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ÖNSÖZ 

"Turizm ihtisas Komisyonu Raporu" adı altında toplanan "bu 
çalışma,Devlet Plânlama . Teşkilatının 4*Nlsan. 1964 tarihli yazılarına 
müsteniden kurulan Bakanlıklarası komisyonun görüşlerini ihtiva etmektedir. 
Iiuh t elif alt komisyor çalışmalarından meydana gelen rapor, giriş mahiyetin¬ 
de verdiği turizm sektörü gelişmelerini tahlilini yaptıktan sonra,iki ayrı 
bölüm halinde işlenmiş bulunmaktadır. I.Bölümde Türkiye'de turizm gelişme¬ 
sinin temel problemlerine jtemas edilmiş ve bunlara ait 1965-67 yrılları 
programları verilmiştir. II. bölümde ise,memleketimizde turizm gelişmesi¬ 
nin sair şartları Beyanında çeşitli tedbirler ve istekler üzerinde durul¬ 
muştur. 

Rapor bu muhtevası ile 5 yıllık turizm sektörü yatırım lis¬ 
tesindeki dispozisyona uymamaktadır. 5 yıllık plânda zikredilen sağlık 
turizmi,avcılık,turistik değörler hakkında getirilen yatırım tekliflerini 
turizmle ilgili diğer sektörlere ait olacağı düşüncesi,turizm problemimizin 
sadece temel davalarını işleyen bu raporda ulaşım,teçhizat,(Konaklama tesis¬ 
leri ve hizmetler.) eğitim,vo tanıtma gibi temel problemleri dikkate alınma¬ 
sını gerektirmiştir. 

Raporun redaksiyonunda iki ay süren alt komisyon çalışmaları 
5le Devlet Plâniama teşkilatına taktim edilen tali raporlara mümkün mertebe 
sadık kalınması istenmiştir. Böylece, ihtisas komitelerinin görüşlerinde 
hiç bir inhirafın bulunmamasının, raporun gerçek hüviyetini muhafazasında 
bir amir olacağı kanaatindeyiz. 

Strüktürel olarak daima pasif kalmaya mahkum ticaret bilan¬ 
çomuzda temin edebileceği döviz gelirleriyle mükemmel bir denge faktörü 
olabilecek ve hatta ihracat gelirleri başında olmağa namzet turizm için 
bir hükümet politikası tesbiti ile bir an önce gerekli yatırımların yapıl- 
ması ve tedbirlerin alınması lazım gelmektedir. 

REDAKSİYON HEYETİ 
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5 yıllık plân vc turizm sektörü gelişmelerine "bakış 

Devlet planlanıa Teşkilatınca 5 yıllık plânın kabulüne 
tekatdüm eden devrede İfTurizra İhtisas Komüsyonu'l adı altında o zamana kadar 
memlekette turizm le ilgisi bilinen zevatın iştiraki ile bir komisyon kurul¬ 
muş ve bu teşekkülden kısa zamanda plân ön çalışmalarını yapması ve turizm le 
ilgili yatırım tekliflerini getirmesi istenmiştir. Bu komisyonun ancak son 
zamanlarda geliştirebildiği plân görüşü ve yatırım teklifleri,Devlet Plânlama 
Teşkilatınca tasvib gördükten sonra sektör plânı haline getirilmiştir. Oysa ki, 
gerek plân hazırlığı ve gerekse plânın kabulü ve tatbikatı safhasında aşağı¬ 
daki hususlara gerektiği önemin verilmediği söylenebilir. 

1-Turizm endüstrisi gibi özel teşebbüsün geniş ölçüde 

iştiraki beklenen bir mevzuda el verişli bir ortam hazırlığı çin gerekli 
prşpâ'ganda yapılmamış, vç bu sektör faaliyetinin teŞüük ve himaye edilmesi 
luzumu hükümet politikası olarak benimsenmemiştir. Halbuki turizmin geliş¬ 
tiği memleketlerde bu,tamamen himaye ve teşvike muhtaç bir sektör halinde 
kabul edilmektedir. 

2-Hazırlıksız girilen plan deviresi içinde,Devi et Plânm'da 
kabul edilen esasların detaylı çalışmaları yapılarak hemen faaliyete geçilmesi 
gerektiği halde , ilgili müesses eleree konunun adeta benimsenmediği bir tutum¬ 
la, turizmin yıllık programları ihmal edilmiştir. 

3- Hükümet sonradan, turizmin özel teşebbüs işi olacağı 
kararını verdiği halde, özel teşebbüsü destekleyici yatırım politikası da 
olmamıştır.0 halde vakit kaybetmeksizin turizim millî program taslağının orta¬ 
ya konması, Hükümetin mütereddit politikayı terketnesi ve özel teşebbüsü desT 
teklemeye hazır olduğu hakkında ortaya aksiyon örnekleri koyması şarttır. 

4-Turizm sektör planı vazıh olmaktan uzaktır. Turizine yeni 
başlayan her memlekette gösterilen zaaf nevinden,plânın hazırlanmasında 
problemin bütün genişliği ile tesbik edilmesi istenmiştir. Alt komisyonla- 
rm getirdiği tekliflerin çeşitliliği karşısında hangi problemin diğerinden 
daha önemli olduğu gereğince taktir edilememiştir. Turizm konusunda şu üç 
problemin bütün imkânları mle ele alınması yerinde olur. Ulaşım sisteminin ge¬ 
liştirilmesi,konaklama tesislerinin inkişafı, turizm eğitimi, 

ı. 
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Ulaşın ciçteninin büyük bir kısmı Karayolları ile ilgili bulunduğuna 
göre yol programı tatbik-.tındaki başarı, aynı zamanda turizm golişmc- 
cininde kıstısı olacaktır. 

a) Her ne kadar 5 yıllık planda turistik yollar adı altında, bazı gü¬ 
zergahlar dikkate alınmış ve bu projelerin yatırım yekûnunun uluştıma 
sektörüne dahil edildiği hakkında bir not verilmişse do (Bak. Sektör 
planı S. 26) Karayolları * nın şimdiye kadar t a tb ika t ırıdan bu programa 
uyulduğu sonucunu çıkarmak zordur. 

