nur. Bunlar hakkında da 22 nci maddenin (b) 
fıkrası hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 33. — Turizm müesseseleri belgesi 
almış olan tesisler, yemekli ve yemeksiz oda fi
yatlarını, teshin, servis, bahşiş gibi ve sair se
beplerle hiçbir ilâve yapmaksızın fiyat ve üc
retlerini tek fiyat olarak tâyine mecburdurlar. 
Bu gibi tesislerde çalışan müstahdemlerin bah
şiş almaları yasaktır. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden 
müesseseler hakkında 29 ncu maddeye göre mu
amele yapılır. 

MADDE 34. — Turizm müessesesi belgeleri
nin bu kanunda yazılı sebeplerden biri ile ip
tali gerektiği takdirde, müsbit evrakı Merkez 
Turizm Komitesine verilir. Turizm müessesesi 
belgesi; Merkez Turizm Komitesinin kararı, 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün 
mütalâası üzerine Başbakanlıkça iptal olunur 
ve muaf en yurda sokulmuş olan eşya için 
Gümrük Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

~ Altıncı Bölüm 

Türlü hükümler 

MADDE 35. — 1952 Bütçe yılından itibaren 
her yıl beş milyon lira olmak üzere Maliye Ba
kanlığı Bütçesine konulacak ödenek ile 10 yıl 
içinde iller Bankası nezdinde (Turizm kredisi 
fonu) adiyle 50 milyon liralık bir fon tesis 
olunur. Fondan yapılacak ikrazların faizleri 
bankaca ihtiyar olunan idare masrafları çıka
rıldıktan sonra fona ilâve olunur. 

MADDE 36. — Basın - Yayın veTurizm Ge
nel Müdürlüğünün memleketin içerde ve dışar-
da tanınmasına yarıyan her türlü turizm pro
paganda neşriyatına ait işleri, 2490 sayılı Ka
nun ile 4910 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi 
hükmüne tâbi değildir. 

MADDE 37. — Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü, resmî daire ve âmme mües
seseleri ile Devlet Ekonomi kurumlarından, 

• . ( S . Say 

yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden tu
rizmin inkişafını takip etmek için lüzumlu gör
düğü ihsai her türlü malûmatı istiyebilir. 

Bu hususta istatistik Genel Müdürlüğü ile 
iş birliği yapar. Gereken talimatname her iki 
Genel Müdürlük tarafından müştereken hazır
lanır. 

MADDE 38. — Bu bilgiler yerli ve yabancı 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından, isteme tari
hinden itibaren bir ay içinde bildirilmediği tak
dirde sulh mahkemelerince 100 liradan 500 lira
ya kadar para cezası hükmolunur. 

MADDE 39. — 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 15 nci maddesinde umumun yatıp kalk
masına, yiyip içmesine, yıkanıp temizlenmesine 
mahsus müesseselerin açılmalarına ve işletil
melerine izin verilmesine veya bunları işten 
menetmeye, temizliklerini ve servislerini denet
lemeye, tarifelerini tasdika, bu yerlerde iş 
çevirenlerin veya çalışanların ehliyet şartları
nı tâyine, çalışmalarına izin vermeye veya bun
ları çalışmaktan menetmeye ait belediye yetki
lerinin tatbik sureti, bu kanunun birinci mad
desinde yazıcı olup belge verilmiş müesseseler 
için Merkez Turizm Komitesinin tetkikından ge
çirilmiş özel yönetmeliklerle tâyin olunur ve 
bu yönetmelikler sözü geçen müesseseler için 
Belediye Zabıtası talimatnamelerinin bu yetki
lere ait kısımları yerine kaim olur. 

MADDE 40. — Nakil vasıtaları işletenler 
müstesna olmak üzere, münhasıran bilet satışı 
ile iştigal eden turizm büro veya seyahat acen-
taları, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğünden ruhsatname almaya mecburdurlar. 

Bu müesseseler, miktarı Merkez Turizm Ko
mitesince takdir edilecek bir teminat akçesi gös
termekle mükelleftirler. 

MADDE 41. — Turistik ehemmiyet arzeden 
yerlerle bu kanunla kurulması teşvik edilen 
turizm müesseselerinin kurulacakları yerlere 
müntehi olan veya oralardan geçen yolların sü
ratle vücuda getirilmesini temin ve malî im
kânlarını tesbit etmek üzere Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü ile Karayolları Ge
nel Müdürlüğü iş birliği yaparak bir program 
hazırlarlar. 

Bu programın uygulanması için yolların bu-
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lunduğu İl özel idareleri ile belediyeler malî 
imkânları nispetinde Karayolları Genel Müdür
lüğüne yardımda bulunurlar. 

MADDE 42. — 5647, 5648, 5649, 5650 ve 
5651 sayılı kanunlar ile bu kanuna muhalif ka

nun hükümleri kaldırılmıştır. 

MAD.DK 43. — Bu kanun yayımı tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 44. — Bu kanunu Bakanlar Kuru
lu yürütür. 

Geçici Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici Komisyon 

Esas No. 1/341, 2/342 
Karar No. 2 

14 .VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale buyurulan Turizm 
Endüstrisini Teşvik kanunu tasarısı ile Antalya 
Milletvekili Dr. Bürhanettin Onat ve 122 arka
daşının kanun teklifinin birlikte müzakeresi 
kararlaştırılmış ve Gümrük ve Tekel, İçişleri ve 
Maliye Bakanlıkları ile Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü temsilcileri ve 
teklif sahibi huzurunda mütaaddit celselerde 
müzakere olundu. 

Turizm mevzuunun artık bütün dünyaca an
laşılmış bulunan ehemmiyeti gerekçede rakam
lara ve misallere dayanılarak etraflıca izah 
edilmiş bulunmaktadır. Filhakika tarih boyunca 
insan topluluklarının bir geçit ve yerleşime yeri 
olması hasebiyle tarihi hazineleri ve muhtelif 
iklim şartlarına tâbi bir coğrafi sahada yayıl
mış bulunması dolayısiyle çeşitli tabiî güzellik
leri nefsinde toplıyan yurdumuzun bu hususi
yetlerinin kıymetlendirilmesi bir ihtiyaç ve za
ruret halinde tebarüz etmektedir. Diğer taraf
tan memleketlerin iktisadi bünyelerinde ve te
diye muvazenelerinde büyük bir rol oynıyan tu
rizm kaynağının ehemmiyeti bütün dünyaca 
hissedilmeye başlanmıştır. Bilhassa Amerika'nın 
milletlerarası ticaret alanındaki imtiyazlı duru
mu bakımından Avrupa memleketlerine bu mem
leketten mal ithal edebilmek imkânlarını sağ-
lıyan serbest doların mühim bir kısmı bu 
kaynaktan elde edilmektedir. Bu sebeplerle muh
telif memleketler turizm hareketlerini teşvik 
etmek ve çoğaltmak çarelerini yıllardan beri ara
makta ve bu sahada «'erekli tedbirleri almakta

dırlar. Nitekim memleketimizde de turizm hare
ketinin kesafet peyda edebilmesi için önde gelen 
şartın turistik tesislerin kurulması olduğunu 
nazarı dikkate alan kanun vâzıı bu nevi mües
seselerin kurulabilmesini teşıvik edici hükümleri 
ve bir kısım vergi ve resim muafiyetlerini der
piş eden 5647 sayılı «Turizm Müesseselerini Teş
vik Kanunu» im kabul etmiştir. Bu kanunun 
bugünkü ihtiyaçlara cevap vermiyen bâzı boş
luklarını doldurmak ve kifayetsiz hükümlerini 
tadil ve ıslah etmek maksadiyle 1950 yılında 
toplanan Turizm Danışma Kurulunun hazırla
dığı proje Hükümet tarafından esas ittihaz 
edilerek bâzı tadillerle tasarı halinde Meclise 
sevkolunmuştur. Antalya Milletvekili Dr. Bür
hanettin Onat ve 122 arkadaşının kanun teklif
leri de ana hatları itibariyle aynı projeye mu
vazi hükümleri, bâzı sahalarda daha geniş mua
fiyetleri derpiş etmek suretiyle, ihtiva etmek
tedir. 

Yukarda kısaca izah edilen mucip sebeplerle 
komisyonumuz tasarı ve teklifin heyeti umumi-
yesini oy birliğiyle kabul ederek tasarıyı esas 
ittihaz etmek suretiyle maddelere geçmiş ve 
maddelerde aşağıda arz ve izah edilen tadilleri 
yapmıştır. 

1 nei maddenin metninde haşiv telâkki edi
lebilecek bâzı kısımlar tayyedilmiş ve «Turizm 
Müessesesi» meyanmda mütalâa edilerek bu ka
nunun sağladığı imkân ve muaflıklardan fay
dalanılması derpiş edilen «Şehirler dışındaki 
turistik mahallerde ve turistik yollar üzerin
de yolculara nevale ve içki satan ve motorlu 
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vasrtadara benzin ve diğer mahrukat veren nm-
•çmm&mm» tarifelideki vı»u4iBiEztek ve bu'mü-
-esseseİerin «özü geçen imkân ve muaflıklardan 
istifade etmesinin kanamla istihdaf edilen gaye
tten itaate bulunduğu naearı itibara aimarak 
banlar madde metninden çıkarılmıştır. 

Keza ayfıı maddenin ikinci ftkrasmd:. bu 
-kanun hükümlerindieın faydalanaegı ifade edi
len nakil vasıtalarının, müesseseye ait olması 
şartı konulmak suretiyle bâzı mahzurların ma
ksine çalışılmıştır. 

2 nei maddede Turizm Danışma KuruLuaı-
ca te«bit olunacak turizm müessesesi vasıfları
nın îcra Vekilleri Heyetince tasdiki bu mües
seseler ve müteşebbisler için daha fazla emni
yet ve istikrar sağlıyacağı mütalâası ile mad
deye bu hüküm konulmuştur. 

3' meü maddede vuzuhu sağkyaoak bâzı ilâ
ve ve ibare değişikdikleri yapılmış ve maddede 
«Turizm Mtbessesesi Belgesi» verecek makam 
fuzuli formaliteleri önlemek maksadiyle Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü olarak 
kabul edilmiştir. 
*•' 5 nei maddede yine bâzı haşivler çıkartıl
mış ve Merkez Turizm Komitesinin teşekkül 
•fca-ra ve üye sayısı alâkalıların .adedine göre 
dföfzenleimıfetir. 

'7 nei maddenin ikinci fıkrası vuzuh verilmek 
ını&ks-adiyk bir tadile tâbi tutulmuştur. 

8 nei maddede tasarının üçüncü fıkrası Ana-
y&fea •hükü-mleriyl* telifi mümkün görülmediğin
den maddeden çıkarılmış ve komisyonun kabul 
ettiği üçüncü fıkra kanunun ana gayelerin* uy
gun-mütalâa edilerek maddeye ifâve olunmuştur. 

Tasarının 9 neu maddesi, halen yürürlükte 
bulunan 5648, 564"9, 5650 sayılı kanunlardaki 
nHlafkklai'i tanımakta, Antalya Milletvekili Dr. 
Burhanettin Onat ve 122 arkadaşının teklifinde 
ise, turistik müesseseler için Getir ve Kurumlar 
vergilerinden muaflıklar derpiş edilmektedir. 

Yeni girdiğimiz GeMr Vergim sisteminde Gelir 
ve Kurumlar vergileri kanunlarına göre tesis 
edilmiş olan muaflık ve istisnalar dışında özel 
kanunlarla yeni muaflık ve istisnalar ihdası 
hiçbir suretle tecviz olunamaz. Vergi şahsidir, 
ancak bir gelir ve kazanç sağlanması -halinde 
alınır. Kaaanç, temin edilmediği takdirde esa
sen Gelir ve Kurumlar Verçisi âimması bahis 
mevzuu değildir. Fakat kazanç teımn olunduğu 
takdinde bunun-şu veya* bu sebeple vergiden 

ıuu«f tutttbrnaeı Gedir Vergisi sisteminin kabul 
ettiği esaslara tamameıt ay ten düşer ve bu sis-
temle temin e$tiDwn vergi ad*kti bandan şiddet
le müt*assir «dur. 

Gelir Vergisi Kanununda, kazançların belli 
miktarları astarı geçim haddi olarak vergi dışı 
bırakılmakta ve yaîmz bu hadleri aşan kısanlar 
vergiye tâbi tulnıtanaktadır. Memleketimizde 
sağlanan kazançların alman hacHeri aşan kı
sımları üzerinden umumi tarife dairesinde 
vergi alınması tabiî olduğa kadar âdüanadir de. 
Bnı kazançlardan bâzılarına döğer kazançlar 
aleyhine muaflıklar tanmıaası vergide umumilik 
ve eşitlik kalpleriyle teMf edilemez. 

Kurumlar Vergisi Kanununda ise kamu 
idare ve müesseseleri tarafından memleke
tin sağlık, sosyal ve eğitim ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kurulmnş olan bir kısım 
müesseseler vergi haricinde bırakılmış buna 
mukabil mezkûr müesseselere kıyas edilebilecek 
ve memleket bakımından faydalı olabilecek nice 
teşekkül ve müesseseler bu istisnalara dâhil edil
memiştir Mesela Kızılaya ait ilâç monopolleri, be
lediye eczaneleri, şirketler tarafından kurulan 
hastaneler ve saire bu arada sayılabilir. Turizmi 
teşvik maksadiyle yurdumuzda girişilecek teşeb
büslerin memleket ekonomisine sağlıyacağı fay
dalar teslim edilmekle beraber bu, onlar için de 
ayrıca muvafık ve istiisna bahsedilmesi için bir 
sebep olamaz. 

Kaldı ki r bu nevi teşebbüslerin vergi kanun
larımıza göre ödiyecekleri vergi nispetleri, diğer 
memleket kanunlarına, nazaran çok düşük ve mu
tedildir. Kazanç temin, eden bir şahıs veya mü
essesenin bu kazancı üzerinden adalet dairesinde 
vergi ödemesi kadar tabiî bir şey olamaz. Kazanç 
temin edilmemesi halinde ise, bu gibilerden bir 
vergi almmıyacaktır. Filhakika, kanunlarımız 
zararların,, iki yıl müddetle, mütaakıp yıllara de
vir ve o yılların gelirlerinden, mahsup edilme
sini kabul eylemektedir. 

ŞUHU da arzedelim M, bit konuda kabul edi
lecek bir muaflık yalnız kendi hudutları dâhilin
de kalmayıp muaflığı kabul edilenlerle münase
bette bulunanlaFin. mükellefiyetlerine de müessir 
olacağından, keyfiyet bıa. bakımdan da terviç ve 
tecviz-olunamaz. 

Gelir Vergisi sisteminde prensip nrea£kk ve 
istisnaların şümolüaü artırmak değil, daralt-
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inak olduğundan, turizmi teşvik gayesiyle bâzı 
şahıs ve müesseseler için yeni istisna ve muaf
lık tesisine katiyen mahal olmadığı mütalâası 
ile Antalya Milletvekili Burhanettin Onat ve 
arkadaşlarının tekliflerindeki muaflıklar hük
mü yerinde görülmiyerek, Hükümetin 9 neu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 10 neu maddesi başka bir kanunla 
tanınmış olan bir muafiyet hükmünün tekrarı 
mahiyetinde telâkki olunarak metinden çıkarıl
mış gümrük muafiyetlerinin genişletilmesi yo
lundaki mütalâalar ekseriyetle kabule şayan gö
rülmemiş ve tasarının 11 nci maddesi 10 neu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonun 12 nci maddesi haline gelen ta
sarının 13 neü maddesine «başahçısı» tâbirinden 
sonra bir genişlik ve elastikiyet sağlamak mak-
sadiyle «ve mütehassıs müstahdemler» ibaresi 
ilâve olunmuştur. 

Komisyonun 13 neü maddesi haline gelen ta
sarının 14 neü maddesinde «memleket dışındaki 
şöhretli müesseselerde çalışmış» olmak şartı «şöh
retli müessese»nin tâyinindeki müşkülât sebe
biyle maddeden çıkarılmış ve beş senelik müd
det kaydı da kaldırılmıştır. 

Tasarının 15 nci maddesi 14 neü madde ola
rak aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 16 nci maddesinin ihtiva ettiği hü
kümler mahiyetleri itibariyle kanunun dördün
cü bölümünde yer alması muvafık mütalâa edile
rek buradan çıkarılmış ve yeniden tevsian kale
me alınarak komisyonun 15 nci maddesi halinde 
bu bölüme konulmuştur. 

Tasarının 17 nci maddesi 16 nci madde ola
rak bâzı ibare değişiklikleri ile kabul edilmiştir. 

Tasarının 18 nci maddesi 17 nci madde ha
linde ve ikinci cümleden itibaren vâdesinde 
ödenmiyen taksitlerin tâbi olacağı faiz hakkın
daki hüküm îller Bankasının bünyesinin husu
siyeti göz önünde tutularak tayyedilmek sure
tiyle kabul edilmiştir. Ayrıca bu maddeye tak
sitler vâdesinde ödenmediği takdirde borcun ta
mamının muaeceliyet kesbedeceğine dair bir hü
küm konulmuştur. 

Tasarının 19 neu maddesi kredi tesbitine ait 
esas hükümleri ihtiva etmesi bakımından komis
yonun aynı mahiyetteki hükümleri muhtevi 15 
nci maddesi ile birleştirildiğinden metinden çı
karılmıştır. 

Tasarının 20 nci maddesi 18, 21 nci maddesi 

19 neu madde olarak aynen kabul edilmiş ve 
20 nci madde haline gelen tasarının 22 nci mad
desinin sonuna âmme hak ve menfaatlerini hi
maye maksadiyle bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Komisyonun 21 nci maddesi olan. tasarının 
23 neu maddesinin (d) fıkrasının «ortaklıklarda 
sermaye azaltılması» cümlesinden "sonra gelen 
kısım şahsi hürriyeti tahdit ve ticaret serbes
tisini akyit edeceği mülâhazasiyle metinden 
çıkarılmıştır. 

