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sis yatırımı ve işletilmesi için teşebbüse ge
çen yerli, yabancı özel sektör kuruluşları,
arsa veya termal su tahsisi barajına takı
lıp yıllarca uğraşıp, neticede vazgeçmişler
dir. Bu yasayla, denize, dereye akan ve
devletin elinde bulunan bu termal suların
değerlendirilmesi m ü m k ü n olacaktır.
Halk, belediye, özel idarelerin yanlış işlet
tiği kaplıca tesislerine gitmeye mecbur kal
maktadır; çünkü, alternatif ve rekabet
yoktur. Termal tesis işletmeciliğinde, otel
cilik, lokantacılık, tıbbî, yani hastane iş
letmeciliği gibi zor, komplike işletme or
taya çıkmaktadır. Özel idarelerin, beledi
yelerin bunu başarmaları mümkün değil
dir.
Birçok kaplıca tesislerinde tekniğe
uygun termal su nakil ve soğutması yapıl
madığı, soğutma için büyük oranda temiz
su, az oranda termal su karıştırılarak kap
lıca tedavisine verildiği ve bazılarında da
tamamen soğuk suyun ısıtılarak termal su
adı altında kullanıma verildiği bilinmek
tedir ve hiçbir tesisimizde termal havuz
lar hijyenik şartlara uymamakta, dezenfeksiyon sistemi bulunmamaktadır. Yatı
rım safhasında yapılmayan, alınmayan
tedbirlerin, sistemin işletilmesi esnasında
alınması mümkün olmamakta ve işletici
devraldığı tesisi bu şekliyle işletmektedir.
Bu yasayla, mevcut kaplıcalar için, iyi,
müspet, örnek yatırımlar, tesisler ortaya
çıkacak ve bunlar kendilerini düzeltmek
mecburiyetinde kalacaklar; yine isterler
se aynı kaynakları kendileri de kullanma
ya devam edebileceklerdir.
Kaplıcalarımızı, şifa dağıtan, bilim
sel düzenlenmiş, temiz, tekniğe uygun ve
yabancı turiste cevap verebilen tesisler ha
line getirmek zorundayız. Halen, Türki
ye'de, termal sular bazı turistik tesislerde
bir fantezi, çeşni olarak kullanılmaktadır.
Termal suların asıl kullanımı, değerlendir
me sahası olan tedavi maksatlı kullanımı
nın gerekliliği bugüne kadar yeterince iş— 1
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lenmemiş ve teşvik edilmemiştir. İşte bu
yasa teklifi ile, turizmin çeşitlendirilmesi
kapsamında, termal sularla, içme ve ban
yo yolu ile yapılan tedaviler ve bunu ta
mamlayan yan üniteler, termal turizmini
oluşturacaktır.
Termal turizmini oluşturan ana un
surlar ise şunlardır: Tabiat güzelliği, gü
neş, temiz hava, termal suyun özellikleri
ve doğru kullanımıdır.
Türkiye'de, termalizm için yukarıda
ki unsurların hepsi tam olarak mevcuttur.
Bir de, termal suların tedavi maksatlı kul
lanımını iç ve dış turizme açmakla, Türki
ye termalizmi doğacak, büyüyecek, millî
ekonomiye ve Türkiye turizmine önemli
katkı sağlayacaktır.
Bu nedenle getirilen teklifi Anavatan
Grubu olarak benimsiyor, hepinize saygı
lar sunuyonjm. (ANAP sıralarından alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Balıbey.
K Ü L T Ü R V E T U R İ Z M BAKANI
MUSTAFA T I N A Z T İ T İ Z (Zonguldak)
— Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
K Ü L T Ü R VE T U R İ Z M BAKANI
MUSTAFA T I N A Z T İ T İ Z (Zonguldak)
— Sayın Başkanım, değerli milletvekille
ri; görüşülmekte olan ve 2634 sayılı Tu
rizmi Teşvik K a n u n u n a bir madde eklen
mesini öngören kanun teklifinin bütünü
hakkında çok uzun boylu bir şey söylemek
istivorum. Çünkü, hem teklifin gerekçe
sinde. hem de değerli sözcülerin açıklama
larında bunlara ait faydalı bilgiler yer al
dı. Ben. muhtelif gruplar adına konuşma
yapmış olan değerli milletvekillerinin ko
nuşmalarında geçmiş bulunan bir iki nok
ta konusunda görüşlerimizi arz etmek is
tiyorum.
Bunlardan bir tanesi, niçin 2634 sa
yılı Yasaya parçalar halinde eklemeler ge
tirildiği; bunun daha şümullü bir yasa de
ğişikliği teklifi veya tasarısı olarak getiril
mediği konusunda toplanıyordu.