b) Yatırın tipleri arasında konaklama tesisleri ön safta galon bir 
yatırım konusu olup bunun içinde etol yatırımları fo 90 nisbctiylc 
dikkati çekmektedir. Bununla planda ilk hedefin konaklama tesislerini 
geliştirmek olduğu ve otel tesisleriyle de büyük merkezlere bağlı bir 
turizm gelişmesinin ön görüldüğü anlaşılmaktadır. Diğer taraftan, hla-o 
gerek memleketimiz turizm imkanları ve gerekse dış turizm taleplerinin 
mahiyeti üzerinde durmakla, 1967 yılında Türkiye’ye gelecek turistler¬ 
den 100.000 kişinin kanpinglerden istifade edebileceğini kaydetmiştir. 
Bu kabul aslında 250 kişilik en az 40 kamping ünitesinin memleketin 
muhtelif yerlerinde işletmeye açılacağı anlamına gelmektedir. Halbuki 
bugüne kadar açılmış bir tek kamping yoktur. Sanıyoruzki, tatbiki ha¬ 
linde turizm kalkınması için hu tavsiyelerden daha elverişli bir görüş 
de getirilemezdi. Zira planda ifade olunduğu gibi özel teşebbüs orta¬ 
mının hazır olmadığı memleketimizde rantbl olacağı hakkında tered¬ 
dütler bulunan tesis, işletme ve teçhiz masrafları yüksek olan üniteler 
kurma yerine, sabit tesisli kampingler gibi maliyeti ucuz, kapasitesi 
büyük ve talepler bakımından elastikiyeti olan işletmeler inşası t güneşi, 
iklimi ve sahilleriyle turizm hizmetine girmesini istediğimiz memleke¬ 
timiz için çok daha makul görünmektedir. 

c) Plân genel mahiyetteki tavsiyeleri getirmiştir. Bölgeler seviyesinde 
yapılacak yatırımlar konusunda mantıki münasebetler kurmak mümkün ise de 

gerek yatırım merkezlerinin tayini ve yıtırımların hacmini ve gerekse 
bu yatırımlara iştirakteki kredi politikasını belirtmemiş olmakla nedense 

bir açık kapı bırakmayı tercih etmiştir. Halbuki hükümetin mütereddit 
olduğu veya daha akıllıca hareket etmek istediği aşikar olan bir yatırım 
sahasında özel toşehsüsün ondan daha az müteyakkız olması beklenemez. 
Bunun içindir ki, turizmin gelişmesi için ön görülen yatırım hacmi hiç de 
ümit edilen seviyede olmamıştır. 

5- Memleketimizde turizm yatırımlarının genel etüdünden 

çıkaracağınız bir başka neticede, bu sektör yatırımlarının isabetli 
olmadığı görüşünde toplanabilir.Gerçekten.yıllar öncesi yapılmış bazı 
konaklama tesislerinin hâla müstecir bulumaması ve bunların adeta 

çürümeye terkedilmesi, muhtelif kamu teşekküllerinin turistik yatırım¬ 
lardaki sorumluluğuna ve daha önce kabul edilmiş bazı kanuni formalitele¬ 
rin yetersizliğini bir delil teşkil etmektedir. 

Turizm Sektörüne kredi olarak İller Bankası fonundan 1955“ 1964 Mayısı¬ 
na kadar 11.484-000 T.L verilmiştir. 
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Tablo 1 a. İller Bankası'ndaki Fonun 
1955 "ten 1964 Mayıs ' ma 

* kadar Dağıtım Şekli 
(Bin olarak) 

Yer ve 

Bilgiler 

Tesisin 

cinsi 
İnşaat Teçhizat Toplam 

Ankara Otel 1.760 1.160 2.920 
Afyon 11 490 100 

(Mefruşat) 
590 

Ant alya 11 150 - 150 

Akşehir î! 150 - 150 
Balıkesir 11 200 - 200 

Bursa 11 100 - 100 

Çanakkale 11 150 - 150 
Diyarbakır 11 350 100 450 
Erdek 11 

- 170 170 

Gönen 11 450 - 450 

Hatay 11 100 - 100 

İstanbul 11 2.665 823 3.488 
İzmir 11 280 200 480 
İskenderun 11 

- 100 100 

Konya it 150 90 240 

Kayseri 11 146 - 146 
Mersin 11 800 - 800 

Nevşehir 11 400 - 400 

Niğde 11 150 - 150 
Rize 11 

- 100 100 

Ordu 11 
- 150 150 

Toplam 8.491 2.993 11.484 

Tablo 1 

Ege Bölgesi " 43& 200 630 
Marmara Böl. " 3.415 993 4.408 
Antalya Böl. " 150 - 150 
Çukurova-Hatay " 900 100 1.000 
Orta Anadolu " 3.246 1.350 4.596 
Diğer Bölgeler " 350 350 700 
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Diğer taraftan 1963 yılında kamu sektörü tarafından yapılan yatırımlar 
iki no.lu tabloda verilmiştir. 

Tablo 2 (x) 
Programın gerçekleşmesi 

Yatırımlar <jo si 
Millî Eğitim Bak. 3.990.000 68,4 
Vakıflar Genel Md. 13.680.000 155,5 
Turizm ve Tanıtma Bak. 750.000 100,0 
Vakıflar Bankası Gn. Md. - -

Denizcilik Bank. A.O 

Genel Md, 1.093.000 93,3 . 
İşçi Sigortaları Kurumu 
Genel Md. 45.000 4,3 
Emekli Sandığı Gn. Md. 53.857.000 101,0 
İller Bankası Gn. Md. 2.322.000 68,3 

Toplam 75.737.000 . 94,3 

Bununla beraber çeşitli kuruluşlar arasında sadece 53.875*000 TL. ile 
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü1 nün ve 1.093.000 TL. ile de Denizcilik 
Bankası A.O Genel Müdürlüğü'nün oteller ve termal tesisler için yatı- 

* 

rım yaptığı ve fakat diğer harcamaların, turizmin diğer çeşitli saha¬ 
larına ait olduğu hatırlanırsa, konaklama tesisleri inkişafında şimdi¬ 
ye kadar aktif tutumlarına şahit olduğumuz müesseselerin bile ne derece 
çekimserlik içinde oldukları hemen taktir edilir. 