Tasarının 24 neü maddesi 22 nci madde ola
rak aynen ve 25 nci maddesi 23 neü madde 
olarak metne vuzuh verilmek suretiyle, 26 nci 
madde 24 neü madde olarak aynen, 27 nci 
madde 25 nci madde olarak tavzihen, 28 nci 
madde 26 ve 29 neu madde 27 nci madde olarak 
aynen kabul edilmişir. 

Tasarının 30 neu maddesi bu kanun hüküm
lerine göre turistik vasıfları taşıyan müessese
leri belediyelerin fiyat hususundaki müdaha
lelerinden kurtarmak gayesini derpiş etmekte 
ve ancak bu salâhiyeti Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğüne devretmiş bulunmakta idî. 
Böyle bir kontrol ve müdahalenin merkezî bir 
teşekkül tarafından yapılabilmesindeki müş
külât göz önünde tutularak bu müesseselerin fi
yat ve ücretlerini serbestçe te&bit edebilmekle 
beraber yerli ve yabancı turistlere bu fiyatları 
duyurabilmek maksadiyle bunların Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne bildiril
mesi mecburiyeti konulmuş ve mezkûr madde 
bu esas dâhilinde 28 nci madde olarak tedvin 
edilmiştir. 

Tasarının 31 nci maddesi 29 neu madde 
olarak ceza müeyyidesi konulmuş bir fiilin ana
sırını vuzuhla tâyin etmek bakımından bir ke
lime değişikliği yapılmak suretiyle aynen ka
bul edilmiştir. 

Tasarının 32 nci maddesinde turizm belge
sini iptal salâhiyeti Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğüne verilmek suretiyle 3 neü 
madde ile tenazur temin edilmiş ve 30 neu mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının 33 neü maddesinde turizm kredisi 
fonunu tesis etmek üzere Hazineden her yıl ve
rilecek en az bir milyon liralık miktarın ihtiya
cı kaışılıyamıyacağı kanaatine varılarak bu 
miktar iki milyon liraya çıkarılmış ve ikinci fık
ra Emekli Sandığı arafmdan İstanbul'da in
şa ettirilmekte olan turistik otele konulacak ser-
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maya gelirinin % 6 dan noksan kısmının bu 
fondan karşılanmasını ve bu gelirin adı geçen 
sandık tarafından bu mevzua peyderpey serma
ye yatırıldığı tarihlerden itibaren hesap edilme
sini sağlıyacak şekilde tadil ve 31 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Tasarının turizm istatistikleri tesisini der
piş eyliyen 35 ve bu hususu müeyyide altına, 
alan 36 ncı maddeleri birleştirilerek 1554 sayılı 

'İstatistik Umum Müdürlüğünün Salâhiyet ve 
Vazifeleri hakkındaki Kanunla ahenkli bir hale 
konulmuş ve 33 ncü madde olarak tek bir mad
de halinde yeniden kaleme alınmıştır. 

Tasarının 37 nci maddesi 34 ncü madde ola
rak aynen, 38 nci maddesi müeyyideyi muhtevi 
bir fıkra ilâvesi suretiyle 35 nci madde olarak 
tadilen ve 39 ncu maddesi 36 ncı, 40 ncı mad
desi 37 nci, 41 nci maddesi 38 nci ve 42 nci 
maddesi 39 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Ayrıca tasarının 33 ve komisyonun 31 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı tarafından İstanbul'daki 
turistik otele inşası sırasında yatırılacak serma
yeye hesap ve mezkûr sandığa tediye edilecek 

% 6 gelirin otel işletmeye açıldıktan sonra elde 
edeceği kârın % 6 yi aşması halinde fazlasının 
sözü geçen fona iadesi suretiyle ifasına dair 
bir geçici madde ilâvesi ve bâzı maddelerde zik
redilen atıf madde numaraları da değişmiş bu
lunduğundan buna göre düzeltilmek suretiyle 
komisyonumuzca kabul olunan tasarı Kamuta
yın tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı Sözcü Kâtip 

Bursa Siird Zonguldak 
H. Şaman M. D, Süalp F. Açtksöz 
Afyon K. Aydın 

G. Yiğitbaşı Söz hakkım mahfuzdur 

Çorum 
8. özer 

Kastamonu 
F. Keçecioğlu 

İmzada bulunamadı 
Malatya 
M. S. Eti 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
B. Bilgin 
Kırşehir 

E. Kaman 

Tokad 
8. Atanç 

f-
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu tasarısı 

. Birinci Bölüm 

MABDE 1. — 5392 sayılı Basın - Yaym ve 
Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
nun 17 nci maddesine göre teşekkül ecten Tu
rizm Danışma Kurulu tarafından 2 mâ. madde 
gereğince tâyin olunan vasıfları taşıyan turis
tik oteller, pansiyonlar, motel tipi tesisler, ga
zino ve lokantalar, plajlar, kamplar, turistik 
eğlence yerleri, spor ve avcılık tesisleri, kap
lıcalar, istirahat ve tedavi müesseseleri, şehir
ler dışındaki turistik mahallerde ve turistik 
yollar üzerinde yolculara nevale ve içki satan 
ve motorlu vasıtalara benzin ve diğer mahru
kat veren müesseseler ve bu sayılanlara mümasil 
tesislerden, mevcut veya yeniden kurulacak olan
lar bu kanunun uygulanmasında «Turizm Mü
essesesi» sayılırlar. 

Yukarda tadat edilen müesnseselerm doğru
dan doğruya kendi hizmetlerinde işletilecek 
ulaştırma tesis ve vasıtaları da bu kanaanun hü
kümlerinden faydalanırlar. 

MADDE 2. — Turizm müesseselerinin ve 
hizmetlerinde kullanılacak ulaştırma tesis ve 
vasıtalarının, haiz olacakları vasıflar, Basın -
Yaın ve Turizm Genel Müdürlüğünün teklifi 
üzerine Turizm Danışma Kurulunca belli edilir. 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı hüküm
lerden faydalanmak için 15 nçi maddede zikre
dilen esaslar dâhilinde yapılacak müracaatlar
la, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünden bir «Turizm Müessesesi Belgesi» alın
ması şarttır. 

Yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişiler tara
fından kurulmuş veya kurulacak müesseselerden 
ikinci maddede yazılı vasıfları haiz oldukları 
veya bu vasıfları haiz olacakları dilekçelerinde 
belirtilenlerin talepleri Merkez Turizm Komite
since uygun görüldüğü takdirde, bunlara Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün 
teklifi ile Başbakanlıkça «Turizm Müessesesi 
Belgesi» verilir. 

( S. Sa; 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu tasarısı 

Birinci Bölüm 

MADDE 1. — Bu kanunun ikinci maddesi 
gereğince tâyin olunan vasıfları taşıyan otel
ler, pansiyonlar, gazino ve lokantalar, plajlar, 
kamplar, eğlence yerleri, spor ve avcılık tesis
leri, kapbcalar, istirahat ve tedavi müessese
leri ve bu sayılanlara mümasil tesislerden, 
mevcut veya yeniden kurulacak olanlar bu ka
nunun uygımlanmasında «Turizm Müessesesi» 
sayılırlar. 

Bu müesseselere ait olup doğrudan doğru
ya kendi hizmetlerinde işletilecek ulaştırma 
tesis ve vasıtaları da bu kanunun hükümlerin
den faydalanırlar. 

MADDE 2. —• Turizm müesseselerinin ve 
bunlara ait olup hizmetlerinde kullanılacak 
ulaştırma tesis ve vasıtalarının haiz olacakları 
vasıflar, Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğünün teklifi üzerine 5392 sayılı Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Teşkilât 
Kanununun 17 nci maddesine "öre teşekkül 
eden Turizm Danışma Kurulu tarafından tesbit 
ve Bakanlar Kurulunca tasdik olunur. 

MADDK 3. —• Bu kanunda yazılı hüküm
lerden faydalanmak için 15 nci madde gere
ğince bir «Turizm müessesesi belgesi» alınması 
şarttır. 

Yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilerin 
kurdukları veya kuracakları müesseselerden 
kurulmuş olanların ikinci maddeye göre tâyin. 
edilen "vasıfları haiz oldukları, yeniden kuru
lacakların da plân ve projelerine göre bu vasıf
ları iktisap edecekleri Merkez Turizm Komite
since tasdik edildiği takdirde, vâki olacak mü
racaatları üzerine, bunlara Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğünce turizm müessesesi 
belgesi verilir. 
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MADDE 4. — Bu yazilı turizm edüstrisini 

teşvifetve turizm kredisi işlerini yürütmek üze
re, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne 
bağlı bir «Merkez Turizm Komitesi» kurulur. 

MADDE 5. — Merkez Turizm Komitesi, 5392 
sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre teşkil 
edilen Turizm Danışma Kurulu üyeleri arasın
dan her toplantı sonunda kurulca seçilecek biri 
turizm meslek teşekkülleri temsilcisi olmak üze
re üç üye ile Maliye Bakanlığı ve tiler Bankası 
temsilcilerinden ve Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğünce Komiteye iştirak ettirilecek 
bir danışmandan teşekkül eder. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Turizm Dairesi Müdürü, Komitenin tabiî üyesi
dir. 

MADDE 6. — Merkez Turizm Komitesi, Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürünün Baş
kanlığında ayda en az bir defa toplanır. Komi
te, Başkanlık tarafından toplantıya çağrılır. 

Merkez Turizm Komitesi, kararlarını ekseri
yetle. verir. Ekseriyet kararına muhalif kalan
lar muhalefet sebebini şerh ve imza ederler. 

MADDE 7. — Merkez Turizm Komitesinin 
her türlü kayıt muamelât vje muhaberat v. s. 
büro işleri, Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü Turizm Dairesi tarafından yapılır. 

Komitenin çalışmaları ile' ilgili bilûmum 
masraflar ve komitenin memur olmıyan üyeleri
ne verilecek tazminat, 5392 sayılı Kanunun 16 
ncı maddesindeki esaslara göre ödenir. 

İkinci Bölüm 

Müsaade ve muaflıklar 

MADDE 8. — Turizm Müessesesi Belgesi al
mış olan teşebbüslerin tesis, inşa ve tevsilerine 
lüzumlu arazi ile arsa ve binalardan Devlet, 
özel idare, belediye ve köylerin hüküm veya 
tasarrufları altında veya hususi mülkiyetlerin
de bulunanlar, başka bir cihete tahsis edilmemiş 
olmak kaydiyle 15 nci maddenin son fıkrasında 
adı geçen heyet marifetiyle takdir olunacak 
bedelleri '20 yılda ödenmek üzere bu kabil mü-

( S. Sa: 
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I Geçici E. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştİT. 

MADDE 5. — Merkez Turizm Komitesi, Tu
rizm Danışma Kurulu üyeleri arasında her top
lantı sonunda kurulca seçilecek biri turizm mes
lek teşekkülleri temsilcisi olmak üzere dört 
üye ile Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanlık
ları ve İller Bankası temsilcilerinden ve Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce komite
ye iştirak ettirilecek bir müşavirden teşekkül 
eder. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 
Turizm Dairesi müdürü, komitenin tabiî üyesi
dir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Merkez Turizm Komitesinin 
her türlü kayıt, muamelât ve muhaberat ve sa
ire büro işleri, Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü Turizm Dairesi tarafından yapılır. 

Komitenin çalışmalarını ilgilendiren bil
ûmum masraflarla komitenin memuru olmıyan 
üyelerine 5292 sayılı Kanunun 16 ncı madde-

I sindeki esaslara göre verilecek tazminat "Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Bütçesin
den ödenh. 

I İkinci bölüm 

I Müsaade ve muvafıklar 

I MADDE 8. — Turizm müessesesi belgesi al-
I mış olan teşebbüslerin tesis, inşa ve tevsilerine 
I lüzumlu arazi ile arsa ve binalardan Devlet, özel 

idare, belediye ve köylerin hüküm veya tasar
rufları altında veya hususi mülkiyetinde bulu
nanlar, başka bir cihete tahsis edilmemiş olmak 
kaydiyle 15 nci maddenin son fıkrasında adı 
geçen heyet marifetiyle takdir olunacak bedel-

I leri yirmi yılda ödenmek üzere bu kabîl mües-
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esseseleri kurmak istiyen gerçek veya tüzel ki
şilere satılabilir. 

Devletin hüküm veya tasarrufu altında veya 
hususi mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve bina
ların satışında Bakanlar Kurulu kararı alınır. 

Kamulaştırma suretiyle iktisap edilmiş olan 
gayrimenkuller, Kamulaştırma gayesini tamam-
lıyan veya o gayeyi ortadan kaldırmıyan tu
ristlik tesisler için kısmen tahsis edilerek yu-
kardaki fıkralar hükümleri dairesinde satıla
bilirler. 

Bu kanuna göre iktisap olunacak gayrimen-
kuller 442 sayılı Köy Kanunu ile 2644 sayılı Ta
pu Kanununda yazılı yabancılar hakkındaki tah
ditlerden Bakanlar Kurulunca tesbit olunacak 
hayıt ve şartlar dâhilinde istisna edilebilirler. 

MADDE 9. — Turizm müessesesi belgesi al
mış olanlar 5648, 5649 ve 5650 sayılı kanunlar
daki muaflık hükümlerinden faydalanırlar. 

MADDE 10. — Turizm müessesesi belgesi 
almış olanlar, 5383 sayılı Kanunun 17 nci mad
desinin 7 numaralı bendinin C fıkrasındaki is
tisna hükmünden faydalanırlar. 

MADDE 11. — Turizm müesseselerinin işle
tilmesi için satmalınacak gayrimenkullerin 
tescilleri ve şerhi müstelzim muameleleri tapu 
harcından muaftır. 

MADDE 12. — Turizm müessesesi belgesi 
verilmiş olan birinci maddenin birinci bendin
de yazılı müesseselerin, bir müdürü, bir muha
sebecisi, bir metrdoteli, bir şefgarsonu ile bir 
başaşçısı, «müessesenin işletmeye fiilen açıl-
msından üç ay önce başlamak üzere» beş yıl 
müddetle, bunların dışında kalan mütehassıs 
ve müstahdemlerin yüzde yirmisi üç yıl müd
detle, yabancı devlet uyruklusu olabilirler. 

MADDE 13. — Bu müesseselerin yabancı 
devlet uyruklusu metrdotel, şefgarson ve baş
aşçısı sayısı ve bunların çalıştırılma müddetle
ri memleket dışındaki şöhretli müesseselerden 
getirilmiş ve bu gibi müesseselerde en az üç yıl 
devamlı surette çalışmış olmak şartiyle, belge 
alan müesseselerin ehemmiyetine göre, Merkez 
Turizm Komitesinin muvafık mütalâası üzerine 

Gtoçici K. 

seseleri kurmak istiyen gerçek veya tüzel kişi
lere satılabilir. 

Devletin hüküm veya tasarrufu altında ve
ya hususi mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve 
binaların satışında Bakanlar Kurulu karan alı
nır. 

2290 sayılı Yol ve Yapı Kanununun 8 nci 
maddesi gereğince belediyelere intikal eden gay
rimenkuller turistik tesisler için kısmen veya ta
mamen tahsis edilerek yukardaki fıkralar hü
kümleri dairesinde satılabilir. 

Bu kanuna göre iktisap olunacak gayrimen
kuller 442 sayılı Köy Kanunu ile 2644 sayılı 
Tapu Kanununda yazılı yabancılar hakkındaki 
tahditlerden Bakanlar Kurulunca tesbit oluna
cak kayıt ve şartlar dâhilinde istilsna edilebilir
ler. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 neu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 11 nci maddesi 
10 neu madde olarak aynen kabul edilimiştir. 

MADDE 11. — Turizm müessösesi belgesi 
verilmiş olan birinci maddenin birinci bendinde 
yazılı müesseselerin bir müdürü, bir muhasebe
cisi, bir metrdoteli, bir şefgarsonu ile bir 
başaşçısı, « müessesenin işletmeye fiilen açılma
sından üç ay önce l*aşlamak üzere » beş yıl müd
detle, bımlarrn dışında kalan mütehassıs müs
tahdemlerin yüzde yirmisi üç yıl müddetle ya
bancı devlet tebaası olabilirler. 

MADDE 12. — Bu müesseselerin yabancı 
Devlet tebaalı metrdotel, şefgarson, başaşçısı 
ve mütahaıssrs müstahdemler sayım ve bunların 
çalıştırılma müddetleri memleket dışındaki 
.şöhretli müesseselerden getirilmiş ve bu gibi 
müesseselerde en az üç yıl devamlı surette ça
lışmış olmak şartiyle, belge alan müessesele
rin ehemmiyttine göre, Merkez Turizm Komi-
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Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce 
artırılabilir. 

MADDE 14. — Turizm müessesesi belgesi 
almış oteller, gazino ve lokantalar, eğlence yer
leri, memleket dışındaki şöhretli müesseselerde 
çalışmış bir salon veya caz orkestrasının âzası 
olmak şartiyle yabancı devlet uyruklusu çalgı
cılar, münferit veya heyet halinde şarkıcı, 
oyuncu ye varyete artistleri çalıştırmak husu
sunda 2007 sayılı Kanun hükümlerinden 5 yıl 
müddetle müstesnadırlar. 

Üçüncü Bölüm 

Müsaade ve muaflıklardan faydalanma 

MADDE 15. — Turizm müessesesi belgesi 
almak istiyen tesislerin kurucu, sahip veya ki
racıları, tesislerin bulunduğu veya kurulacağı 
yeri, tesislerin nev'ini, işletme tarzını, perso-
neL sayısını, iş ve mal durumlarını gösteren bir 
dilekçe ile tesisin bulunduğu yerin valiliğine 
baş vururlar. 