Ancak son zamanlarda alınan bir kararla temini ve tahsisi uzun safhalar 

geçiren karşılık paralar fonundan 25.000.000 TL. lık bir kredinin, en 
acil sahalara tahsis edilmiş olmasında fayda mülahaza edilebilir. (XX) 

(X) Bu yatırımların kati dökümü elde edilemediği için verilen yatırım 
miktarlarının doğruluğu hakkında şüphemiz vardır. 

(XX) Ancak turizm kredisi dağ-ıtmakla görevlendirilmiş Vakıflar Bankası¬ 
nın ağır formaliteler yüzünden zorluklar çıkarma şeklindeki tutumunu 
tenkid edenlere de hak vermek lâzımdır. 
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Tablo 3 a 25-000.000 TL. Fonun Otol ve Moteller 
için dağıtım çizelgesi 

Yeri İnşaat Teçhizat Mefruşat Toplam 

Adapazarı 300.000 100.000 100.000 500.000 
Akçay 165.000 20.000 15.000 200.000 

Aydın 775-000 150.000 150.000 1.075.000 

Antalya 1245-000 270.000 340.000 I.855.OOO 
Ankara 500.000 300.000 760.000 I.56O.OOO 
Adana 600.000 200.000 200.000 1.000.000 
Bursa 335.000 65.OOO 225.000 625.000 
Bodrum 325.000 50.000 50.000 425.000 
Bolu - - 100.000 100.000 

Eğridir 249.800 32.750 32.750 315.300 
Edirne - 170.000 170.000 340.000 
İstanbul I.655.OOO 540.000 530.000 2.725.000 
İzmit 120.000 40.000 40.000 200.000 

İzmir 4.975.000 1.100.000 975.000 7.050.000 
İskenderun 135.000 150.000 150.000 435.000 
Kızılcıhamam 400.000 100.000 100.000 600.000 

Küt ahya 640.000 700.000 70.000 780.000 
Kayseri - 40.000 102.000 142.000 

Marmaris 1.325.000 75.000 70.000 1.470.000 

Muğla 3025.00 20.000 25.000 547.JOO 
Pamukkale 475.000 75.000 75.000 625.OOO 
Sungurlu 255.000 45.000 40.000 340.000 

G. Antep 250.000 100.000 100.000 450.000 
Ordu - - 150.000 150.000 
Tusan tesisleri - - - 1.000.000 

Toplam 15.027.300 3.712.750 4.569.750 24.309.800 

Tablo b 

Marmara 2.410.000 915.000 I.I65.OOO 4.490.000 

Ego 8.342.500 1490.000 1360.000 ll.i92.5OO 

Antalya 2.230.000 720.000 790.000 3740000 

Anadolu 2.044.800 587.750 1.104.750 3.737.300 

Kara Deniz - - 150.000 150.000 

Tusan tesisleri 1.000.000 
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Tablo 3 a ya göre 23.309 . 800 T.L. krodi içinde °Jo 64 inşaata % 20 si 
mefruşata ve $ 16 sıda teçhizata ayrılmıştır. Ege Bölgesi verilen 
kredilerin $ 50 sine yakınını almış olmakla birinci öncelik bölgesi 
intibağını vermektedir. Verilen kredilerin yekûnu içinde sadece İzmir'in 
°/o 30 alması ise İzmir'in kredi politikasında ekomomik ve politik nu- 
fusu kullanabilecek bir şehir olduğunu göstermektedir. Masrafları ile 
% 7 gibi fahiş faiz haddini yükselen ve iştirak edenlerden talep edi¬ 
len paranın iki misli kıymetinde garantiyi şart gören bu kredi için 
memleketin her yönünden talepler gelmiş olması dikkate değerdir.Fakat 
şimdiye kadar olduğu gibi bu müracaat sahiplerinin de kredi isteğinde 
bulunan kimseler olarak kuracakları tesislerin rantablitelori mevzuunda 

yeterli görüşe sahip oldukları iddiaedilemez.Bilhassa son zamanlarda ki 
gelişmelerden biride yabancı ve yerli petrol şirketlerinin, turistik 
tesisler yapacakları bahanesiyle arazi satın alma teşebbüsleriyle ortaya 
çıkmıştır. Yaptıkları asli tesisler yanında mo-kamp adıyla anılan modern 
turizmin memleketimizde_gerektirdiği işletmeler açan BP gibi teşebbüsle-.' 
rin varlığı bilinmekte ise de,memleket çapındaki arazi satın alma poli¬ 
tikaları atüd edildiğinde büyük bir spekülatif zihniyetin arka planda 
gizlendiği de hemen anlaşılmaktadır. Turistik sahaların muhafaza ve plan¬ 
lı gelişmeleri hakkında gerekli kanuni tedbirler alınmadığı takdirde, 
memleketin en güzel sahil yöreleri ve kıymetli arazileri satın alma 
gücünde olan özel ve tüzel kişiler tarafından geleceği meçhul hale geti*- 
rilmesi mukadderdir. 
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BÖLÜM I 

Türkiye'de turizm gelişmesinin temel problemleri 
ve bunların yıllık programlardaki ifadesi 



(8) 

I-P ROBLEMLEE 

1.1- ULAŞIM 

Karayolları; 

Turizm davasının gerçekleşmesinde ; yolların yapımının, 
ıslahının ve hakim altında bulundurulmasının birinci derecede rol oynadığı 
aşikârdır. Karayollarının turistik bakımdan hedefi, turistlerin vasıtalarını 
rahatça kullanarak bir tehlikeye maruz kalmadan, toz ve toprağa bulaşmadan 
memleketin tabii güzelliklerini seyretmesine imkân vererek, yurdun tabii 
yerlerini tabiat güzelliklerini ulaştırmaktır. Bu gayeye erişmek için 
yapılacak işte, turistlerin geçecekleri yolları trafik ihtiyaçlara gğre 
luzumlu standartta inşa etmek, asfalt kaplama yapmak, luzumlu yerlerde 
dinlenme yerleri ve yol kenarı parkları inşa etmektir. 

Devlet Karayolları programına girmesi icab eden turistik yollar! 