Bu dilekçeye tesisin plân ve projelerinin bi
rer örneği bağlanır ve tesisin keşif bedeli veya 
kıymeti gösterilir. 

(Kredi isteklerinde, ayrıca istenilen kredinin 
miktarı ve verilecek teminatın nevi ve ma
hiyeti de bildirilir. Vali gerekli incelemeleri 
il defterdarı, bayındırlık ve sağlık müdürleri, 
merkez belediye fen heyeti ve sağlık müdürleri, 
mahalî ticaret odası temsilcisi ve mevcut ise il 
merkezindeki turizm cemiyetleri mümessillerin
den müteşekkil bir heyet marifetiyle yaptıra
rak, en geç bir ay içinde dilekçe ve ekleriyle 
kendi mütalâasını Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğüne gönderir. 

MADDE 16. — Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü lüzum görürse, belge almak is
tiyen tesislerin ekonomik durumlarını ve malî 
imkânlarını îller Bankası vasıtasiyle ve turizm 
bakımından faydalı olup olmadıklarını kendi 
teşkilâtiyle mahallerinde de ayrıca tetkik ve 
tahkik ettirebilir. 

Geçici K. 

tesinin muvafık mütalâası üzerine Basın - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğünce artırılabilir. 

MADDE 13. — Turizm müessesesi belgesi al
mış oteller, gazino ve lokantalar, eğlence yer
leri, bir salon veya caz orkestrasının âzası ol
mak şartiyle yabancı Devlet tebaalı çalgıcılar, 
münferit" veya heyet halinde şarkıcı, oyuncu ve 
varyete artistleri çalıştırmak hususunda 2007 
sayılı kanun hükümlerinden müstesnadırlar. 

Üçüncü Bölüm 

Müsaade ve muaflıklardan faydalanma 

MADDE 14. — Hükümetin 15 nci maddesi 
14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 

Krediye mütaallik hükümler 

MADDE 15. — Bu kanunla derpiş edilen 
kredilerin prensip ve şartlannı Merkez Turizm 
Komitesi tâyin ve tanzim ve her talepte kredinin 
açılması hususunda karar ittihaz eyler. 

Basın - Yayın Turizm Genel Müdürlüğü lü
zum görürse kredi almak istiyen müesseselerin 
ekonomik durumlarını ve malî imkânlarını îl-
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Dördüncü Bölüm 

Krediye mütaallik hükümler 

MADDE 17. — Turizm müessesesi belgesi al
mış olan teşebbüslerin bu maksatla inşa edecek
leri tesislerin inşa, tevsi, ıslah, teçhiz ve tefriş
leri için kurucularına veya sahip ve kiracıları
na 33 ncü maddede yazılı fondan vâde ile, yüz
de beşten çok olmamak üzere banka esaslarına 
göre faizle, kredi verilir. Kiracılara verilecek 
kredinin vâdesi kira müddetinin sonunu geçe
mez. Krediler kendi mevzularının veya keşif 
bedellerinin yüzde ellisini aşamaz. 

Belgesi iptal olunan müesseselerin aldıkları 
kredi kesilir. 

MADDE 18. — Krediler Tiler Bankası tara
fından tahsil ve takip olunur. Zamanında öden-
miyen taksitler vâde tarihinden itibaren banka
nın eşhas ile yaptığı muamelelerin cari faiz nis
petlerine göre hesap edilir. 

MADDE 19. — Bankanın bu maksatla vere
ceği kredilerin prensip esaslarını ve şartlarını 
ve kredinin açılması keyfiyetini Merkez Turizm 
Komitesi tâyin ve tanzim eder. Banka açacağı 
kredinin teknik bakımdan kullanılmasını her an 
kontrol eder ve neticelerini Turizm Merkez Ko
mitesine bildirir. 

Beşinci Bölüm 

Belge alanların mükellefiyet ve mecburiyetleri 

MADDE 20. — Belge almış olan müessese
ler belge aldıkları tarihte Merkez Turizm Ko
mitesince tâyin edilecek müddet içinde hazırlk 
ve inşaata başlamaya ve bunlardan inşaat ve 
tesisatın bedeli 500 000 lira ve daha az olanlar 
belge tarihinden itibaren en çok iki sene sonur.. 
da, inşaat ve tesisatın bedeli bu miktardan fazla 
olanlar en çok üç sene sonunda müesseselerini 
açmaya ve işletmeye mecburdurlar. 

( S. Sa; 

Geçici K. 

ler Bankası vasıtasiyle tetkik ve tahkik ettire
rek neticelerini Merkez Turizm Komitesine bü-
dirir. 

Banka açtığı kredinin kullanılmasını tetkik 
bakımından kontrol eder ve merkez Turizm ko
mitesini neticeden haberdar eder. 

MADDE 16. — Turizm müessesesi belgesi 
almış olan teşebbüslerin bu maksatla inşa ede
cekleri tesislerin inşa, tevsi, ıslah, teçhiz ve tef
rişleri için kurucularına veya sahip ve kiracıla
rına 33 ncü maddede yazılı fondan taksitle 
ödenmek üzere ve âzami '% 5 faizle banka esas
larına göre kredi verilir. Kiracılara verilecek 
kredinin vâdesi kira müddetinin sonunu geçe
mez. Krediler kendi mevzularının veya keşif be
dellerinin % 50 sini aşamaz. 

Belgesi iptal olunan müesseselerin aldıkları 
kredi kesilir. 

MADDE 17. — Krediler İller Bankası tara
fından tahsil ve takip olunur. 

Her hangi bir taksit vâdesinde ödenmediği 
takdirde borcun tamamı muacceliyet kesbeder. 

Birinci Bölüm 

Jlelge alanların mükellefiyet ve mecburiyetleri 

MADDE 18. — Hükümetin 20 nci maddesi 
18 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Zaruri sebepler dolayısiyle bu müddetler 
Merkez- Turizm Komitesinin kararına müsteni
den Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünce uzatılabilir. 

Bu madde hükmünü yerine getirmiyenlerin 
belgeleri iptal edilir. 

MADDE 21. — Belge almış olan müessesele
rin belgelerin verilmesinde âmil olan vasıflan 
muhafaza edip etmedikleri, idare ve isletme 
tarzları Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğünün ve Merkez Turizm Komitesinin göre-

* çekleri lüzum üzerine her zaman kontrol edile
bilir. 

Bu kontrolları Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü kendi mütehassıs elemanlarına 
yaptırır. 

Turizm müesseselerinin sahip, müstecir ve 
idarecileri kontrol dolayısiyle kendilerinden is
tenen her türlü kayıt ve muamelâtı, tetkik et
tirmeye, müesseseyi gezdirmeye ve gereken bil
gileri doğru olarak vermeye ve bütün bu hu
suslarda kolaylık göstermeye mecburdurlar. 

MADDE 22. — 8 nci maddeye göre Devlet, 
özel idare, belediye ve köylerden taksitle öden
mek üzere takdiri bedelle arazi, arsa ve bina 
satınalmış olan gerçek veya tüzel kişilerce, 

a) Bu gayrimenkuller 20 nci maddede gös
terilen süre içinde tahsis maksatlarına uygun 
hale getirilir ve temlikleri tarihinden itibaren 
20 yıl içinde tahsis maksatları dışında kullanıl
mazlar. Keza bu maksatlar dışında kullanılmak 
üzere başkalarına devredilemez ve satılamazlar. 
Bu hükme aykırı hareketi görülenlerin belgeleri 
iptal olunur. 

b) Yukardaki fıkraya aykırı hareketi gö
rülenlerin, satınaldıklan gayrimenkuller, is
tirdat olumabilir. Bu takdirde, istirdat tarihine 
kadar ödedikleri taksitler aynı taksit müddet
leri içinde kendilerine aynen iade ve gayri
menkul üzerinde yaptıkları tesisat ve ilâvele
rin, 15 nci maddede sözü gecen heyet marife
tiyle, tesbit edilecek bedelleri on yılda ve mü
savi miktarlarda ödenir. 

(S. 

8 7 -
(HçtotK. 

(MADDE 19. — Hükümetin 21 nci maddesi 19 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(MADDE 20. — 8 nci maddeye göre Devlet, 
Özel idare, belediye ve köylerden taksitle öden
mek üzere takdiri bedelle arazi, arsa ve bina sa
tınalmış olan gerçek ve tüzel kişileree, 

a) Bu gayrimenkuller 18 nci maddede gös* 
terilen süre içinde tahsis maksatlarına uygun 
hale getirilir ve temlikleri tarihinden itibaren 
yirmi yıl içinde tahsis maksatları dışında kulla
nılamazlar. Keza bu maksatlar dışında kullanıl
mak üzere başkalarına devredilemez ve satıla
mazlar. Bu hükme aykırı hareketi görülenlerin 
belgeleri iptal olunur. 

b) Yukardaki fıkraya aykırı hareketi gö
rülenlerden, satınaldıklan gayrimenkuller, istir
dat olunabilir. Bu takdirde, istirdat tarihine ka
dar ödedikleri taksitler aynı taksit müddet
leri içinde kendilerine aynen iade ve gayrimen
kul üzerinde yaptıkları tesisat ve ilâvelerin 14 
ncü maddede sözü geçen heyet marifetiyle tesbit 
edilecek bedelleri on yılda ve müsavi taksitlerle 
8 nci madde gereğince satmalınmış binalarda 
her ne suretle olursa olsun husule gelen veya ge
tirilen kıymet düşüklükleri 14 ncü maddede ya
zılı heyet marifetiyle tesbit ve iade edilecek 
-bedelden tenzil olunur. 
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ÎMADDE 23. — Belge almış müesseseler aşa

ğıda bildirilen hallerde Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünden önceden izin alma
ya mecburdurlar. 

a) Belge almaya mevzu olan tesislerin, ta
mamının veya bir kısmının aynı maksatlarla 
kullanılmak üzere devredilmesi veya kiraya ve
rilmesi, 

b) Bunların menkul ve müteharrik teçhi
zat ve demirbaşlarının tamamının veya bir kıs
mının satılması, kiraya verilmesi ve başka bir 
yere taşınması (yerine yenilerinin getirilmesi 
şartiyle), 

c) Bunların, işletme mevzularının, birinci 
maddede gösterilen turizm müessesesi mahiyeti
ni muhafaza etmek kaydiyle kısmen veya ta
mamen değiştirilmesi, 

d) İşletme unvanlarının değiştirilmesi ve
ya hisselere ayrılmış ortaklıklarda sermaye 
azaltılması veya artırılması, yeniden ortak alın
ması ve ortaklar arasında bu kanunun şümulü 
dışında kalsa bile diğer bir tesisin ve ortak
lığın kurulması, 

Bu hallerin genel müdürlükçe, Merkez Tu
rizm Komitesinin kararına müsteniden kabul 
edilmesi ve belgelere ona göre şerh verilmesi 
şarttır. Buna riayet etmiyenlerin belgesi iptal 
olunur. 

MADDE 24. — Bu kanunla muaflık ve mü
saadelerden faydalanması kabul edilmiş olan 
turizm müesseselerinin, sahip veya müstecirle-
ri tarafından başkalarına devir, temlik ve icar
ları halinde geri kalan zamana ait müsaade ve 
muaflıklar Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğünün kabulü ile yeni sahip veya müste-
cirlerine intikal eder. 

MADDE 25. — 8 nci madde gereğince tak
diri bedelle satılan gayrimenkuller üzerinde 
Devlet, özel idare, belediye ve köylerin alacak
larını teminen birinci derecede ve sırada ipotek 
tesis edilir. 

MADDE 26, — Belgesi iptal olunan teşeb
büslerin ve tesislerin takdiri bedelle ve taksit
le aldıkları gayrimenkuller 22 nci maddenin 
(b) fıkrasına göre istirdat edilmiyecek ise, 

Geçici K. 

MADDE 21. —• Belge almış müesseseler aşa
ğıda bildirilen hallerde Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünden önceden izin alma
ya mecburdurlar. 

a) Belge almaya mevzu olan tesislerin, 
tamamının veya bir kısmının aynı maksatlarla 
kullanılmak üzere devredilmesi veya kiraya 
verilmesi, 

b) Bunların menkul ve müteferrik teçhi
zat ve demirbaşlarının tamamının veya bir 
kısmının satılması, kiraya verilmesi ve başka 
bir yere taşınmadı, (yerine yenilerinin getiril-. 
mesi şartiyle), 

c) Bunların, işletme mevzularının, birinci 
maddede gösterilen Turizm müessesesi mahi
yetini muhafaza etmek kaydiyle kısmen veya 
tamamen değiştirilmesi, 

d) İşletme unvanlarının değiştirilmesi ve
ya hisselere nyrılmış ortaklıklarda sermaye 
azaltılması. 

Bu hallerin Genel Müdürlükçe, Merkez Tu
rizm Komitesinin kararma müsteniden kabul 
edilmesi ve belgeleri ona göre şerh verilmesi 
şarttır. Buna riayet etmiyenlerin belgesi iptal 
olunur. 

MADDE 22. — Hükümetin 24 ncü maddesi 
22 nci madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

MADDE 23. — 8 nci madde gereğince tak
diri bedelle satılan gayrimenkuller üzerinde 
Devlet, Özel idare, belediye ve köylerin bu gay
rimenkul bedelinden mütevellit alacaklarını 
teminen birinci derece ve sırada ipotek tesis 
edilir. 

MADDE 24. — Belgesi iptal olunan teşeb
büslerin ve tesislerin takdiri bedelle ve taksitle 
aldıkları gayrimenkuller 20 nci maddenin (b) 
fıkrasına göre istirdat edilmiyecek ise, bunlara 
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bunlara ait borç taksitleri muaceeliyet kesbe-
der ve Tahsili Emval Kanunu hükümleri daire
sinde tahsil olunur. Bütün borç bu yolda karşı
lanamadığı takdirde ipotekli gayrimenkul ler 
umumi hükümlere göre paraya çevrilir. 

MADDE 27. — 8 nci madde gereğince Dev
letten, özel idare, belediye ve köylerden gayri
menkul alimış olan teşebbüsler, bu gayrinıenkul-
ler üzerinde tesisat ve inşaat yapmak ve bu ka
nunda yazılı kredi fonundan faydalanmak iste
dikleri ve bu istekleri Merkez Turizm Komite
since kabul edildiği takdirde, 25 nci maddeye 
göre gayrimenkul üzerine alacaklı idareler le
hine tesis edilmiş olan ipotekli alacaklar, ÎUer 
Bankasına devrolunur ve bu devir tapuya tescil 
edilir. İpoteğin devri halinde Devlet, Özel idare, 
belediye ve köy alacakları, borçludan tahsil 
edildikçe, tahsil olunan miktar bu idarelere 
verilmek üzere bankaca temin edilir ve 26 ncı 
maddede, gösterilen takibat da, banka usullerine 
göre yürütülür. 22 nci maddenin (a) fıkrasmda-
ki hükümler krediden faydalanan inşaata da şâ
mil olmak üzere mahfuzdur. 

tiler Bankası Turizm müesseselerini' 33 ncü 
maddede yazılı fondan ikraz edeceği paranın te
minatı olmak üzere gayrimenkulleri, serbest 
dereceden faydalanmak şartiyle ikinci derecede 
ipotek alacağı gibi mütemmim teminat da isti-
yebilir. 

MADDE 28. — Bu kanunla diğer kanunlar 
daki vergi resim muaflığından istifade eden 
turizm müesseseleri, vergilerin tarh ve tahakku
kuna mütaallik olarak vergi kanunlarında ya
zılı bütün mecburiyetleri yerine getirmekle mü
kelleftirler. 

Buna riayet atmiyenler yalnrz ilgili kanun
larda yazılı cezalara tâbi olup bu kanunla bah
şedilen muaflık ve müsaadelerden mahranı kal
mazlar. 

MADDE 29. — 21 nci maddede belirtilen 
•feontrol sonunda müesseselerin muayyen vasıf
larında ve işletme ve hizmet tarzlarında görü
lecek eksiklikler ve aksaklıkların tâyin edilecek 
müddet içinde düzeltilmesi ve düzenlenmesi 
için Basın - yayın ve Turizm Genel Müdürlü
ğünce müesseseye ilk yazılı ihtar yapılır. Bu 

Geçici K. 

ait borç taksitleri muaeceliyet kesbeder ve Tah
sili Emval Kanunu hükümleri dairesinde tahsil 
olunur. Bütün borç bu yolda karşılanamadığı 
takdirde ipotekli gayrimenkuller umumi hüküm
lere göre* paraya çevrilir. 

MADDE 25. — 8 nci madde gereğince Dev
let, özel idare, belediye ve köylerden gayrimen
kul almış olan teşebbüsler, bu gayrimenkuller 
üzerinde tesisat ve inşaat yapmak ve bu kanun
da, yazılı kredi fonundan faydalanmak istedik
leri ve bu istekleri Merkez Turizm Komitesince 
kabul edildiği takdirde 23 ncü maddeye göre 
gayrimenkul üzerine alacaklı idareler lehine 
tesis edilmiş olan ipotekli alacaklar, İller Banka
sına devrolunur. Ye bu devir tapuya tescil edi
lir. İpoteğin devri halinde Devlet, özel idare, 
belediye ve köy alacakları, borçlulardan tahsil 
edildikçe, tahsil olunan miktar bankaca bu ida
relere Ödenir ve 24 ncü maddede gösterilen ta
kibat da, banka usullerine göre yürütülür. 20 
nci maddenin (aV fıkrasındaki hükümler, kre
diden faydalanan inşaata da şâmil olmak üzere 
mahfuzdu*. 

tiler Bankası Turizm müesseselerine 31 nci 
maddede yazılı fondan ikraz edeceği paranın te
minatı olmak üzere gayrimenkulleri, serbest de
receden faydalanmak şartiyle ikinci derecede 
ipotek alacağı gibi mütemmim teminat da isti-
yebiliî. 

MADDE 26. — Hükümetin 28 nci maddesi 
26 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — 19 ncu maddede belirtilen 
! kontrol sonunda müesseselerin muayyen vasıf-
j larmda ve işletme ve hizmet tarzlarında görü

lecek eksiklikler ve aksaklıkların tâyin edile-
I e ek müddet içinde düzeltilmesi ve düzenlenme-
| si için Basın - Yayın ve Turizm Geni Müdür-
! lüğünee müesseseye ilk yazılı ihtar yapılır. Bu 

{ 8. Sayısı : 103 ) 



m 
ihtarda tâyin edilen müddet sonunda istenilen 
düzeltme ve düzenlemeyi yapmamış olan mü
esseselere ikinci bir ihtarda bulunurlar. Bu ikin
ci ihtara da riayet edilmezse Merkez Turizm 
Komitesi kararı ile turizm müessesesi belgesinin 
o yıl için müesseseye temin ettiği faydalar hü
kümden kalkar. 

Bir yıl içinde aynı sebepler dolayısiyle ve
rilen üç ihtarın neticesiz kalması veya ayrı ayrı 
sebeplerle birbirini müteakip üç ihtar verilmesi 
veyahut Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğünce kabule şayan gorülmiyen sebeplerle 
müessesenin üç ay müddetle (muayyen mevsim
lerde çalışan müesseselerin bir mevsim boyun
ca) kapalı tutulması hallerinde o müesseseye ait 
turizm müessesesi belgesi iptal olunur. Bunlar 
hakkında 22 nci maddenin (b) fıkrası hüküm
leri tatbik olunabilir. 

MADDE 30. — Belge alan müesseseler oda, 
banyo, tedavi, yemek, içki, eğlence, duhuliye hiz
met ve nakliye vasıtası, fiyat ve ücretlerini ser
bestçe tesbit edebilirler. Ancak, Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğü iç ve dış turizmi 
teşvik bakımından fahiş gördüğü fiyatlarda, ma
hallî belediyelerin mütalâalarını da alarak ge
rekli tenzilâtın yapılmasını talep edebilir. Mez
kûr Genel Müdürlüğün tenzilât talebini üç ya
zılı ihtara rağmen yerine getirmiyen müessese
lerin turizm müesseseleri belgesi iptal olunur. 
Bunlar hakkında da 22 nci maddenin «b» fık
rası hükümleri tatbik olunabilir. 

MADDE 31. — Turizm müesseseleri belge
si almış olan tesisler, yemekli ve yemeksiz oda 
fiyatlarını, teshin, servis, bahşiş gibi namlarla 
ve başka ilâveler yapmaksızın fiyat ve ücretle
rini, tek fiyat olarak tâyine mecburdurlar. Bu 
gibi tesislerde çalışan müstahdemlerin bahşiş 
alması memnudur. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden mü
esseseler hakkında 29 ncu maddeye göre mua
mele yapılır. 

MADDE 32. — Turizm müessesesi belgeleri
nin bu kanunda yazılı sebeplerden biri ile ip
tali gerektiği takdirde, müsbit evrakı Merkez 
Turizm Komitesine verilir. Turizm müessesesi 
belgesi; Merkez Turizm Komitesinin karan, 

GeçiÖ K. 

ihtarda tâyin edilen müddet sonunda isteni
len düzeltme ve düzenlemeyi yapmanüş olan 
müesseselere ikinci bir ihtarda bulunulur. Bu 
ikinci ihtara da riayet edilmezse Merkez Turizm 
Komitesi kararı ile Turizm Müessesesi Belgesi
nin o yıl için müesseseye temin ettiği faydalar 
hükümden kalkar. 

Bir yıl içinde aynı sebepler dolayısiyle veri
len üç ihtarın neticesiz kalması veya ayrı ayrı 
sebeplerle birbirini mütaakıp üç ihtar verilme
si veyahut Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğünce kabule şayan gorülmiyen sebep
lerle müessesenin üç ay müddetle (muayyen 
mevsimlerde çalışan müesseselerin bir mevsim 
boyunca) kapalı tutulması hallerinde o mües
seseye ait Turizm Müessesesi Belgesi iptal olu
nur. Bunlar hakkında 20 nci maddenin (b) 
fıkrası hükümleri tatbik olunabilir. 

MADDE 28. — Belge alan müesseseler oda, 
banyo, tedavi, yemek, içki, eğlence, duhuliye, 
hizmet ve nakliye vasıtası, fiyat ve ücretlerini 
serbestçe tesbit edebilirler. Ancak bu müesse
seler tesbit edecekleri tarifelerini ve icabı ha
linde bunlarda yapılacak mevsimlik değişiklik
leri her yıl Ocak ayı içinde Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğüne bildirmeye mec
burdurlar. Bu mecburiyete riayet etmiyen ve
ya bildirdikleri tarifeden fazla talep edenler 
hakkındaki 27 nci madde hükümleri tatbik olu
nacağı gibi 20 nci maddenin (b) fıkrası hü
kümleri de tatbik olunabilir. 

MADDE 29. — Turizm müesseseleri belgesi 
almış olan tesisler, yemekli ve yemeksiz oda fi
yatlarını, teshin, servis, bahşiş gibi namlarla ve 
başka ilâveler yapmaksızın fiyat ve ücretlerini 
tek fiyat olarak tâyine mecburdurlar. Bu gibi 
tesislerde çalışan müstahdemlerin bahşiş isteme
leri memnudur. 

Bu madde hükmüne aykırı hareket eden mü
esseseler hakkında 27 nci maddeye göre muame
le yapılır. 

MADDE 30. — Turizm müessesesi belgelerinin 
bu kanunda yazılı sebeplerden biri ile iptali ge
rektiği takdirde, müsbit evrakı Merkez Turizm 
Komitesine verilir. Turizm Müessesesi Belgesi; 
Merkez Turizm Komitesinin kararı üzerine, Ba-

( S. Sayısı : 103) 



Hü. 

Basın - Yayın ye Turizm Genel Müdürlüğünün 
mütahişsı üzerine Başbakanlıkça iptal olunur 
ve mua¥en yurda sokulmuş olan eşya için Güm
rük Kanunu hükümleri tatbik olunur. Bu tür
lü eşyanın satılmak, hibe edilmek veya sair su
retlerle mülkiyetinin turizm belgesini haiz bu-
lunmıyan şahıs veya müesseselere devri veya 
sözü edilen belgeyi haiz müesseseler tarafından 
kurulacak bu kanunun şümulü dışında kalan 
tesis ve ortaklıklarının ihtiyacına muvakkat ve
ya devamlı olarak tahsisi halinde de aynı hü
küm uygulanır. 

Altına Bölüm 

Türlü hükümler 

MADDE 33. — Kredi ihtiyacını karşılamak 
için 1952 Bütçe yılından itibaren her yıl bir mil
yon liradan aşağı olmamak üzere Genel Bütçe
ye konulacak ödenekle îller Bankası nezdinde 
(50) milyon liraya baliğ olununcaya kadar bir» 
fon tssis olunur. Bu fondan, yapılacak ikrazların 
faizleri bankaca ihtiyar olunan idare masrafla
rı çıkrıldıktn sonra fona ilâve olunur. 

Emekli Sandığı tarafından İstanbul'da inşa 
edilen turistik otelin işletilmesinden hâsıl olan 
senelik kârdan Sandığa isabet edecek hissenin, 
Sandıkça bu işe yatırılan sermayenin % 6 sm-
dan aşağıya düşmesi halinde fark bu fondan te
diye olunur. 

MADDE 34. — Basın - Yayın ve Turizm 
Genel Müdürlüğünün memleketin içeride ve dı-
şarda tanınmasına yarıyan her türlü turizm 
propaganda neşriyatına ait işleri, 2490 sayılı 
Kanun ile 4910 sayılı Kanunun 10'ncu maddesi 
hükmüne tâbi değildir. 

MADDE 35. —Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü resmî 4aire ve âmme müessese
leri ile Devlet Ekonomi kurumlarından, yerli 
ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden turizmin 
inkişafını takibetmek için lüzumlu gördüğü ih-
sai her türlü malâmatı istiyebilir. 

Bu hususta İstatistik Genel Müdürlüğü ile 
İş birliği yapar. Gereken talimatname her iki 
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sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce ip
tal olunur ve muafen yurda sokulmuş olan eş
ya için Gümrük Kanunu hükümleri tatbik olu
nur. Bu türlü eşyanın satılmak, hibe edilmek 
veya sair suretlerle mülkiyetinin Turizm belge
sini haiz bulunmryan şahıs veya müesseselere 
devri veya sözü edilen belgeyi haiz müesseseler 
tarafından kurulacak bu kanunun şümulü dışın
da kalan tesis ve ortaklıkların ihtiyacına muvak
kat veya devamlı olarak tahsisi halinde de ay
nı hüküm uygulanır. 

Altıncı Bölüm 

Türlü hükümler 

MADDE 31. — Kredi ihtiyacını karşılamak 
için 1953 Bütçe yılından itibaren her yıl iki mil
yon liradan aşağı olmamak üzere Genel Bütçeye 
konulacak ödenekle İller Bankası nezdinde 50 
milyon liraya baliğ oluncaya kadar bir fon te
sis olunur. Bu fondan yapılacak ikrazların 
faizleri bankaca ihtiyar olunan idare masrafları 
çıkarıldıktan sonra fona ilâve olunur. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tara
fından İstanbul'da inşa edilen turistik otel için 
muhtelif safhalarda sarf edilecek paranın; otel 
işletmeye açılıncaya kadar % 6 faizi ile otelin 
işletmeye açılmasını mütaakıp hâsıl olacak se
nelik kârdan sandığa isabet edecek hissenin yu-
kardaki nispetten aşağı düşmesi halinde fark bu 
fondan tediye olunur. 

MADDE 32. — Hükümetin 34 ncü maddesi 
32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğünün memleket turizm hareketle
rini takip ve buna göre gereken tedbirleri al
masını sağlamak üzere, birinci maddede sözü ge
çen turizm müesseseleri ile bu kanunun şümulü 
dışında kalan mümasil müesseselerden ve turist
lerin memleket içinde seyahat ettikleri vasıta
ları işletenlerden ve seyahat büro ve acente-
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genel mütfurİÜ& tarafından müştereken: kazrr-
Mriir. 

M ^ Â D M 36. — Bu bilgiler yerli ve yatifcıreı 
gerçek ve tüzel kişiler târafın'dan Mdme tari
hinden itibaren bir ay içinde DÎKlir1im6^|î &tk-
dirde sulh mahkemelerince 100 liradan 500 lira
ya kadar para cezası hükmolunur. 

MADDE 37. — 1580 sayılı Belediye Kanunu
nun 15 nci maddesinde umumdun yatıp kalkma-
iftfftj yiy^p içraesine, yıkanıp temizlenmesine 
m&hsfris İo&caifeâoterifr anılmalarına ve işletilme-
terfrie izin* verilmesine veya bunları işten menet
meye^ietnizliklefinî ve servislerini denetlemeye, 
tfcWfeîerirn* tasdik», bu yerlerde iş çevirenlerin 
veyd' föfişantanfc ehliyet şartlarını tâyine, §a-
Kşfila!*Filna' izi»: vermeye veya- bunları çahşmak-
tan menetmeye ait belediye yetkilerinin tat
bik suf eti,* bu kanunun birinci maddesinde yazı
lı olup belge verilmiş müesseseler için Merkez 
*Furizm Komitesinin tetkikmdanr geçirilmiş özel 
ytSnetmeliMefle tâyin olunan ve bu yönetmelik
ler ğozü geçen müesseseler için Belediye Zabı
tası Talittftttfameİerinm bu yetkilere ait kısım-
hfrı yeYitfS kaini olur. 

MADDE 38. — Nakil vmMM îşle%«8er 
müstesna olmak üzere, münhasıran bilet satışı 
ile iştigal eden Turizm Büro ve seyahat acenta-
ları, Basın - Yayın ve Turizm Getteİ Müdürlü
sünden ruhsatname almaya mecburdurlar. 

Bu müesseseler, miktarı Merkez Turizm Ko
mitesince takdir edilecek bir teminat akçası 
göstermekle mükelleftir. 

MADDE 39. — Turistik ehemmiyet arzeden 
yerlerle bu kanunla burulması teşvik edilen i!fu-
lizm müesseselerinin kurulacakları yerlere mün
tehi olan veya oralardan geçen yolların süratle 
vücuda getirilmesini temin ve maîî imkânlarını 
tesbit etmek üzere Basın - Tayın ve Turizm Ge- | 

ft. âayifi 

Geçici K. 

lerraden lüzumlu her türlü ihsai<mal$n&a1; İ<Sp-
lamması ve istatistikler tanzimi işi l$j>4trWîft 
istatistik Umum J^dMüğünun gaîâliiyet ve 
Va-züekri hakkınİfeki Kanuna göre istatistik 
Umum Müdürlüğü? tarafından yapılır, 

Bu hususta gereken- talimatname İer iki ge
nel «müdürlükçe müştereken hazırlanır. 

IMADDE 34. — İ̂ 8Ö sayîfı Belediye Kanu
nunun 15 nci m%3İei^öâ# uMtmun yatıp kalk
masına, yiyip içmesine, yıkanıp temizlenmesine 

»hsus müesseselerin açılmakrinâ v"e ^^tâme-
>riae izin verilmesine veya Iranîârf işten me

netmeye, temizliklerini ve sefvMerlni denetle
meye, tarifelerini tasctıka, bü yerîetdİe î§ Çevi
renlerin veya çalışanların enliym şur t t am # -
yme, çalışmalarına izin veMe^e veya* btnıiaTİ 
çalışmaktan menetmece aîf Deîtfdlye yelfcîlfcr> 
nin tatbik sureti, bu^KanUnun İMtfeİmadde
sinde yazılı olup neîge verilmiş mlîesseseîetr için 
Merkez İSırizm Komitesinin tetkîkntâfan g e ç » 
miş Szel yönetmefflerle tâyıö otottr ve but yö
netmelikler sözü geçeîa müesseseler için beledi
ye zabıtası talimatnamelerinin bu* s k i l e r e aft 
kısımları yerine kaim olur. 

MADDE 35. — Nakil vasıtaları işletenler 
müstesna olmak üzere, münhasıran bilet satışı 
ile iştigal eden fürizm Mro ve seylifat acente
leri, Basın - "fayın ve Turizm Genel MüdüfîS-
ğüuden ruhsatname atmaya me^UT^lıma*. 

Bu müesşeseter, mittafi Üfettez TOnsm- Ko
mitesince takdir edîlecet W teminat akçesi gös
termekle mükelleftir. 

¥ütoda%i ftterâlard*M mecburiyetlere ria-
y ^ el^îyenlirinliic^^ha^eleri mahallin en bü-
y^R m«*İ8y^vim§rijHİnemri ile kaipatılır. 

M̂ADfDBl M. — Öukumetin 3Öncu maddesi 
36 nci madde olarak aynen Kabul ec 

:M) 
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Çalışma Komisyonu rapora 

T.B.M.M. 
Çalışma Komisyonu 19 .1.1953 
Esas : No. 1/341, 2/342 

Karar No. 7 
Yüksek Reisliğe 

«Turizm Endüstrisini Teşvik kanunu lâyi
hası» ile, Antalya Mebusu Dr. Burhanettin Onat 
ve 122 arkadaşının «Turizm Endüsrisini Teşvik 
kanun teklifi » ve Geçici Komisyon raporunun 
Yüksek Meclisin 21 . XI . 1952 tarihli ceLsesin-
deki müzakereleri sırasında; İstanbul Mebusu 
İhsan Aİtmel tarafından verilen, Geçici Komis-
yonnun bünyesinde Çalışma Komisyonundan 
temsilci bulunmad'ığı, halbuki, Yüksek Meclise 
sunulmuş olan lâyihası ve teklifin, hususiyle bâzı 
maddelerinin çalışma hayat mızı ve iş hukuku
muzu yakînen ilgilendirmekte olduğu, bu sebep
le tümü hakkında görüşmeler açılmadan evvel 
Çalışma Komisyonuna havalesini talep eden, 
önerge, ekseriyetle kabul edilerek lâyiha ve 
teklif bu defa komisyonumuza havale edilmiş; 
Çalışma, İçişleri Vekaletleriyle, Basm - Yayın 
Turizm Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı temsilcileri ve teklif sahiplerinin 
iştirakiyle mütaaddit celselerde müzakere edil
miştir. 

Gerek Hükümet lâyihası ve gerekse teklif sa
hiplerinin gerekçeleri ve Geçici Komisyonun es
babı mucibe raporunda, memleketimizin turizm 
endüstrisi bakımından haiz olduğu büyük ehem
miyet rakamlar ve misallerle izah edilmiştir. 