Her şeyden evvel belirtilmesi gereken bir husus 5539 sayılı Teşkilat Kanunu¬ 
na göre Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yalnız devlet yolları üzerinde 
çalışabileceğidir. Bakar İn - Kv.-u1 unun .12,8-1963 gün ve 6/2104 sayılı kararıy¬ 
la devlet yollarında yapılan değişikliğin en önemli kısmı turistik yol 
bağlantılarının devlet yolu ağlarına eklenmesi şeklinde olmuştur. Ancak 
turistik değeri bulunan tarihi ve ooğrafi bazı önemli noktalar malesâf bugün 
devlet yolları ağının .dışında bulunmaktadır. İlk beş yıllık plana ithali 
düşünülen turistik yollardan devlet yolları ağına alınması zaruri görülen 
yollar aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 
1) Anayol- Manyas- Kuşcenneti 
2) Anayol- Kestenbol- Odun iskelesi (İl yolu) 
3) Anayol- Dikili (İl yolu) 
4) Anayol- Çandarlı " 
5) Foça- Yeni Foça. " 
6) Seferihisar- Doğanbey (İl yolu) 
7) Doğanbey- Gümüldür- Klaros- Pamueak (Yol yek) 
8) Kuşadası- Davutlar- Samsundağn burnu (Yol yok) 
9) Antalya- Termessos (Yol yok) 

10) Alanya- Alarahan " 
İl) Anayol- Ayatekla kilisesi (Yol yok) 
12) Kâhda- Nemrut dağı (Yol yok) 
13) Aksaray- Ihlara- Gelveri- Niğde (İl yolu) 
1965 - 1966- 1967 yol önoelikleri: 
Bu yolların turist trafiğinin temayülü göz önüne alınarak iki kısımda mütalaa 
edilmesi gerekmektedir s Ana şebekeye dahil yollar, bu şebekeden ayrılıp 
turistik gezi yapılmasını sağlıyan tur yolları. 
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Ana şebekeye dahil yollar: İlk beş yıllık plâna dahil edilmesi zaruri 
görünen yollarla bunların halı hazır durumları ve turistlerin hizmetlerine 
açılması için yapılması zaruri görünen işler ve bunlara ait tahmini maliyet 
bedelleri Bölüm I- II de gösterilmiştir. 
Tur yolları: Ana şebekeden ayrılıp turistlere kısa süreli geziler yap¬ 
malarını sağlıyacak turistik tur yollarının ilk beş yıllık plâna alınması 
zaruri görülenleriyle bunların halı hazır durumları ve turist trafiğine 
açılabilmesi için yapılması şart görünen işlem, bunlara ait tahmini mali¬ 
yet bedelleri Bölüm I- II de gösterilmiştir, 

Demiryolları: 

Ulaşım tekniğindeki kıymetini günden güne kaybetmekte 
olan demiryolları için turizm yönünden söyliyebileceklerimiz gayet mahdut¬ 
tur, Bu gün içinde bulunduğumuz şartlar muvacehesinde, mevcut haklara ait 
rantatlitecdn dahi yüksek olmadığı memleketimizde bilhassa turistik 
önemlerinden dolayı yeni güzergahlar teklifi mümkün görünmemektedir. Ancak 
turistik' bölge ve merkezlere yek değerine bağlıyan bazı güzergahların 
gerek temel yapıları ve gerekse ileri memleketlerdeki seviyesinde işlet¬ 
mecilik metodlarıyla. ele alınması ve seyahat konforunun temini şarttır. 
( Bak. tedbirler ve istekler) 

Denizyolları: 

Her ne kadar denizyolları yolcu nakliyatı bakımından 
komşu Akdeniz memleketleri ile rakip duruma gelebilmemiz başlangıçta 
mümkün görünmüyor ise de, mevcut turistik seferlerin yenilerinin ilavesi 
ve böylece dış turizm için gerçekten güzelliği ve değeri haiz memleket 
kıyılarımızın tanıtılması, ayrıca gerekli kanuni değişiklikler yapılarak 
akaryakıt temininde hükümetin tanıyacağı imtiyazların da ilavesiyle, 
denizyolları işletmeciliğinde özel teşebbüse imkân verilmesi temel prob¬ 
lemler olarak mütalaa edilebilir. Üzerinde durduğumuz bir diğer konuda 
İtalya- Türkiye- İferail arasında feribot seferleri ihdasıdırki bu ve diğer 
hususlara ikinci bölümde temas edilecektir. 

Havayolları: 

Hayat standardının yükselmesi, yıllık izinlerin bütün 
kanuni teminatlara rağmen yine de tahdit edilmiş bir zamana inhisar etmek¬ 
te oluşu ve insanların bilmedikleri, görmedikleri memleketler hakkında 
öteden beri duydukları merak sayikasıyla havayollarının en çok alakayı 
çekmeye namzet bir seyahat vasıtası olacağı intibağı kuvvetlenmektedir. 
Yalnız şu da varki hava yolculuğu, ancak kitle turizmi ihtiyaçları zaviye¬ 
sinden ele alınmakla tavsiyeye şayandır. Son yıllarda bilhassa Akdeniz 
memleketlerine ait bazı turistik öneme haiz mahallere, iharter Fleight'larla 
tertif edilen organize seyahatlerin programına memleketimizin de dahil 

edilmesinde turizmin gelişmesi için büyük faydalar mülahaza edjlebilir. 
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1,3-* KOMKLAMA TESİSLERİ ve HİZMETLER 