Hakikat şudur k i : Cağrafi bakımdan çeşitli 
iklimlerin tabiî güzellikleri ve tarihin muhtelif 
çağlarına ait baha biçilmez değerleriyle mem
leketimiz bugünden gözleri ve gönülleri cezbede-
cek mevki ve ehemmiyettedir. Bu bakımdan, si
nesine maddi ve mânevi birçok kıymetler barın
dıran yurdumuzda, bir taraftan tarihin mirası 
sayacağımız metrukâtı koruma ve değerlendirme 
gibi medeni bir vecibeyi lüzumu kadar yerine 
getirmemize imkân sağlamak, diğer taraftan 
hâlâ meçhulü bulunduğumuz medeni âleme, tari
hî servet ve vesikalarımızla Millî mevcudiyetimi
zi ve bugünkü hüviyetimizi tanıtabilmek en 
müstacel ve faydalı işlerimizden biri sayılmalı
dır. Bugün, içinde bulunduğumuz büyük sosyal 
ve ekonomik kalkınmanın, memleketimize gele

cek yabancı turistler tarafından yerinde müşa
hede edilmesini ve bu suretle hakkımızda yeni ve 
müspet fikirlere sahip olmalarını temin, kü-
çümsenmiyecek kadar ehemmiyetli mevzuları-
mızdan biridir. Bunlardan başka, iyi kurulmuş 
bir turizm endüstrisinin, tabiî imkânlar bakı
mından çorak olan bâzı memleketlerde bile, eko
nomik ve sosyal kalkınma üzerine yaptığı müs
pet ve âdeta rakipsiz tesirleri bugün de birçok 
misalleriyle görmekteyiz. Bu hususta gerekçede 
lüzumu kadar faydalı tafsilât dercedilmiş bu
lunmaktadır. 

Son yılların devamlı çalışmaları sayesinde 
ortaya çıkan memleketimizdeki yeni turistik 
hazinelerin, kurulacak bir endüstrinin himaye ve 
nezaretinde daha da çok değerlendirilmeleri 
mümkün olacaktır. Turistik ehemmiyeti olan ve 
bu bakımdan iyi organize edilmiş bulunan mem
leketlerin , bu kaynaktan sağlıyacakları gelir
lerin mühim bir kısmı, bugün için tediye muva
zeneleri üzerinde nâzım ve hâkim bir rol oyna
makta bulunan serbest dolar olarak temin edil
mektedir. Her sahada büyük bir kalkınma ham
lesi içinde bulunan memleketimizin, bu mem
badan temin edebileceği gelirin lâyık olduğu 
ehemmiyetle göz önünde bulundurulması ve tu
rizmi teşvik edecek bir endüstrinin plânlı ye 
maksatlı bir şekilde kurulması hususunda lü
zumlu gayreti sarf etmesi kadar zaruri ve yerin
de bir hareket düşünülemez. Bizden çok evvel 
bu mevzuda teşkilâtlanmış olan diğer memle
ketlerden alman müspet örneklere bakarak, bil
hassa yabancı sermayenin de iştirak -edeceği, 
yabancı turisti tatmin edecek bir cihazlanmaya 
kanuni imkân vermek ve birtakım himayekâr 
ve teşvik edici hükümlerle, bir kısım vergi 
muaflıklarını da derpiş etmek suretiyle, ev
velce çıkarılmış bulunan 5647 sayılı «Turizm 
Müesseselerini Teşvik Kanunu» nun, bugünkü 
ihtiyaçlara cevap veremiyen boşluklarını dol
durmak artık bir zaruret haline gelmiştir. Bu 
maksatla 1950 senesinde Basın - Yayın ve Tu-
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rizm Genel Müdürlüğü Teknik Dairesince tu
rizm endüstrisini teşvik için hazırlanmış ve 
Turizm Danışma Kurulunun tetkiki ve bâzı 
tadÖl&riyie tekemmül etmiş olduğu anlaşılan 
bu tasarı île, yine aynı esaslardan mülhem, 
Antalya Milletvekili Dr. Burhanettin Onat ve 
122 arkadaşının teklifleri, komisyonumuzda biz
zat kendileri tarafından da tafsilen izah edil
miş ve gerekçedeki mucip sebeplere ilâveten 
yapılan uzun müzakerelerden sonra maddelere 
geçilmek üzere tasarının tümü ittifakla kabul 
edilmiştir. 

1 nci madde metni, Geçici Komisyonun de*-
ğiştirdiği şekilde, 

2 nci madde : (Bakanlar Kurulu) yerine 
(tcra Vekilleri Heyeti) şeklinde tashihen ve 
aynen kabul edilmiştir. 

3 ncü maddenin birinci fıkrasındaki 15 nci 
madde 14 ncü madde olarak düzeltilmiş ve me
tin de daha vazıh bir hale ifrağ edilerek tes-
bit edilmiş; ikinci fıkra ise, hükmi ve hakiki 
şahıslar tarafından kurulmuş müesseselerden 
ikinci maddede yazılı vasıfları baiz olduğuna, 
kurulacak olanların da bu vasıflara haiz ola
caklarına dair yapacakları müracaatlar üzeri
ne, Merkez Turizm Komitesinin muvafakati, 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün 
teklifi esasında belge verilmesi yetkisinin an
cak Başvekâlete tevdii, uzun müzakerelerden 
sonya uygun görülerek, madde bu şekilde tadi-
len kabul edilmiştir. 

4 ncü madde : Hükümet teklifindeki 4 ncü 
madde olup aynen kabul edilmiştir. 

5 nci madde : Merkez Turizm Komitesinin 
bünyesini tâyin eden bu madde, Geçici Komis
yonun kabul ettiği metne, Danışma Kurulu 
üyeleri, arasından her toplantı sonunda biri 
meslek teşekküllerinden olmak üzere seçilecek 
dört yerine, bu meslek teşekkülleri için ay
rılacak kontenjanın iki kişi olarak kabulü ve 
komiteye Çalışma Vekâleti temsilcisinin de ka
tılması, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğünce komiteye iştirak ettirilecek şahsın 
müşavir değil temsilci olarak metinde tashihi 
muvafık görülmüş ve madde bu şekli ile ka
bul edilmiştir. 

6 nci madde : Hükümet lâyihasmdaki 6 nci 
maddenin aynıdır. 

7 nci. madde : Gemici Komisyonun tesbit et
tiği şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

8 nci madde : Geçici Komisyonun tertip ei-
tiği metinde 15 nci olarak gösterilen madde* 14, 
özel ve tüzel kişiler yerine hakiki ve hükmi 
şahıslar ve Bakanlar Kurulu yerine de îcra 
Vekilleri Heyeti ibareleri konulmuş ve «2290 
sayılı» ibaresinden sonra «Yol Yapı Kanunu
nun» başına (Belediye) kelimesi ilâve ve madde 
bu şekle ifrağ edilmiştir. 

9 ncu madde : Bu madde üzerinde, komisyo
numuzda uzun müzakereler cereyan etmiştir. Hü
kümet teklifini aynen kabul eden Geçici Ko
misyonun tesbit ettiği metin, komisyonumuzca 
da ittifakla benimsenmiş fakat bu arada, teklif 
sahiplerinden Antalya Mebusu Burhanettin 
Onat'ın «Turizm Belgesi almış veya alacak olan 
turistik müesseselere bu madde ile tanınmış 
bulunan bâzı vergi muaflıklarının yanında, bil
hassa dışardan memleketimize gelecek yabancı 
sermaye. sahiplerinin en çok bugünkü şekli ve 
tatbikattaki formalite külfeti yüzünden endişe 
ettikleri 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
şümulünden hiç değilse kuruluşlarına tekabül 
edecek ilk yıllarda hariç tutulmalarını, böyle 
bir muafiyetin tanınması halinde, ecnebi ser
mayenin daha büyük bir teminatla memleketi
mizdeki turizm endüstrisinde kendisinden bek
lenen yeri alabileceğini» ifade etmiş, bu teklif 
komisyon üyelerinden Giresun Mebusu Doğan 
Köymen tarafından takabbül edildikten sonra 
leh ve aleyhinde birçok noktai nazarlar serdedil-
miştir. 

Aleyhinde mütalâa beyan edenler, turistik 
belge almayıp aynı iş kollarında bugünkü hüvi-
yetleriyle çalışmakta devam edecek veya yeni
den açılacak olan tesislerin Gelir Vergisi mü
kellefiyeti altında bulundurulmalarına mukabil, 
bu belgeyi ihraz edenlerin bu vergiden muaf 
tutulmalarının vergi adaletine uygun olamıyaca-
ğını ve bilhassa tek taraflı bir rekabet üstünlüğü 
temin edeceğini, kanunun diğer maddelerinde 
bu endüstri için kâfi derecede himaye tesis eden 
hükümlerin bulunduğunu, ayrıca Gelir Vergisi 
tatbikatından dolayı bir muafiyet kabulünün 
doğru olamıyacağıni; 

Lehinde mütalâa serdedenler ise: Bu kanunla, 
memleketimizde bilhassa dışardan büyük mik
tarda döviz temin edecek ve bu suretle iktisadi 
hayatımız üzerinde çok müspet ve verimli bir 
netice yaratacak bir endüstrinin kurulması mak
sadının güdülmekte olduğunu, hattâ tasarının 
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hazırlanmasında mülga Teşviki Sanayi Kanu
nunun gpz önünde bulundurulmuş ve o kanun
ca mevcut imkân ve hususiyetlere mütenazır 
bükümler tanzim edilmiş olduğunu, ilk yıllarda 
bir ,kâr müessesesi olmaktan ziyade, belki de 
masşçafjj mygkül&tİa karaılıyabüecek mahiyette 
ye büyük külfetlerle kurulacak bu müesseseler
de bu vergi tatbikatının Devlet maliyesine 
kazandırabileceği gelirin pek cüzi olaqağını, bu
na ıniikabil memleketimize bilhassa dışardan 
gflece^ ecnebi sermayenin, ilk adaptasyon yılla
rında tatbikat bakımından çeşitli formalite 
gölükleri arzeden bu sistemin dışında mütalâa 
edijm,esin,iıı> yem kurmakta plduğunıuz turizm 
endüşjrisjnj maddi ve manevi bir himayeye 
mazhar kılacağını bundan tek taraflı bir reka
bet avantacının asla meydana geLemiyeceğini, 
çĵ njkü Turizm Müessesesi Belgesi alacak du
rumda bulunan müesseselerin kuruluşları itiba
riyle büyük külfetleri göze alması icap edece
ğini ve bunların miktarlarının bilhassa ilk za
manlarda mahdut olacağını ve bu itibarla ku
ruluş ve işletmeye açılış tarihlerinden itibaren 
dört yıl müddetle 5421 sayılı Gelir Vergisi mü
kellefiyetlerinden muaf tutulmaları hakkında 
Doğan göymen'in tekabül ettiği teklifin ka
bulünü iltizam etmişler, bu hususu belirten öner
ge dört aleyhte, beş lehte rey ile tasvip ve ikinci 
bir fıkra olarak bu hükmün maddeye ilâvesi ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

10 neu madde : Geçici Komisyonun 10 ve 
Hükümetin 11 nci maddesidir. Aynen kabul edil
miştir. 

11 nci madde : Bu madde üzerinde de komis
yonumuzda uzun müzakereler cereyan etmiştir. 

Turizm belgesi almış olan müesseselerin dı
şardan getirecekleri yabancı tebaalı müdür, mu
hasebeci, metrdotel, şefgarson ve başaşe ı̂sımn, 
müessesenin işletmeye açılmasından üç ay evvel 
başlamak üzere 5 yıl, ve bunlardan gayrı müte
hassıs müstahdem namı altında getirecekleri şa
hısların <Ja 3 yıl müddetle memleketlinizde çalış
malarını ve bunların yüzde 20 sinin de yabancı 
devlet tebaalı olabileceklerini derpiş eden tasarı
daki madde hüknnı $ri bakımdan tadil ve tashihe 
uğramıştır : 

1. Turizm belgesi almış olan müesseselerde 
çalıştırılacak müstahdem ve işçilerin, bu madde 
metninde kabrul edilen müdü*, muhasebeci, metr
dotel, şefgarson ve başaşçıdan başka mütehassıs 

namı altında yüzde 20 si yabancı tebaajU ola
caklar. 

A) Turistik belgeyi ihraz etmiş ojjan yerler
de çalıştırılacak yabancı tebaalı şahislar, bilhassa 
endüstrinin kuruluş senelerinde öğretici vasıf-
lariyle, Türk işçileri için faydalı olabileceklerdir. 
Bu vasıfta olanlardan muayyen bir kısmımn 
memleketimizde mahdut bir zaman içinde çalış
malarında bizzat işçilerimiz için fayda vardır. 
Ancak bu nispet müdür, muhasebeci, metrdotel, 
şefgarson ve başaşçı dâhil yüzde 15 i hiçbir za
man geçemez. 

B) Dışardan getirilecek yabancı devlet teba
alı şahısların meslek ve vazife tasniflerinin mad
de metninde zikri münasip olmayıp, bunların 
ihtiyaçlarına göre tâyin ye tesbiti ve buna gpre 
celpleri o müessese tarafından yapılmalıdır. 

2. Bu yaban,cı devlet tebaalı mütehassıs müs-
tahdmelerden bir kısmı, 12 nci maddede tadilen 
kabul edilen ölçü ve esaslar dâhilinde müddetleri 
uzatılmadığı takdirde memleketimizdeki çalışma 
müddetleri seyyanen üç yıl olarak tesbit edilme
lidir. 

Madde bu esasları ihtiva etmek üzere, komis
yonumuzca tadil edilmiş ve bu değiştirilmiş şekli 
ile kabul edilmiştir. 

12 nci madde : Bu madde ile memleketimize 
getirilecek ecnebi devlet tebaalı şahısların asgari 
vasıfları tesbit edilmekte ve bunlardan 11 nci 
maddede yazılı çalışma müddetleri sona erdiği 
halde, o müesseselerdeki hizmet yeri ye şahsi ev
safı göz önünde bulundurularak temdidi isteni
lenlerden «garson ye benzeri eşhas hariç», sayı
larının artırılması ve müddetlerinin temdidi, Ba
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün tek
lifi üzerine îera Vekilleri Heyetince takdir ve 
tâyini hususu derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Geçici Komisyonun 12 nci maddesi bu esas
lar dâhilinde tadil ve ıslah edilerek kabul edil
miştir. 

13 ncü madde : Geçici Komisyonun bu mad
desinde de küçük bir tadil yapılmıştır. 2007 sa
yılı Kanunun tatbikatta tevlit ettiği tereddüt 
ve müşkülât, İçişleri Vekâletinin komisyonumu
za çelbedilen temsilcisinin beyanından anlaşıl
mış; bu kanunun turizm belgesi almış olan bu 
gibi yerlerde tatbiki sırasında mâruz kalınaca
ğı ifade edilen güçlüğün esas hükme sadık kal
mak şartiyle izalesi için metnin yeni şekilde ter
tibi muvafık görülmüştür. 
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14 ffCÛ firadtfe : Hükümetin 14 ncü maddesi 

üzerinde komisyonumuz fcüç*ük bâzı ıslahlar yap
mıştır. Birinci fıkranın sonu «baş vurulur» yeri
ne «müracâat edilir» şekKnde değiştirilmiş, ikin
ci fikra üçüncü fıkranın bir kısmı ile birleşti-. 
rtl'mîş, üçüncü ftkra buna göre tanzim edile
rek, beîedftye sağlık müdürlerinden sonra kaza
lar nazarî itibara alınarak (belediye hekimi) 
ve mahallî belediye encümeninden, köylere gö
re efe köy ihtiyar heyetlerinden bir kişinin ilâ
vesi riîutâfık görülerek madde buna göre yeni 
şekilde tanzim edilmiştir. 

15 nci madde : Geçici Komisyon teklifinde, 
bu nlactdede, verilecek kredilerde, kredileri isti-
yeftlerhı maft durumlarının ve ekonomik imkân
larının tâyin ve fesbiti işi sadece îfler Bankası
na verilmiştir. İllerde şubesi bulunmıyan bu 
bankanın diğer bankalar vasıtasiyle yaptıracağı 
tahkikatın, onlar tarafından reddi halinde, bu 
işin mahallen yaptırılması müşkülâtı meydana 
çıkacağından ve bu bankalara da bu işi mutla
ka yaptıracak kanuni bir müeyyide mevcut bu
lunmadığından bu boşluğun madde içinde dol
durulması zaruretiyle, komisyonumuzca tesbit 
edilen yeni metnin kabulü uygun görülmüştür. 

16 ncı madde : Bu madde metninde, maksa
dı değiştirmiyeeek küçük tadiller yapılmış ve 
madde bu haliyle aynen kabul edilmiştir. 

17 nci madde : Bu maddede büyük bir deği
şiklik yoktur. Geçici Komisyonun teklifi - birin
ci fıkrada kelime takdim ve tehiri suretiyle -
tanzim edilerek kabul edilmiştir. 

18 nci madde : Hükümetin 20 nci maddesin
de küçük tashihler ilâve ve* taylar yapılmış bu 
arada ikinci fıkranın başındaki «zaruri» kelime
sinin çok geniş mânasının tahdidi yerinde gö
rülerek bu «mücbir» kelimesiyle değiştirilmiştir. 

19 ncu madde : Hükümetin 21 nci maddesi
dir. Geçici Komisyon tarafından aynen kabul 
edilmiş', fâkât komisyonumuzca btınun da ısla
hı uygun görülerek, birinci fıkra metninden 
(Merkez Turizm Komitesinin göreceği lüzum 
üzerine) cümlesini tayyetmek suretiyle, bu kont
rolün daha sik ve kolaylıkla yapılabilmesi için 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne 
doğrudan doğruya bir yetki verilmesi muvafık 
bulunmuştur. Son fıkrada da küçük çıkarmalar 
yaparak madde yeni şekli ile kabul edilmiştir. 

20 nci madde : Birinci fıkranın (a) bendin
de yazılı yirmi yıl, yirmi beş olarak değiştirilmiş, 

(b) bendinde de satmalınan fayrbaenkalkin is-
tirda&nd* (bunları sstan hükmi şatosi&f tarator
dan talep edilmekri halinde) gibi bi» şartın met
ne ilâvesi uygun görülmüş, « olunabilir » keÜ-
ntesi ?efü& dfe (otanur) hükmü vas'edilmiştir. 