Raporumuzun giriş kısmında Türkiye'de turizm probleminin çözümünde behe- 
inahal dikkate alınması gereken enfrastrüfctür tesislerinin geliştirilmesi 
ve eğitim problemi üzerinde durmuştur. Şimdi ise bunların 1966 - 1967 
yıllarına ait talep projeksiyonlarını geliştirmek istiyoruz. Memleketi¬ 
mizin modern turizm icablarına göre benüz cevap veremiyecek durumda ol¬ 

ması ve aynı zamanda yabancıların celbiyle sağlanacak dövizin ticaret 
blançomuzdaki dengesizliği giderecek bir faktör olarak mütalaası, turizmin 
yapılacak yatırımlar mevzuunda iç ve dış turizm hareketleri şeklinde 
dikkate alınmasını zorumlu kılmaktadır. Biz bu temel fikirlere uyarak 
talep ve projeksiyonlarını, turizmin organik gelişmesinde memleket içi 
ticaret ve dinlenme hareketlerinin önemini açıkça kabul etmekle beraber, 
özellikle gelişmesi muhtemel olan dış turizm talepleri yönündün geliştir¬ 
mek istiyoruz. Bu yaparken de geniş ölçüde, Bölge Plânlama Dairesi'nin 
hazırladığı " turizmle ilgili öncelik bölgelerinde turist eylimleri 
ve turistik yatırımların dağlımı" hakkmdaki etüdünden istifade edeceğiz. 
Adı geçen rapordaki kabullerden en önemlisi, gelecek yabancı turistlerin 
Türkiye'nin priorite bölgelerindeki merkezlere göre dağlımıdır. (Bk. tablo 4) 
Fakat her memlekette olduğu gibi bizde de turistler sayısının aylara göre 

dağılışı büyük farklar göstermekte ve 1958 - 1962 yıllarının ortalamala¬ 
rından elde ettiğimiz neticeye göre Ağustos ayı tfo 14, 1 ile en çok 
turist sayısını veren ay olmaktadır. Turizm Plânlamasının hedefi daha 
ziyade iklim ve sahil şartına bağlı mevsimlik gelişmeyi takviye etmek 
olduğuna göre, ilk plânlı gelişme yıllarında yaz ortalamasının genellikle 
artacağı ve Ağustos ayı yüzdesinin, dikkate alınan bazı memleketler için 
İo 15 hatta 16 nisbetinde yükseleceğini düşünebiliriz .Bu nisbet, konaklama 
tesisleri bakımından kapasite hududunu tayin için önemlidir. 
Diğer taraftan adı geçen rapor turistlerin Türkiye'deki ortalama kalış 
süresini 6 gün olarak kabul etmiştir. Bütün bu ve diğer kabullere gere 
1965 - 66- 67 yılları için muhtelif merkezlerdeki yatak sayısı ihtiyacı, 
konaklama tipleri de dikkate alınmak suretiyle 5 Bolu tablo da ifade 
edildiği gibi olmalıdır. 

Her ne kadar birbirlerinden farklı zihniyet ve milliyetteki turistlerin 
çok değişik taleplerine cevap vermede konaklama tesisleri için değişik 
tiplerin geliştirilmesi söz konusu ise de, henüz memleketimizdeki turizm 
eğilimleri hakkında kat'i görüş sahibi olmayışımız bu hususta daha detaya 
inmemize engel olmaktadır. 
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Tablo 4. Gelecek Turistlerin Bölgeler© 
ve Merkezlere Dağılımı (bin olarak) 

Merkezin adı 1964 1965  1966 1967 

İstanbul 104 130 153 186 

Edirne 20 25 32 40 
Bursa 26 27 32 36 
Çanakkale 30 34 42 50 
Erdek 12 14 17 20 

İzmir 60 72 86 102 

Bergama 16 19 22 28 

Kuşadası 28 34 42 50 
Marmaris 20 23 27 32 
Denizli 12 14 17 20 

Eğridir 8 10 13 16 

Antalyar-Alanya 72 86 103 125 
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Tablo 5 a* 1965j66,67 yılları için konaklama tesisleri 
ve yatak sayılarının dağılımı (x) 

Ls Lüks; A,B,C: Otel sınıfları; M: Moteller; 
sbtKa: Sabit tesisli kampingler; P: Pansiyonlar; 

Mt; Merkezler toplamı; TaKös Tatil köyleri. Parantez 
içindeki rakkamlar, fevkalâde gelişmelerde dikkate 
alınabilir ve bu bakımdan toplam'a dahil edilmemiştir. 

Mahal ve Oteller ve Moteller Sbt Ta. P Mt. 

merkezler L A B M C Ka. Kö.  

Edirne - - 100 100- 1 Z - - g 
İpsala _____ 1 _ _ 

İstanbul 250 200    - - 200 
B.Çekmece - - - 100 - - 1 - - 
Pendik,Tuzla _ _ _ 50 - 1 1 -
Şile _ _ 50 - 1 

I85O 

Bursa (50)(100)(150) (50)- — — — . 
Uludağ - - - (lOO) 1 1 - 

lenizkent 

(Gönen) _ _ 50 (50) - (l) 
Bandırma _•__ - 40 - - - 140 
Erdek - (50) - 50- -

Çanakkale - 50 50 30 - - - - 
Çanakkale—   ^ x , v 100 100 50 - 1 1 - 1030 
Güneyi 

Bergama - -50 50 50 - - -
Aliağa _____ 1 _ _ 50O 
Ayvalık - - - 50 50 - - - 

İzmir ve çevresi (lOO)(200)(300) 50 - 1 - 300 
Çeşme ve Şifne - (50) (50) 50 (50) 1 - 1200 
Sığacık -_ _ _(şo) - - — 

Kuşadası _ 50 ^ 
Güneyi 

Selçuk - - - 50 50 - - - 
Kuşadası _ _ _ 50 - - - - 900 
Pamucak -5O5O- - - /l) -

Marmaris - (50)(150)(50)150 - 1 
ftökova _____ 1 _ _ 650 
Muğla - - - (50)- 
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Mahal ve 

merkezler 

OTELLER YE MOTELLER 

L A' 3 M C 

Sbt 

Ka. 

Ta. 

Kö. 

Mt. 