21, 22, 23 ncü maddeler : Geçci Çoıirisyetetm 
teklifi veçhile kabul edilmiştir: 

24 ncü madde : « Teşebbüslerin ve tesislerin » 
kelimeleri yerine (Iarin) ilâve edîraiiş, maddede 
başka değişiklik yapılmamıştır. 

25 nci madde : İkinci fıkranın birinci satı
rının sonundaki (31) yerine (30) getirilerek ay
nen kabul edilmiştir. 

26 nci madde : Hükümetin 28, Geçici Komis
yonun 26 nei maddesidir; aynen kabul edilmiş
tir. 

27 noi madde : Geçici Komisyonun 27 nci 
maddesi olup birinci fıkranın son «ümlesinde 
« faydalar » kelimesi kaldırılarak onsm yerine 

, ^ e r g i muafiyetleri) getirilmiş ve bu suretle 
İ&raya vuzuh verilmiştir. İkinci fıkrada ayn-
ea hiçbir değişiklik yapılmamıştır. 

28 nei madde : Geçici Eöimayonun 28 nei 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

29 ncu madde : Geçiei Komisyonun 2§ neti 
maddesi aşağıda arzedeceğîmiz sebeplerden do
layı tayyedilmiş ve 30 ncu madde, Hükümetin 
32 nei maddesinin ıslahı suretiyle komisyonu
muzda 29 ncu madde alarak kabul edilmiştir; 

Geçiei Komisyonun 29 neti maddesi, t t t r t o 
(belgesi almış olan müesseselerde terk fiyat «ön
lünün ihdasını derpiş etmekte idi. Filhakika bu 
htlsusun bir nizama bağlanması esas itibariyle 
Komisyonumuzca da kabul edilmiş, ancak btı 
işin hususi bir kanunda yer alması ve sadece 
turizm belgesi almış olan müesseselere inhisar 
ettirilmesi muvafık görüîmiyerek buttun, mem
leketimizde bûltınan diğer buna ı&ümaM yerler
de de tatbikim temin edecek bir fcüksmün başka 
bir kantin içinde derpişi, böyle bastısi Mr ka
nuna ilâvesinin doğrtt olmayacağı, tek Üyat işi
nin esaslı bir tetkikten sonra telisi mümkün 
bir sistem olacağı mütâîâasiyle tasarı metnin
den çıkarılması muvafık görülmüştür. Bu su
retle Geçici Komisyonun 30 ve Hükümetin 32 
noi maddesi 29 ncu madde olarak kabul edil
miştir. 

Hükümetin 32 nci maddesinde (Merkez Tu
rizm Komitesinin karan) yerine « Merk» Tu-
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rizm Komitesinin mütalâası », ve Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğünün (mütalâası) ye
rine « teklifi » kelimeleri kabul edilmiş, ayrıca 
ıbelge iptali yetkisi de Başvekâlete verilmiştir. 

30 ncu madde : Geçici Komisyonun 31 nci 
maddesidir. Kredi ihtiyaçlarını karşılıyacak şe
kilde, îller Bankası nezdinde 50 milyon liraya 
kadar yükselecek bir fon tesisi için her sene 
Umumi Bütçeye 1953 yılından başlamak şartiyle 
asgari 2 milyon liralık bir ödenek tefriki husu
sunu derpiş eden bu madde hakkında da komis
yonumuzda uzun müzakereler cereyan etmiştir. 

Turizm endüstrisinde muhtemel kredi talep
lerini karşılamak üzere tesisi düşünülen bu fo
nun, diğer taraftan İstanbul'da, bedeli tamamen 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafın
dan ödenecek para ile, inşa edilecek olan büyük 
turistik Hilton Oteli için muhtelif safhalarda 
sarfedilecek paranın, otel işletmeye açılıncaya 
kadar % 6 faizi ile, otelin işletmeye açılmasından 
sonra hasıl olacak senelik kârdan sandığa düşe
cek hissenin yukardaki nispetten aşağı olması 
halinde kısmen o maksada tahsis hususu doğru 
bulunmamış ve fakat Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı temsilcisinin komisyon huzurun
da vâki beyanından sonra, Emekli Sandığı tara
fından konan 20 milyona yakın bir sermayenin 
bir nevi garantisi olan bu hükmün kanun içinde 
kalması ekseriyetle doğru bulunmuş, tesis kre
disi fonu olarak Umumi Bütçeden her sene tef
rik edilecek bu paranın asgari haddinin tesbit 
edilmiş olduğu, bunun 5 milyona çıkarılması tek
lifi ise, âzami haddi tesbit edilmemiş bulundu
ğuna göre, pratik bir fayda sağlıyamıyacağı ka
naati ile, madde aynen kabul edilmiştir. 

31 nci madde : Geçici Komisyonun 32 nci 
maddesidir. Hükümetin 34 ncü maddesi hükmü 
aynen kabul edilmiştir. 

32 nci madde : Geçici Komisyonun 33 ncü 
maddesidir. Aynen kabul edilmiştir. 

' 3 3 ncü madde : Geçici Komisyonun 34 ncü 
maddesidir. Değişiklik yapılmamıştır. 

34 ncü madde : Geçici Komisyonun 35 nci 
maddesidir. Aynen kabul edilmiştir. 

35 nci madde : Hükümetin 39 ncu, Geçici Ko
misyonun 36 nci maddesidir. Değişiklik yapıl
mamıştı:!. 

36 nci madde : Bu madde yeniden tesis edil
miş olup Hükümet lâyihası ve Gdçici Komisyo
nun kabul ettiği metinde yoktur. Komisyonda 
beliren fikir ve kanaatler mahsulü olarak kale
me alınmış ve 36 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

37 nci madde : Hükümet lâyihasında 40 nci 
madde olarak gösterilmiş olup aynen kabul edil
miştir. 

Geçici madde üzerinde de hiçbir tadil yapıl
maksızın komisyonun teklifi muvafık görülmüş; 

Bu suretle, müzakere ve tâdilen ikmal edil
miş bulunan Turizm Endüstrisini Teşvik Kanu
nu lâyihasının tümü, reye arzedilmiş ve ittifakla 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince umumi heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Çalışma Komisyonu 
Reisi ,, Sözcü 

Manisa Aydın 
N. Körez N. Gedik 

Kocaeli 
8 nci maddeye dair söz 
hakkımı muhafaza ile 
9 ncu maddenin Gelir 

Kâtip Vergisi muafiyetine 
Giresun muhalifim 

D. Köymen Y. Kişioğlu 
tmzada bulunamadı 

îstanbul izmir 
t. Altmel A. T ekon 

İmzada bulunamadı 
îstanbul 

12 nci ve 13 ncü madde
ler hakkında söz hakkım 

mahfuzdur Kütahya 
A. Topçu A. Kavuncu 

Seyhan Urfa Zonguldak 
Y. Z. Eker C. Öncel C. Kıpçak 

tmzada bulunamadı İmzada bulunamadı 

( & Saym: 103v) 
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Turizim Endüstrisini Teşvik kanunu lâyihası + 

Birinci Bölüm 

MADDE 1. — Bu kanunun ikinci maddesi gereğince tâyin olunan vasıfları taşı
yan oteller, pansiyonlar, gazino ve lokantalar, plajlar, kamplar, eğlence yerleri, 
spor ve avcılık tesisleri, kaplıcalar, istirahat ve tedavi müesseseleri ve bu sayılan
lara mümasil tesislerden, mevcut veya yeniden kurulacak olanlar bu kanunun 
tatbikmda «Turizm müessesesi» sayılırlar. 

Bu müesseselere ait olup doğrudan doğruya kendi hizmetlerinde işletilecek ulaş
tırma tesis ve vasıtaları da bu kanunun hükümlerinden faydalanırlar. 

(Geçici Komisyonun 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 2. — Turizm müesseselerinin ve bunlara ait olup hizmetlerinde kul

lanılacak ulaştırma tesis ve vasıtalarının haiz olacakları vasıflar, Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine 5392 sayılı Basm . Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun 17 nci maddesine göre teşekkül eden 
Turizm Danışma Kurulu tarafmdan tesbit ve îcra Vekilleri Heyetince tasdik 
olunur. 

MADDE 3. — Bu kanunda yazılı hükümlerden faydalanmak için 14 ncü mad
dede zikredilen esaslar dâhilinde yapılacak müracaatlarla, Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünden bir «Turizm müessesesi belgesi» alınması şarttır. 

Yerli ve yabancı hükmi ve hakiki şahıslar tarafından kurulmuş veya kurula
cak müesseselerden ikinci maddede yazılı vasıfları haiz oldukları veya bu vasıfları 
haiz olacakları dilekçelerinde belirtilenlerin talepleri Merkez Turizm Komitesince 
uygun görüldüğü takdirde, bunlara Basm - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün 
teklifi ile Başvekâletçe «Turizm müessesesi belgesi» verilir. 

MADDE 4. — Bu kanunda yazılı turizm endüstrisini teşvik ve turizm kredisi 
işlerini yürütmek üzere, Basın - Yayın ve Turizim Genel Müdürlüğüne bağlı bir 
«Merkez turizim komitesi» kurulur. 

(Hükümetin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 5. — Merkez Turizm Komitesi, Turizm Danışma Kurulu üyeleri ara

sından her toplantı sonunda kurulca seçilecek ikisi turizm meslek teşekkülleri tem
silcisi olmak üzere dört. üye ile Maliye, Çalışma, Gümrük ve Tekel vekâletleri ve t i 
ler Bankası temsilcilerinden ve Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce ko
miteye iştirak ettirilecek bir temsilciden teşekkül eder. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Turizm Dairesi müdürü, komitenin 
tabiî üyesidir 

MADDE 6. — Merkez Turizm Komitesi, Bası - Yayın ve Turizm Genel Müdü
rünün riyasetinde ayda en az bir defa toplanır. Komite, reis tarafmdan toplantıya 
çağırılır. 

Merkez Turizm Komitesi, kararlarını ekseriyetle verir. Ekseriyet kararma 
muhalif kalanlar muhalefet sebebini şerh ve imza ederler. 

(Hükümetin 6 nci maddesi, aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 7. — Merkez Turizm Komitesinin her türlü kayıt, muamelât ve mu

haberat ve sair büro işleri, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Turizm 
Dairesi tarafından yapılır. 

(S. Sayın: 108) 
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Komitenin çalışmalarını ilgilendiren bilûmum masraflarla komitenin memur 

olmıyan üyelerine 5392 sayılı Kanunun 16 ncı maddesindeki esaslara göre verilecek 
tazminat Basın .* Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü Bütçesinden ödenir. 

(Geçici Komisyonun 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

İkinci Bölüm 
Müsaade ve Muaflıklar 

MADDE 8. — Turizm müessesesi belgesi almış olanların teöis, inşa ve tevsile-
rine lüzumlu arazi ile arsa ve binalardan Devlet, hususi idare, belediye ve köylerin 
hüküm veya tasarrufları altmda veya hususi mülkiyetinde bulunanlar, başka bir 
cihete tahsis edilmemiş olmak kaydıyle 14 ncü maddenin son fıkrasında adı geçen 
heyet marifetiyle takdir olunacak bedelleri âzami yirmi yılda Menmek üzere bu 
kabîl müesseseleri kurmak istiyen hakiki veya hükmi şahıslara satılabilir. 

Devletin hüküm veya tasarrufu altında veya hususi mülkiyetinde bulunan arazi, 
arsa ve binaların satışında ter a Vekilleri Heyeti kararı alınır. : 

2290 sayılı Belediye Yol Yapı Kanununun 8 nci maddesi gereğince belediyelere 
intikal eden gayrimenkuller turistik tesisler i'çin kısmen veya tamamen tahsis edi
lerek yııkardaki fıkralar hükümleri dairesinde satılabilir. .? 

Bu kanuna göre iktisap olunacak gayrimenkuller 442 sayılı Köy Kanunu ile 
2644 sayılı Tapu Kanununda yazılı yabancılar hakkındaki tahditlerden İcra Ve
killeri Heyetince tesbit olunacak kayıt ve şartlar dahilinde istisna edilebilirler. 

MADDE 9. — Turizm müessesesi belgesi almış olanlar 5648,5649 ve 5650 sayılı 
kanunlardaki muaflık hükümlerinden faydalanırlar. 

Bu müesseseler ayrıca, kurulup işe başlamalarından itibaren dört sene için, 5421 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerinden de muaf tutulur. 

MADDE 10. — Turizm müesseselerinin işletilmesi için satınalınacak gayri-
menkullerin tescilleri ve şerhi müsteîzim muameleleri Tapu Harcından muaftır. 

(Hükümetin 11 nci maddesi 10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 11. — Turizm müessesesi belgesi verilmiş olan birinci maddenin bi

rinci bendinde yazılı müesseseler, müessesenin işletmeye fiilen açılmasından:üç ay 
Önce başlamak üzere üç yıl müddetle yabancı devlet tebası mütehassıs şahıslar 
çalıştırabilir. Ancak bunların sayısı, o müessesede çalışanların yüzde onbeşini 
geçemez. 

MADDE 12. — Bu müesseselerde yukarıki maddeye göre çalıştırılacak yabancı 
devlet tebası mütehassıs şahısların memleket dışındaki şöhretli müesseselerde en 
az üç yıl devamlı surette çalışmış olması şarttır. 

Bu müesseselerin işletilmesi için lüzumlu görülen yabancı mütehassıs şahısla
rın (garson ve benzeri eşhas hariç) sayılarının artırılması ve çalışma müddetlerinin 
temdidi, Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine îcra Vekil
leri Heyetince yapılabilir.. * 

MADDE 13. — Turizm müessesesi belgesi almış oteller, gazino ve lokantalar, 
eğlence yerleri, bir salon veya caz orkestrasının âzası olmak şartiyle, yabancı devlet 
tebası çalgıcılar çalıştırmak hususunda 2007 sayılı Kanun hükümlerinden müstes
nadır. 
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Üçüncü Bölüm 

Müsaade ve muaflıklardan faydalanma 
MADDE 14. — Turizm müessesesi belgesi almak istiyen tesislerin kurucu sahip 

veya kiracıları, tesislerin bulunduğu veya kurulacağı yeri, tesislerin nev'ini, işletme 
tarzını, personel sayısını, iş ve mal durumlarını gösteren bir dilekçe ile tesisin 
bulunduğu yerin valiliğine müracaat ederler. 

Bu dilekçeye tesisin plân ve projelerinin birer örneği bağlanır ve tesisin keşif 
bedeli veya kıymeti gösterilir ve kredi isteklerinde ayrıca istenilen kredinin mik
tarı ve verilecek teminatın nevi ve mahiyeti de bildirilir. 

Vali gerekli incelemeleri vilâyet defterdarı, bayındırlık ve sağlık müdürleri, 
merkez belediye fen heyeti reisi ile sağlık müdürü veya hekimi, mahalli belediye 
encümeni ve ticaret odasından veya köy ihtiyar heyetinden birer kişi ve mevcut ise 
vilâyet merkezindeki turizm cemiyetleri mümessillerinden teşekkül edecek heyet 
marifetiyle yaptırır ve en geç bir ay içinde dilekçe ve ekleriyle kendi mütalâasını 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğüne gönderir. 

Dördüncü Bölüm 
Krediye mütaaUik hükümler 

MADDE 15. — Bu kanunla derpiş edilen kredilerin prensip ve şartlarını Merkez 
Turizm1 Komitesi tâyin ve tan/im ve her talepte kredinin açılması hususunda karar 
ittihaz eyler. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü lüzum görürse kredi almak istiyen-
lerin ekonomik durumlarını ve malî imkânlarını tiler Bankası veya sermayesi Dev
let tarafından verilen bankalar vasıtasiyle tetkik ve tahkik ettirerek neticelerini 
Merkez Turizm Komitesine bildirir. 

Banka, açtığı kredinin kul anılmasını teknik bakımdan kontrol eder ve Merkez 
Turizm JÇomitesini neticeden haberdar eder. 

MADDE 16/— Turizm müessesesi belgesi almış olanların bu maksatla inşa, 
tevsi, ıslah, teçiz ve tefriş edecekleri tesisler için kurucularına veya sahip ve kira
cılarına 30 ncu maddede yazılı fondan taksitle ödenmek üzere ve âzami % 5 faizle 
banka esaslarına göre kredi verilir. «Kiracılara verilecek kredinin vâdesi kira müd
detinin sonunu geçemez. Krediler kendi mevzularının veya keşif bedellerinin % 
50 sini aşamaz. 

Belgesi iptal olunan müesseselerin aldıkları kredi kesilir. 
MADDE 17. — Krediler iller Bankası tarafından takip ve tahsil olunur. 
Her hangi bir taksit vâdesinde ödenmediği takdirde borcun tamamı muaccel iyet 

kesbeder. 

. Beşinci Bölüm 
Belge alanların mükellefiyet ve mecburiyetleri 

MADDE 18. — Belge almış olanlar Merkez Turizm Komitesince tâyin edile
cek müddet içinde hazırlık ve inşaata başlamıya ve bunlardan inşaat ve tesisatın 
bedeli 500 000 lira ve daha az olanlar belge tarihinden itibaren en çok iki sene, inşaat 
ve tesisatin bedeli bu miktardan daha fazla ise en çok üç sene sonunda müessese
lerini açmaya ve işletmeye mecburdurlar. 
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Mücbir sebepler dolayısiyle bu müddetler Merkez Turizm Komitesinin kararma 

müsteniden Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce uzatılabilir. 
Bu madde hükmünü yerine getirmiyenlerin belgeleri ix>tal edilir. 
MADDE 19. — Belge almış oları müesseselerin belgenin verilmesinde âmil olan 

vasıfları muhafaza edip etmedikleri, idare ve işletme tarzları Basın - Yay m ve 
Turizm Genel Müdürlüğünce her zaman kontrol edilebilir. 