Denizli 

Pamukkale 

Eğridir ve Çevresi 

Antalya 
Ant. ALANYA Sahil 

Merkezi 

Kemer 

Side 

- 50 

- 50 

50 50 

70 -
50 50 

- 30 

50 100 

- 100 50 150 

Akçakoca - - 
Bolu 

Kütahya 
Ankara 50 
Amasra -

Ürgüp 
Konya 

Kayseri 
Güzeloluk(Toros) 
Mersin 

Mors.-Silifke sahili -

Soğukoluk 
Gaziantep - 50 
Erzurum - 50 

Biilifh veya Tatvan - -

50 

50 -

50 -
50 -

50 

50 
50 50 
50 -
- 50 -

- 50 -
50 50 

- 150 100 
- 50 -

50 -

1 

1 

220 

330 

2150 

(X ) Kaynak; Bölge Plânlama Raporu 
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Tablo 5 h. Teklif Olunan Yatak Sayılarının 
Merkezlere ve Yıllara Göre 

Darılımı 

Merkezler 1965 1966 1967 Toplam 

İstanbul 500 600 750 1.850 
Edirne 200 300 350 850 
Bursa 200 200 2ŞŞ 650 
Çanakkale 280 350 400 1.030 

Gönen-Erdek- Bandırma 40 50 50 140 
İzmir 330 400 470 1.200 

Bergama 130 150 200 480 
Kuşadası 250 300 350 900 
Marmaris 200 200 250 65O 
Denizli 60 75 85 220® 

Eğridir 100 100 130 330 

Antalya-Âlanya 65O 750 900 2.300^ 

Toplam 

Diğer Merkezler 

Genel Toplam 

2.940 3.475 4.185 10.600(x) 

1.399 

11.900 

'Türlü medeniyet kalıntılarınin şehir kuruluşları ile ilgili olmayan 
diğer sahalara yayılmış ve memleketimizin iklim faktörlerinin elverişliğğ-i 
ğindon dolayı istifade arzodehileceğim zengin sahillere malik olması henne- 
kadar turizm hareketlerinin dosantralizasyon işin yeterli bir sebep olarak 

ortaya çıkıyoriscde bazı şehirlerimizin tarihi strüktürel karakteri bunların 
yinede müstakbel turizm gelişmesindeki önemlerini muhafazada bir amildir. 
Su itibarla şehir hayatı ve hizmetlerinin bugünkü seviyesinin üstünde tanzimi 
ve hatta yerine göre kontrolü icabetıtektedir. Şehirlerimizdeki su,elektrik 
kanalizosydn ve şehir içi ulaşım ihtiyaçlarının henüz £ayıkı vaçhile ele 
alınmadığı malumdur. 0 halde yeni taleplerle şehir hayatını intibakını iste¬ 
diğimiz bilhassa dış turizm hareketleri için bunlara ait hizmet seviyesinin 
arttırılması bir mecburiyet olmaktadır. 

X) Sabit tesisi i kampignlerde 1 s Is 250; 
Tatil köylerinde 1:250 kişilik ünitelere olarak kabul edilmiştir. Bu 
ve diğer ünite maliyetleri için sayfa 17 deki nota bakınız. 

Bölge Plânlama Dairesi raporunda, daha 1.835 adet yatağın İslahı suretiyle 
bu rakkama ilâve edilebileceği ifade oihunmuş tur. 
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I. 3- S&ftTİM 

Turizm, kısaca yerleşmek niyeti olmaksızın hava, değişikliği 
yapmak sayfiyeye gitmek,spor,tahsil, ziyaret, tetkik ve araştırma yapmak 
tedavi .edilmek, eğlenip dinlenmek gibi maksatlarla,kültür veya sanat hareket¬ 
leri gibi sebeplerle toplu veya, tok olarak yapılan seyahatlere; turist ise 
ayni maksat ve sebeplerle toplu veya tek halde seyahat eden yerli ve yabancı 

kimseleri ifade etmektedir. Bu tarifelere göre Turistin bir memlekette veya 
turistik yer nitelğ'ini taşıyan bir bölgede ilk istediği şey, konfordan veya 
göz alıcı bir lüksten önce, dinlenme,yemi şeyler görme, eğlenme ve en mühimi 
güleryüz ve hoşbir kabul oluyor. Esasen medeniyetin yorduğu, karışık bir 
yığın problemlerinin dolu dolu olduğu yirminci yüzyıl insanının hayatı,eninde- 
sonunda fertleri kendi muhitlerinin dışına sürüklemekte, gerek sanat ve gerekse 
tabiat bakımından zengin bölgelere itmekte, veya folklor, festivaller ve 
mahalli eğlenceler gibi, yeni şeyler görme ve yaşama imkânı veren ortamlara 
çökmektedir. 

Bu halde Turist, vatanından uzakta bir misafir, turisti karşılayan 
memleketin veya bölgenin fertelri ise evsahibi durumundadırlar. İşte turizm 
gelişme hareketinde, ağırlığı istenen manevi hazırlık ve fertlerin tüm olarak 
meseleye eğilimini gerektiren sebeplerin .yoğun oluşu Turizm Eğitimi çalışmalarını 
birinci plâna çıkarmıştır. Bu halk eğitimi çalışmaları yanında artan bir 
turist kitlesinin ihtiyaçlarına cevap veren, turistik tesislerdeki personel 
ise, üzerinde durmak gereken diğer önemli bir konudur. Turistin neler beklediği 
ve kendisinin çalışmaları sırasında nelere dikkat edip eğikİra göstereceğini 
bilen yetişmiş bir eleman, turizm gelişme hareketinden çok şeyler kazandı¬ 
racaktır. Bu yüzdon özellikle personel vo personelin eğitimi isteği eğitim 
çalışmalarının ikinci bir haroket hoktası olmuştur. 

Turizm Endüstrisine ait istatistiklenr 

a- Turizm Endüstiris inde çalışan personel. 

Şimdiye kadar bu konuda envanter çalışması yapılmamıştır. Ancak 
tek tek koordine edilemiyen bazı çalışmalarla, bir iki rakam ortaya konmuştur. 
Valiliklerden ve TOMEYİS’ten alman rakamlar. Bunlara göre turistlere tavsiye 
edilebilecek yerlerde 10.000, diğerlerinde 50*000 civarında personel çalış¬ 
maktadır. Birinci Beş Yıllık Plânda kurulması öngörülen turistik tesislerin 
personel ihtiy cı 11.338 olarak hesaplanabilir, 

b- Tesis Miktarı s 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca kurulmuş olan Turizm vZOİ İhtisas 
Komisyonu, turistik tesislerden, yalnız otellerin durumunu tesbit etmiştir. 
Buna göre; Sekiz bölgede 264 otel, bunlarda 9*058 oda ve 16.068 yatak vardır. 
1967 sonunda yalnız I-V ci bölgelere ait yatak sayısı ihtiyacı 15*097 olarak 
hesaplanmıştır. 
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C- Eğitim vo öğretin Metodları-Yolları; 

I- Personel eğitimi 

a) Kısa süreli kurslar 
1-Monitör kurslar 

2- Mesleğe yeni irecekler içinkurslar 
3- Tekâmül kursları 
b) Sürekli kurslar 

1- Otel okul hilalinde çalışacak kurslar 
C- Diğer e0itim yolları 
1- Otelcilik ve Turizm Okulları 

2- Ticaret okulları ve İktisadi ve Ticarâ İlimler 
Akademisi dersleri ve Enstitüler 

3- İşbaşı Eğitim 
4- Dış memlemekotlerde eğitim 
5- Tercüman-Rehberlerin eğitimi. 

Turizm Meslek ve Teknik Eğitim ve Sğretim: 

Memleketimiz için Lüzumlu Okul ve Kurslar; 

Aşağıda sıralanan esaslara göre, turizm ve otelcilik 
okul ve kurslarının proramlaştırılması lazımdır; 

1- Turizm endüstrisinin konaklama bölümünde halen çalışmakt 
olan personelin; 

a) Mesleki ve teknik ehliyet seviyesini yükseltmek, 
b) Yabancı dil bilgisi eksikliğini gidermek, 

için lüzumlu ve devamlı kursla.rın açılması. 

2- Yeniden konaklama bölümü için yetişecek personelin 
de, c.ynı esaslar dahilinde yetiştirilmesini sağlıyacak kurslar açılması. 

3- Daha yüksek kademeler için orta ve yüksek dereceli 
turizm ve otelcilik okulları açılması. 

a) Bu okularda turizm resmî ve özel teşükküllerine, 
seyahat acontalarına, turizm bürolarına, Ulaştırma servislerine vesaireye 
eleman yetiştirilmelidir. 

b) Yeni açılacak otelcilik okul ve kursları için öğretmen 
ve idareci yetiştirilkelidir. \ 

c) Turizm endüstrisinin ve bilh?.ssa konaklama bölümünün 
alt.ve üst kademelirende vazifelenmek ve çalışmak üzere yetiştirilecek 
elemanlar için açılacak okul vo kurslar, birer otel işletme varlığı içinde 
kurulmalıdır. 

d) Nazarî dersler dışında, yetişecek elemanların, bu otel 
okullarda çalıştırılmak, müşterilere hizmet ettirilmek suretiyle amelî 
bilgiler ediniheler sağlanmalıdır. 
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4- Ankara'da bir otelcilik okulu açılmakla turizm öndüstirisi 
sahası tatmin edilemez.. İlk plânda açılması lazımgelenv 4 turizm bölgesinden 
•Marmara Bölgesi Merkezi İstanbul'da (Rehber-Tercüman,Bürolar,Acentalar, 
konaklama bölümü için eleman yetiştirilmek üzere) lüksek dereceli bir 
turizm ve otelcilik okulu■i&e , Türk Mutfağı enstitüsü açılması.( Bu 
okulda yerbli ve yabancı mütehassıs öğretmen ve ustalar çalıştırılması.) 

5- Ankara'daki Otelcilik Okulunun tekâmül ettirilmesi ve bur 
otel okul haline getirilmesi (-Meselâs Ankara Palasta otulun açılması gibi) 

6- Diğer ele alınacak olun turizm bölgelerinden İzmir,Antalya, 
Adana veya İskenderun'da yahut Antakya'da 1967 yılı sonuna kadar orta 
meslek okulu derecesinde otelcilik okulları açılması. 

\ 

7- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, Çalışba Bakanlığı, Mim Eğitim 
Bakanlığı,İşçi ve Işyaren teşekkülleri, derhal işbirliği yaparak, bir de 
Merkezi büro kurularak, 

\ 

a) Hemen faaliyete geçilmek şartıyla, Turizm Banayii konaklama 
bölümünde çalışan personelin kalifiye hale getirilmesi. 

b) Yeniden garson, komi, aşçı yetiştirmek için de daimi ve 
muvakkat kurslar açılması, mevcutların İslahı. 

c) Kurslara devam dşinlmin önemli ele alınması ve mecburî hale 
getirilmesi. 

d) Burs masraflarının ilgili resmî ve gayri resmi teşekküllerce 
hor yıl ayrılması, kursların bir bütçeye sahip kılınması. 

c) Bütün çalışmaların merkezi Büroca tanzim edilmesi, ders program 
ve müfredatı ile kitaplarının hazırlanması, kursların daimi teftiş ve 
murakabeye tabi tutulması lazımdır. 
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I. 4 - TANITMA 

Memleketimizin turistik tanıtması, arzu edilen derecede tesirli 
olmamaktadır. Bunun başlıca sebeblpri şunlardır! 

1-Turistik tanıtın? } konaklama tesislerinin( otel motel, lokanta V.s) 
meydana getirilmesi ve ulaştırma ile personel meselelerinin ballı ile orantılı 
olarak yapılmamaktadır. 

2-Turistik tanıtma alanında birinci derecede görev almış ve sorumr- 
luluk yüklenmiş Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, ayni zamanda politiği, £ültürel, 
İktisadî, sohyal v.s. tanıtmayı yürütmek zorundadır. 

3, Turistik tanıtma, birçok hallerde politik tesir altında yapıl¬ 
maktadır, 

4-Son iki üç yıl bariç, turistik tanıtmayı yeteri kadar bütçede 
tahsisat ayrılmamakta idi, 

5- Son iki üç yıl bariç, Turizm ve Tanıtma (Eski Basın-Yaym ve 
Turizm Bakanlığı) dışında kamu sektörü ile özel sektör, turistik tanıtma 
faaliyetine iştirak etmemekte idi. 