Bu kontrolları Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü kendi mütehassıs ele
manlarına yaptırır. 

Turizm müesseselerinin sahip, müstecir ve idarecileri kontrol dolayısiyle kendi
lerinden istenen her türlü kayıt ve muamelâtı tetkik ettirmeye, müesseseyi gezdir
meye ve gereken bilgileri vermeye ve bu hususlarda kolaylık göstermeye mecbur
durlar. 

MADDE 20. — 8 nci maddeye göre Devlet, hususi idare, belediye ve köylerden 
taksitle ödenmek üzere takdiri bedelle arazi, arsa ve bina satmalmış olan hakiki ve 
hükmi şahıslarca; 

a) Bu gayrimenkuller 18 nci maddede gösterilen süre içinde tahsis maksatla
rına uygun hale getirilir ve temlikleri tarihinden itibaren yirmi beş sene içinde 
tahsis maksatları dışında kullanılamazlar. Keza bu maksatlar dışmda kullanılmak 
üzere başkalarına devredilemez ve satılamazlar. Bu hükme aykırı hareketi gö
rülenlerin belgeleri iptal olunur; 

b) Yukardaki fıkraya aykırı hareketi görülenlerden, satın aldıkları gayrimen-
kiler, bunları satan hükmi şahıslarca talep edildiği takdirde, istirdat olunur. Bu tak
dirde istirdat tarihine kadar ödedikleri taksitler aynı taksit müddetleri içinde ken
dilerine aynen iade ve gayrimenkul üzerinde yaptıkları tesisat ve ilâvelerin 14 ncü 
maddede sözü geçen heyet marifetiyle tesbit edilecek bedelleri on yılda ve müsavi 
taksitlerle ödenir, 8 nci madde gereğince satın alınmış binalarda her ne suretle 
olursa olsun husule gelen veya getirilen kıymet düşüklükleri 14 ncü maddede yazılı 
heyet marifetiyle tesbit ve iade edilecek bedelden tenzil olunur. 

MADD 21. — Belge almış müesseseler aşağıda bildirilen hallerde Basın - Yayın 
ve Turizm Genel Müdürlüğünden önceden izin almaya mecburdurlar. 

a) Belge almaya mevzu olan tesislerin, tamamının veya bir kısmının aynı mak
satlarla kullanılmak üzere devredilmesi veya kiraya verilmesi; 

b) Bunların menkul ve müteharrik teçhizat ve demirbaşlarının tamamının veya 
bir kısmının satılması, kiraya verilmesi ve başka bir yere taşınması, (yerine yenile-

. rinin getirilmesi şartiyle) ; 
c) Bunların, işletme mevzularının, birinci maddede gösterilen turizm müesse

sesi mahiyetini muhafaza etmek kaydiyle kısmen veya tamamen değiştirilmesi; 
d) îşletme unvanlarının değiştirilmesi veya hisselere ayrılmış ortaklıklarda 

sermaye azaltılması. 
Bu hallerin Genel Müdürlükçe, Merkez Turizm Komitesinin kararma müsteni

den kabul edilmesi ve belgelere ona göre şerh verilmesi şarttır. Buna riayet etnıi-
yenlerin belgesi iptal olunur. 

(Geçici Komisyonun 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 22. — Bu kanunla muaflık ve müsaadelerden faydalanması kabul 

edilmiş olan turizm müesseselerinin, sahip veya müstecirleri tarafından başkala
rına devir, temlik ve icarları halinde geri kalan zamana ait müsaade ve muaflıklar 
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Basm - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün kabulü ile yeni sahip veya müste-
cirlerine intikal eder. 

(Hükümetin 24 ncü maddesi 22 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 
]S&DnE23. — 8 nci madde gereğince takdiri bedelle satılan gayrimenkuller 

üzerinde Devlet, hususi idare, belediye ve köylerin bu gayrimenkul bedelinden mü
tevellit alacaklarım teminen birinci derece ve sırada ipotek tesis edilir. 

(Geçici Komisyonun 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir). 
MADDE 24. — Belgesi iptal olunanların takdiri bedelle ve taksitle aldıkları 

gayrimenkuller 20 nci maddenin (b) fıkrasına göre istirdat edilmiyecek ise, bunlara 
ait borç taksitleri muacceliyet kesbeder ve Tahsili Emval Kanunu hükümleri daire
sinde tahsil olunur. Bütün borç bu yolda karşılanamadığı takdirde ipotekli gayri
menkuller umumi hükümlere göre paraya çevrilir. 

MADDE 25. — 8 nci madde gereğince Devlet, hususi idare, belediye ve köyler
den gayrimenkul almış olan teşebbüsler, bu gayrimenkuller üzerinde tesisat ve in
şaat yapmak ve bu kanunda yazılı kredi fonundan faydalanmak istedikleri ve bu 
istekleri Merkez Turizm Komitesince kabul edildiği takdirde 23 ncü maddeye göre 

fayrimenkul üzerine alacaklı idareler lehine tesis edilmiş olan ipotekli alacaklar, 
iler Bankasına! devrolunur ve bu.devir tapuya tescil edilir. İpoteğin devri halinde 

Devlet, hususi idare, belediye ve köy alacakları, borçlulardan tahsil edildikçe, tah
sil olunan miktar bankaca bu idarelere ödenir ve 24 ncü maddede gösterilen taki
bat da, banka usullerine göre yürütülür. 20 nci maddenin (a) fıkrasındaki hüküm
ler, krediden faydalanan inşaata da şâmil olmak üzere mahfuzdur. 

tiler Bankası turizm müesseselerine 30 ncu maddede yazılı fondan ikraz edeceği 
paranın teminatı olmak üzere gayrimenkulleri ,serbest dereceden faydalanmak şar-
tiyle ikinci derecede ipotek alacağı gibi mütemmim teminat da istiyebilir. 

MADDE 26. — Bu kanunla diğer kanunlardaki, vergi ve resim muaflığından 
istifade eden turizm müesseseleri, vergilerin tarh ve tahakkukuna mütaallik olarak 
vergi kanunlarında yazılı bütün mecburiyetleri yerine getirmekle mükelleftirler. 

Buna riayet etmiyenler yalnız ilgili kanunlarda yazılı cezalara tâbi olup bu ka
nunla bahşedilen muaflık ve müsaadelerden mahrum kalmazlar. 

(Hükümetin 28 nci maddesi 26 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 27. — 19 ncu maddede belirtilen kontrol sonunda müesseselerin muay

yen vasıflarında ve işletme ve hizmet tarzlarında görülecek eksikler ve ak
saklıkların tâyin edilecek müddet içinde düzeltilmesi ve düzenlenmesi için Ba
sm - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünce müesseseye ilk yazık ihtar yapılır. 
Bu ihtarda tâyin edilen müddet sonunda istenilen düzeltme ve düzenlemeyi yap
mamış olan müesseselere ikinci bir ihtarda bulunulur. Bu ikinci ihtara da riayet 
edilmezse Merkez Turizm Komitesi kararı ile turizm müessesesi belgesinin o yıl için 
müesseseye temin ettiği vergi ve resim muaflıkları hükümden kalkar. 

Bir yü içinde aynı sebepler dolayısiyle verilen üç ihtarın neticeisz kalması veya 
ayrı ayrı sebeplerle birbirini mütaakıp üç ihtar verilmesi veyahut Başın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğünce kabule şayan görülen sebeplerle müessesenin üç ay 
müddetle (muayyen mevsimlerde çalışan müesseselerin bir mevsim boyunca) ka
palı tutulması hallerinde o müesseseye ait turizm müessesesi belgesi iptal olunur. 
Bunlar hakkında 20 nci maddenin (b) fıkrası hükümleri tatbik olunabilir. 

MADDE 28. — Belge alan müesseseler oda, banko, tedavi, yemek, içki, eğ
lence, duhuliye, hizmet ve nakliye vasıtası, fiyat ve ücretlerini serbestçe tesbit ede-
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bilirler. Ancak bu müesseseler tesbit edecekleri tarifelerini ve icabı halinde bun
larda yapılacak mevsimlik değişiklikleri her yıl Ocak ayı içinde Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğüne bildirmeye mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet et-
miyen veya bildirdikleri tarifeden fazla talep edenler hakkında 27 nci madde hü
kümleri tatbik olunacağı gibi 20 nci maddenin (b) fıkrası hükümleri de tatbik 
olunabilir. 

(Geçici Komisyonun 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 29. — Turizm müessesesi belgelerinin bu kanunda yazılı sebeplerden 

biriyle iptali gerektiği takdirde, müsbit evrakı Merkez Turizm Komitesine verilir 
Turizm müessesesi belgesi; Merkez Turizm Komitesinin mütalâası ve Basm - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Başvekâletçe iptal olunur ve 
muafen yurda sokulmuş olan eşya için Gümrük Kanunu hükümleri tatbik olunur. 
Bu türlü eşyanın satılmak, hibe edilmek veya sair suretlerle mülkiyetinin turizm 
belgesini haiz bulunmıyan şahıs veya müesseselere devri veya sözü edilen belgeyi 
haiz müesseseler tarafından kurulacak bu kanunun şümulü dışmda kalan tesis ve 
ortaklıkların ihtiyacına muvakkat veya devamlı olarak tahsisi halinde de aynı 
hüküm tatbik olunur. 

Altıncı Bölüm 
Türlü hükümler 

MADDE 30. — Kredi ihtiyacını karşılamak için 1953 bütçe yılından itibaren 
her yıl iki milyon liradan aşağı olmamak üzere Umumi Bütçeye konulacak öde
nekle îller Bankası nezdinde 50 milyon liraya baliğ oluncaya kadar bir fon tesis 
olunur. Bu fondan yapılacak ikrazların faizleri bankaca ihtiyar olunan idare mas
rafları çıkarıldıktan sonra fona ilâve olunur. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tarafından İstanbul'da inşa edilen turis
tik otel için muhtelif safhalarda sarf edilecek paranın; otel işletmeye açılıncaya 
kadar % 6 faizi ile otelin işletmeye açılmasını mütaakıp hâsıl olacak senelik kâr
dan Sandığa isabet edecek hissenin yukardaki nispetten aşağı düşmesi halinde 
fark bu fondan tediye olunur. 

MADDE 31. — Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün memleketin 
içerde ve dışarda tanınmasına yarıyan her türlü turizm propaganda neşriyatına ait 
işleri, 2490 sayüı Kanun ile 4910 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi hükmüne tâbi de
ğildir. 

(Hükümetin 34 ncü maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 32. — Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün memleket turizm 

hareketlerini takip ve buna göre gereken tedbirleri almasını sağlamak üzere, bi
rinci maddede sözü geçen turizm müesseseleriyle bu kanunun şümulü dışmda kalan 
mümasil müesseselerden ve turistlerin memleket içinde* seyahat ettikleri vasjtalan 
işletenlerden ve seyahat büro ve acentelerinden lüzumlu her türlü ihsai malumat 
toplanması ve istatistikler tanzimi işi 1554 sayılı istatistik Umum Müdürlüğünün 
Salâhiyet ve Vazifeleri hakkındaki Kanuna göre istatistik Umum Müdürlüğü ta
rafından yapılır. 

Bu hususta gereken talimatname her iki genel müdürlükçe müştereken hazır
lanır. 

(Geçici Komisyonun 33 ncü maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir.) 
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MADDE 33. — 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesinde umumun 

yatıp kalkmasına, yiyip içmesine, yıkanıp temizlenmesine mahsus müesseselerin 
açıktalarına ve işletilmelerine izin verilmesine veya bunları işten menetmeye, 
temizliklerini ve servislerini denetlemeye, tarifelerini tasdika, bu yerlerde iş çevi
renlerin veya çalışanların ehliyet şartlarını tâyine, çalışmalarına izin vermeye 
veya bunları çalışmaktan menetmeye ait belediye yetkilerinin tatbik sureti, bu ka
nunun birinci maddesinde yazılı olup belge verilmiş müesseseler için Merkez Tu
rizm Komitesinin tetkikından geçirilmiş özel yönetmeliklerle tâyin olunur ve bu 
yönetmelikler sözü geçen müesseseler için Belediye Zabıtası talimatnamelerinin bu 
salâhiyetlere ait kısımları yerine kaim olur. 

(Geçici Komisyonun 34 ncü maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul edilmiş
tir.) 

MADDE 34. — Nakil vasıtaları işletenler müstesna olmak üzere, münhasıran 
bilet satışı ile iştigal eden turizm büro ve seyahat acenteleri, Basın - Yayın ve Tu
rizm Genel Müdürlüğünden ruhsatname almaya mecburdurlar. 

Bu müesseseler, miktarı Merkez Turizm Komitesince takdir edilecek bir temi
nat akçası göstermekle mükelleftir. 

Yukardaki fıkralarda kayıtlı mecburiyetlere riayet etmiyenlerin ticarethaneleri 
mahallin en büyük mülkiye âmirinin emri ile kapatılır. 

(Geçici Komisyonun 35 nci maddesi 34 ncü madde olarak aynen kabul edilmiş
tir.) 

MADDE 35. — Turistik ehemmiyet arzeden yerlerle bu kanunla kurulması 
teşvik edilen turizm müesseselerinin kurulacakları yerlere müntehi olan veya ora
lardan geçen yolların süratle vücuda getirilmesini temin ve malî imkânlarını tesbit 
etmek üzere Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü ile Karayolları Genel Mü
dürlüğü iş birliği yaparak bir program hazırlarlar. 

Bu programın tatbiki için yolların bulunduğu vilâyet hususi idareleri ile bele
diyeler malî imkânları nispetinde Karayolları Genel Müdürlüğüne yardımda bulu
nurlar. 

(Hükümetin 39 ncu maddesi 35 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 36. — 14 ncü maddede adı geçen heyet üyelerine bu kanunun âmir 

hükümleri gereğince görecekleri işler için lüzumlu yolluk ve ikamet masrafları. 
müracaat sahipleri tarafından ödenir 

MADDE 37. — 5647 sayılı Kanun ile bu kanuna muhalif kanun hükümleri kal
dırılmıştır. 

(Hükümetin 40 nci maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
GEÇİCİ MADDE — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının İstanbul'da 

inşa ettirdiği turistik otelin işletilmesinden elde edeceği kârın % 6 yi aşması halinde 
fazlası, isletmeye açılıncaya kadar olan sarfiyat için 30 ncu maddenin ikinci fık
rası mucibince turizm fonundan mezkûr Sandığa tediye edilmiş olan hisseye mu
kabil İller Bankasındaki fona iade edilir. *' *' *"*';r- - ' 

(Geçici Komisyonun geçici maddesi aynen kabul edilmiştir.) 
MADDE 38. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir. 
MADDE 39. — Bu kanun hükümlerini icraya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 103 ) 
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S. SAYISI : 139 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin İçişleri Vekâleti kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve içişleri ve* Bütçe 

komisyonları raporları (1 /502) 

T. C. 
Başbakanlık 12 Ocak 1953 

MtiâfîtUât Urftum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayv:71-2217 

Büyük Millet Meclİ3i Yüksek Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin İçişleri Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında adı geçen Bakanlıkça 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 16 . XI I . 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

, GEKEKÇE 

1. Nüftısfunıüzun 1927 nüfus sayımına göre 9 milyona yakın bir artış göstermesi ve halkımızın 
içtimai durumu ve kültür seviyesinin gün geçtikçe tekâmül etmesi bakımından vatandaşların şahsi 
ve medeni Halleriyle daha yakından ilgilenmelerini intaç etmiş, nüfus dairelerinde işlerin çoğalması 
karşısında işi Rahiplerinin isteklerinin ve nüfus işlemlerinin süratle icra ve ikmali zarureti doğmuş ve 
illerden jnü&İnâdiyen ilce ve bucaklar için nüfus memurları kadrosu istenilmekte bulunmuş olması. 

2. 1952 ^ılı bütçesiyle alman kadrolarla 30 bucakta tek yargıçlı mahkeme kurulduğundan dâ
vaların kısa pir zamanda hükme bağlanması maksadiyle sulh mahkemesi ihdas edilen bu bucaklarda 
nüfus dâftreletinih de kurulmasının çok faydalı ve zaruri olduğu. 

3; Suîh ıftaKkemesi kurulan ve nüfus memuru bıılunmıyan bucaklarda Nüfus Kanununun 11 nci 
maddesi gereğince mahkemece yapılacak olan duruşmalara ilce nüfus memurlarının da davet edil
mesinden dolayı nüfus memurlarının ilçeden bucağa kadar gidip, gelme ve nakil vasıtası ücretiyle 
zaruri masraflarının mühim biı yekûna baliğ olması ve bütçeye ayrıca bir yük teşkil etmesi. 

4. 5524 sayılı îl İdaresi Kanunu gereğince kurulacak olan tam teşkilâtlı bucak
lara nüfus , memuru kadrosu verilmesi zaruretinin bulunması bakımlarından yeni 
esaslara göre hazırlanan nüfus kanunu tasarısı kabul edilinceye kadar kadro dar
lığını kısmen olsun gidermek ve zaruri istekleri karşılamak üzere bağlı olarak sunulan listede 
derece ve maaş miktarları ve aşağıda yerleri yazılı 150 aded nüfus memur ve kâtibi kadrosunun 
alınmasına ve bu maksatla (50) aded (30) liralık ilce memuru ile nüfusu çok artan il merkezlerine 
verilmek üzerte 20 aded il nüfus kâtibi ve sulh mahkemesi kurulan veya kurulacak olan bucaklar 
ile tâm: teşekküllü ve diğer çok nüfuslu bucakların ihtiyaçlarını karşılamak üzere 80 aded 20 lira
lık bucak nüfus memuru kadrosu ilâve edilmesi düşücesiyle mezkûr kanun tasarısı hazırlanmıştır. 



- 2 
Bütçeye konulması teklif olunan kadro 

Unvanı memuriyeti Derece Aded Asli maaş Aylık,tutarı Yıllık tutarı 

il nüfus müdürlüğü kâtibi 
İlce nüfus memuru 
Bucak nüfus memuru 

13 
11 
13 

20 
50 
80 

20 
30 
20 

175 
225 
175 

%k 42 000 
135 000 
168 000 

Yekûn 150 345 000 

içişleri Komisyonu raporu 

T.B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. 1/502 
Karar No. 18 

14 .1 .1953 

Yüksek Riyasete 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin içişleri Vekâleti kısmında deği
şiklik yapılması hakkındaki kanun lâyihası, 
Hükümet temsilcilerinin iştirakiyle komisyonu
muzda görüşüldü: 

Lâyihanın; nüfusu artan memeketimizde, nü
fus işlerinin daha seri ve verimli halde tedvir 
edilebilmesi, sulh mahkemesi kurulan nahiye
lere nüfus memuru verilebilmesi ve tam teşkilâtlı 
nahiyelere, nüfus memuru temini gibi yerinde 
maksatları istihdaf ettiği anlaşılmıştır. 

Birinci maddedeki (Bakanlığı) kelimesinin 
(Vekâleti), (iller) kelimasinin de (Vilâyetler) 
olarak değiştirilmesine, ikinci maddenin aynen 
ve üçüncü maddenin de (Icravekilleri Heyeti) 
şeklinde düzeltilmesiyle, Hükümet metninin bu 
değişiklerle aynen kabulüne ittifakla karar ve
rildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
içişleri K. Reisvekili 

Bursa 
N. Yılmaz 

Afyon K. • 
A. Veziroğlu 

Balıkesir 
ıSf. Başkan 

Çoruh 
Z. Vral 

" Erzurum 
M. Zeren 

Kastamonu 
F. Keçecioğlu 

Niğde 
F. Ecer 
Samsun 

M. özkefeli 
Van 

/. Akın 

Sözcü Kâtip 
izmir 

P.Arat 
Amasya 
K. Eren 
Buna 

R. Aybar 
Diyarbakır 

N. önen 
tstanbul 

C. Türkffeldi 
Kütahya 
Y. Aysal 

Ordu 
F. Boztpe 
Trabzon 

H. Orhon 
Zonguldak 

A. Yurdabayrak 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/502 
Karar No. 53 

Yüksek Reisliğe 

9 . II . 1953 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin içişleri Vekâleti kısmınkla 
değişiklik yapılması hakkında adı geçen vekâ

letçe hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başvekâletin 
12 . I . 1953 tarihli ve 71/2217 sayılı tezkeresiyle 
gönderilen kanun lâyihası içişleri Komisyonu ra-

( S. Sayısı : 139 ) 
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poriyle birlikte komisyonumuza havale olunmakla 
Başvekâlet Müsteşarı ve Maliye Vekâleti Bütçe 
v# Malî Kontrol Umum Müdürü hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; memleket nüfusunun tezayü-
dü karşısında nüfus işlerinin esaslı ve süratle 
tanzimi için mevcut kadronun ihtiyaca tekabül 
etmediği ye ayrıca sulh mahkemeleri teşkil olu
nan nahiyeler ile yeniden teşkil edilecek kazala
rın nüfus memuru ihtiyacını temin etmek zaru
retiyle vilâyet, kaza ve nahiyeler için yeniden 
130 nüfus memuru ve 20 aded nüfus kâtibi kad
rosunun ilâvesi maksadiyle sevkedilmiş bulun
maktadır. 

İçişleri Komisyonunca kabul olunan kanun 
lâyihası komisyonumuzca da yerinde görülerek 
maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi ile kabul olunan 
150 kadronun karşılığını teşkil eden tahsisat, 
1953 yılı Müvazenei Umumiye Kanunu lâyihası
nın içişleri Vekâleti kısmındaki fasıl ve madde
lerine Hükümetçe vâzı ve teklif edilmiş bulunu
yor. 

Kanım lâyihasının 1, "2 ve 3 ncü maddeleri 
komisyonumuzca şeklen değiştirilmek suretiyle 
Ve birinci maddeye ilişik cetvel İçişleri Komis
yonunun tadilen tesbit eylediği şekilde kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası, 1953 yılı Müvazenei Umumiye Kanunu lâ

yihası ile olan ilgisi bakımından öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi temennisiyle, Umumi Heye
tin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Reis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Sözcü 

İstanbul 
H. Hüsman 

Çanakkale 
K. Akmantar 
Diyarbakır 
M. Ekinci 

İçel 
C. Ramazanoğlu 

İstanbul 
8. Oran 

Kastamonu 
H. Türe 
Konya 

R. Birand 
Malatya 

M. S. Eti 
Seyhan 
S. Ban 
Sivas 

R. Ş. Sirer 
Van 

F. Melen 

Reis V. 
Giresun 

M. Şener 

Burdur 
F. Çelikbaş 
Diyarbakır 

M. R. Bucak 
Giresun 

ff. Erkmen 
İstanbul 

E. Adakan 
İzmir 

T. Gürerk 
Kırklareli 
Ş. Bakay 

Konya 
M. Â. Ülgen 

Mardin 
R. Erten 

Siird 
B. Erden 
Trabzon 

8. F. Kalaycıoğlu 
Zonguldak 
77. Balık 

HÜKÜMETİN T E K L İ F Î 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin İçişleri Bakanlı
ğı kısmında değişiklik yapılma-
, $ı hakkında -kanun tasarısı 

MADDE 1. — 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel 
ile tadil 've eklerinin İçişleri 
Bakanlığı kısmının iller teşki
lâtınla ilişik cetvelde derece, 
unvan, ve adedleri gösterilen 
kadrolar eklenmiştir. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞt 

Devlet Memurları Aylıklarının 
^Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin İçişleri Vekâleti 
kısmında değişiklik yapılması 

hakkında Kanun 

MAIDDE 1. — 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel 
ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Vekâleti kısmının vilâyetler 
teşkilâtına ilişik cetvelde de
rece, unvan ve adedleri göste
rilen kadrolar eklenmiştik. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRiŞÎ 

Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin İçişleri Vekaleti 
kısmında değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel 
ile tadil ve eklerinin İçişleri 
Vekâleti vilâyetler teşkilâtı 
kısmına derece, unvan ve aded
leri ilişik cetvelde gösterilen 
kadrolar eklenmiştir. 

( S. Sayısı : 139) 



Hü. 

MADDE 2. — Bu kanun 15 
Mayıs 1953 ıtarihinde yürürlü
ğe girer. 

MADDE 3. — 'Bu kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan re 
Dışişleri B. V. 
A. M&nderes 

Devlet Rokanı 
Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
M. Aldkant 

Adaldt Bakanı 
O Ş. Çiçekdağ 

Millî Savunma Balkanı 
S. Kurtbek 

îçjişlöri Bakanı ve 
Sa. ve So. Y. Bakanı V. 

E: Menderes 
Dişlileri Balkanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Millî Eğıitim Baklanı 
T. tleri 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

Sa. ve Sö. Y. Bakanı 

Grüımrü'k ve Tekel Baltanı 

Vatım Bakanı 
W. ökmen 

Ulaştırma Bakajüı 
T. Üresin 

Çallısına Balkanı 
$. Ağaoğlu 

îşLetenîer Bakanı ve 
fîümrük v Tekel Bakan V. 

Sıtkı Yırcah 

__ 4 _.. 
İçiş. K. 

MADDE 2. — Bu kanun 15 
Mayıs 1953 tarihinde yürürlü
ğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu İc
ra Vekilleri Heyeti yürütür. 

MADDE 2. — Bu kanun İS 
Mayls 1#53 târihlftde tatociym 
ğiref. 

MADDE 3. — Bu kânunun 
hükümlerini icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

/7#MMe#tn teklifine 

CETVEL 

Unvanı memuriyeti 

İl nüfus müdürlüğü kâtibi 
İlce nüfus memulu 
Bucak nüfus memuru 

btoğh 

D. Aded 

13 20 
11 50 
13 80 

Maaşı 

20 
30 
20 

150 

İçişleri Kovr^syortmım değiştirdim bağh 
\ 

CETVEL 

Unvanı mejnuriyeti , D. Aded Maaşı 

Vilâyet nüfus müdürlüğü kâ
tibi 13 

fKaza nüfus memuru 11 
Nahiye nüfus mensuru 13 

20 
50 
80 

20 
30 
20 

15© 

(& Sayısı : 139) 



S. SAYISI : 140 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve İçişleri ve 

Bütçe komisyonları raporları (1 /501) 

T. e. 
Başbakanlık 26. XII. 1952 

MAumelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/2496, 6/3647 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne daiı* olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapılması hakkında içişleri Bakan
lığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 5. XII. 1952 tarihinde Yüksek Meclise sunulması karar
laştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Bugün emniyet teşkilâtımızda vazife gören polis mevcudu 6489 memurdan ibarettir. 1947 yı-
hnda 5006 sayılı Kanunla yapılmış bulunan 310 kişilik bdr ilâveden başka arada geçeıi beş sene 
zarfmtia polis kadroları daima sabit kalmıştır. Malûmdur ki, 1947 senesinde nüfusumuz 19 mil
yon olup 2395 vatandaşa bir polis memuru isabet etmekte idi. Halbuki 1952 senesinde nüfusumuz 
22 milyonu aşmış bulunmakta, polis kadrosunda bir tezayüt olmadığı için 2700 vatandaşa bir po
lis memuru isabet etmektedir. Amerikan Birleşik Devletlerinde 550, ingiltere'de 488, Norveç'te 
1000, İtalya'da 388 ve Fransa'da ise 222 kişiye bir polis memuru isabet etmektedir ki, bu rakam
lar memleketimizde nüfusumuza nispetle polis memuru adedinin ne kadar az olduğunu anlatan 
bariz birer misaldir. Bundan başka bilhassa son iki sene zarfmda memleketimiz zirad, sınai ve ik
tisadi sahalaıda nail olduğu fevkalâde terakki ve inkişaflar neticesinde vatandaş ile polis'memu
ru Adasındaki iş ve münasebetler de aynı nispette artmıştır. Bunun neticesi olarak illerdeki mev
cut poJis adedinin artırılması ve mühim bir yekûna baliğ olan ilçelerimizde de yeniden polis teşki
lâtı ihdası .zaruri ve lüzumlu bir hal almıştır. 

Mevcut 6489 polis memura ile bütün bu ihtiyaçların karştlanamıyacağı muhakkak olduğu gi
bi gün .geçtikçe bu noksanlık daha bariz bir şekilde hissedilecektir. İşte bu zaruretler ve ihtiyaç
lar ddayısiyle daha 1250 polis memuruna ihtiyaç bulunmasına rapaeu malî durum muvacehesin
de 500 aded pöüs memuru kadrosunun alınmasına ve bu miktardan 444 adedinin 1953, 322 adedinin 
1954 ve 500radedkün *Le 1Ö55 ve dana sonraki malî yıllarında kullanılması için işbu kanun tasarısı 
bazırlaamıştır-
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içişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 5.1.1953. 

Esas No. 1/501 
Karar No. 15 

Yüksek Riyasete 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun lâyiha
sı, Hükümet mümessillerinin iştirakiyle Encüme
nimizde görüşüldü. 

Halen mevcut bulunan polis mevcudunun nü
fus artışı ve memleketteki içtimai hareketler kar
şısında ihtiyaca yetmediği malûm bir keyfiyet 
olduğundan, Hükümet lâyihasının aynen kabu
lüne ekseriyetle karar verildi. 

Havalesi gereğince Bütçe Encümenine tevdi 
buyuruhııak üzere Yüksek Riyasete arzolunur. 
İçişleri Ko. Reis V. Sözcü Ftât'ip 

Bursa izmir 
N. Yılmaz P. Arat 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki, içişleri 
Vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heye
tince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp Başve
kâletin 2 6 . X I I . 1952 tarihli ve 6/3647 sayılı 
-tezkeresiyle gönderilen, kanun lâyihası içişleri 
Komisyonu raporiyle birlikte komisyonumuza 
havale olunmakla içişleri Vekili, Emniyet Umum 
Müdürü ve Maliye Vekâleti Bütçe ve Malî Kon
trol Umum Müdürü hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere edildi. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde tafsilen izah 

Amasya Balıkesir Bursa 
K. Eren S. Başkan R. Aybar 

Çoruh Çorum Diyarbakır 
Z. TJral B. Koldaş N. önen 

Erzurum Kırklareli Kütahya 
M. Zer en F. Üstün Y. Aysal 

Kütahya Ordu Samsun 
B, Besin F. Boztepe M. özkefeli 

Trabzon Van 
Görüşüm mahfuzdur 1. Âkın 

Tl'. Orhon . 

Zonguldak 
A. Yurdabayrah 

edildiği üzere hissolunan ihtiyaca rağmen 1947 
senesinden beri polis kadrosunun tezyidi ciheti
ne gidilememiş buna mukabil son senelerin nü
fus tezayüdü son iki sene zarfında zirai, sınai ve 
iktisadi sahalarda görülen inkişaf dolayısiyle va
tandaş ile polis memuru arasındaki iş ve müna
sebetler de ehemmiyetli nispette artmıştır.. 

Lâyiha, bu ihtiyacın karşılanması için bâzı 
vilâyetlerde mevcut polis adedinin artırılması ve 
kazalardan lüzum görülenlerde de yeniden polis 
teşkilâtı ihdası maksadiyle (500) polis memuru 
kadrosunun ilâvesini istihdaf etmektedir. 

Umumiyetle kadro kanunları, teklif edilen 
kadroların tamamı kabul edilerek bunlardan 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 9 .II. 1953 

Esas No. 1/501 
Karar No. 52 

Yüksek Reisliğe 

( S . Sayısı: 140) 
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maH yıl içinde kullanılmıyacak olanların (L) 
cetveline alınması ve mütaakıp yıllarda, bir ta
raftan bütçe imkânlarına diğer taraftan hizme
tin göstereceği ihtiyaca göre münasip görülecek 
miktarların (L) cetvelinden çıkarılarak serbest 
hale getirilmesi suretiyle tedvin edilmekte olma
sına binaen komisyonumuz teklifi bu esasa göre 
değiştirerek (500) kadronun tamamının kabul 
edilmesi ve 1953 yılında bunlardan (250) sinin 
serbest bırakılarak mütebakisinin 1953 yılı (L) 
cetveline alınması muvafık görülmüştür. 

1953 yılında kullanılacak (250) kadronun 
istilzam eylediği tahsisat 1953 yılı Bütçesinin 
Emniyet Umum Müdürlüğü kısmındaki ait ol
duğu tertibe konulmuş bulunmaktadır. 

Yürürlük maddeleri de değiştirilmek sure
tiyle kabul olunan kanun lâyihası, 1953 yılı Büt
çe kanun lâyihasiyle olan ilgisi bakımından ter-
cihan ve müstacelen görüşülmesi temennisiyle 

Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük-

Beis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Kâtip 
Sivas 

H. îmre 
Diyarbakır 

M. Ekinci 
Gümüşane 

K. Törükoğlu 
Kırklareli 
Ş, Bakay 

Malatya 
M. S. Eti 
Seyhan 
S. Ban 

Reis V. 
Giresun 
M. Şener 

-
Antalya 

A. Sanoğlu 
Elâzığ 

Ö. F. Sanaç 
İstanbul 
8. Oran 

Konya 
R. Birand 

Mardin 
R. Erten 

Siird 
B. Erden 

Sözcü 
İstanbul 

H. Hfhtman 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Giresun 
H. Erkmen 
İstanbul 

F. Saytmer 
Konya 

M. Â. Ülgen 
Ordu 

R. Aksoy 
Trabzon 

C. R. Eyüboğlu 
Trabzon 

S. F. Kalayctoğlu 

(&. ssy&•«140) 



4 
HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dflir olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs-
mınâa^değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanuna bağlı- (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü' kısmına 13 neü dereceden 20 
lira aylıklı 500 polis memuru kadrosu eklenmiş 
ve bu kadrolardan 1953, 1954 malî yılları ile 
1955 ve daha sonraki malî yıllarca tatbik edi
lecek olanlar aşağıdafşösterilmiştir. 

1953 te 
Aded 

1954 te 
Aded 

1955 ve daha 
sonraki yıllarda 

Aded 

144 144 + 178 = 322 322 4- 178 = 500 

MADDE 2. — Bu kanun 2 . V . 1953 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı_ 
A. Menderes Başbakan Yardımcısı 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
S. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakam 
T. İleri 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
T. Üresin 

Adalet Bakanı 
O. Ş. Çiçekdağ 
İçişleri Bakanı 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

H. Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeyünoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
S. Ağaoğlu 

İşletmeler Bakanı ve 
G. ve Tekel B. V. 

S. Ytrcalı 

BÜTÇE KOMÎSYDNOTUM DEf i lŞf lRÎŞ l 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (}) 
sayılı cetvelin Emniyet Umum Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE I . —30. . .VI . 1039 t a r ih i ve 3656 
-sayilı Kaaıuania b&glı (ti) sayılı eetveün Emmdyet 
Umum Mü<Mriöğü lasBMîa 13 neü dereceden 20 
lira maaşlt (5O0) pbiis /memuru kadrosu 'eklen
miştir. • 

stfEÇİCl MADDE — Birimci madde ite ek
lenen (500) polis memuru kadrosundan (250) si 
1953 malî yıih içinde kullanıılamaz. 

MADDE 2. — Bu kanun 2 . V . 1953 tarihin
de «meriyete girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hüMimleriıni ic
raya icra Vekillileri Heyeti memurdur 

(.&. Sfl^isı : m) 