6-Turistik tanıtma, bilhassa dış memleketlerde, yeter derecede plan¬ 
lanmış değildir. Turistik tanıtmanın planlanması, ancak son yıl içinde ele 
alınmıştır, 

7- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı dışında turistik tanıtma faaliyeti 
bulunan kamu müesseseleri ve özel sektörün çalışmaları, koordine edilmiş de¬ 
ğildir. Bakanlık ij.e diğer kamu müesseseleri ve özel sektörün bu husustaki 
çalışmaları Turizm ve Tanıtma Bakanlığının idaresinde koordine edilmelidir. 
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II 1965 - 1966 - 1967 Y I 1 1 A R I PRO Ğ 2 AMBARI 
=|- =  

T E î ISI YAT iri m 1 a r 

K 0 N U 1965 1966 1967 DÜŞÜNCELER 

1- ULAŞIM 
a- Karayolları 152.02 5*000 33.440.000 2 5.900.000 Bak • iık: 1 

b- Demir yolları 162. 500.000 110*000.000 110.000.000 Bak . Ek: 2 

e- Deniz yolları 83.000.000 93.OOO.OOO 25.000.000 Bak . Ek: 3 

d- Hava yolları 168.000.000 175.000.000 168.000.000 Bak . Ek: 4 

2-Konaklama tesisleri 44.375.000 51.066.000 58.984.000 Bak Tablo ! 

3- 1 ğ i t im 15. 540.000 27.300.000 25.250.000 Bak ek 5 

4- Tanıtma 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Bak sayfa 

YEKUN 645.440.000 509. 806.000 433.634.000 

24 

No t: 
Konaklama tesis ve ünite kabulleri hakkında not: 

Otel ve motellerde maliyet : beher ünite ( 1,7 yatak) için lüks sınıfında en az 
70.000 Tl. , A sınıfında 60-70.000 Tl. B sınıfında 40-50.000 Tl C sınıfında 30-40.000 Tl. 
Sabit tesisli kampinglerde maliyet : 250 kişilik 'lerde 2, milyon Tl. 400 kişilik 
lerde 3 milyon Tl. 
Beher otel odası İslahı için : 7.500 Tl. 



KARAYOLLARI YATIRIHLARI 
TURİZM VS TANITMA BAKANLIĞIMCA ÖNCELİKLS YAPIMI VS 
ASI ALTLANMASI İSTUÎTBN TUR VS KILÇIK YOLLARI 

Ok: 1 

Yolun Adı Halihaz 
Durumu 

ır Km. 
istenen 
Tahsisat 

Senesi Düşünceler 

1- Gemlikfİznik (Kuzey yolu) 
a- Gemlik-Orhangazi 
İd- Orhangazi-İzııik 

2- Bursa-Uludağ 

3 - Ana yo 1 -M a ny a s -Ku ş c e nn e t i 

4- Anayol-Ayvacık-Assos 

Asfalt 
Sfb. 

Asfalt 

Sfb. 

41 

32 

2,5 

4^100000 
3-000.000 

750.000 

19 65 

1965 

1965 

Asfalt yapını içindir. 
{ 

Bozuk kesimlerin onanımı 

için 

Yolun yeniden yapımı ve 
asfaltı için 

a- Anayol-Ayva cık ■    ^  Asfalt 3 

b- Ayvacık-Assos Stb. 20 g. 000.000 1965 Asfalt yapımı için 

5- Anayol-Sardis harabeleri Stb. 3 300.000 1965 Asfalt yapımı için 

6- Çeşme bağlantısı Stb. 3 1965 Programa alınmıştır. 

7- Sığacı- Teos Stb. 6 ı.aoo.ooo 1965 Yeniden inşa ve asfalt 
için 

8- Seferihisar- Klaras-Kuşadası Yok yok 20.000.000 1965-1967 Yeniden inşa ve asfalt 
için 

9- Kuşadası-Davutlar4 Samsundağı Yok yok 48 10.800.000 1965-1967 II II 

10- Söke-Priene-Miletos-Bidyma Stb. 45 18. 500.000 1965- İnşaat ve asfalt yapımı 
Altmkum Plajı için 

11- Anayol -Güllük Stb. 9 900.000 1965 Asfalt için 

12- Kütahya-Çavdarhisar Stb. 59 5.900.000 1965 Asfalt yapımı için 

13- Anayol-Ayatekla kilisesi Stb. 1,5 175.000 1965 İnşaat ve asfalt için 



14- Nevşehir-Avanos-Ürgüp Stb. 45 

a- Nevşehir-Ürgüp 
b- Nevşehir-Avanos Sth. 20 

15- Polatlı-Gordion Stb. 12 

16- Burhaniye-Ören Plajı Sth. 4 

17“ Ayvalık-Sarımsaklı Sth. 5 

18- Anayol -Dikili Sth. 5 

19- Yeşilköy-Bogaz-Belgrat ormanları 
Terkos bağlantısı-Yelişköy 

Sth. 79 

a- Karaburun ilt-Kemerburgaz ı Sth. 33 
h- Karaburun-Terkos ilt-Yassıviran Sth. 10 

c- Ayrım-Terkas Sth. 3 
d- Edirnekapı-Yassıviran Asvalt 42 

§0- Anayol-Çaûdarlı Sth. 11 

§1- Anayol-Poça-Yeni Poça Sth. 50 

22- Alanya-Anayol-Alrahan Yol-yok 4 

23- Sungurlu-Boğazköy-Yazılıkaya Sth* 36 
24- Sungurlu-Alacahöyük Sth. 35 
2 5- Kâhta-ITemrutdağı geçit yolu Sth. 142 

2 

1- 1965 Programa Alınmıştır 
200.000 1965 Asfalt yapımı için 

1965 Programa alınmıştır 

1964 yılında asfaltlanmak 
üzere programa alınmıştır. 
II II II 

1* a 11 

67.82 5.000 

, ı * 
j t 

3* 300*000 1966 ASfalt yapımı için 
1,000.000 1966 II «1 II 

300.000 1966 II 11 11 

4.200.000 1966 II 1! II 

1.100.000 1966 II II II 

$.000.000 1966 II II II 

1.200.000 1966 İnşaat ve parke yapımı için 
5.840.000 1966 İnşaat ve asfalt için 
3. 500,000 1966 II II 11 II 

10.000.000 1966 Geçit yolu 

33.440.000 



0 6- Atıayo 1-Ke s tanbo 1-0 duni ske le s i Stb* 00 

27- Antalya-Ternasos STb« ■7 

08- Anayol»Uzuncaburç Yol yok 30 

29- Aksaray-Ihlara(Gelveri)-Niğde Stb. 90 

Ek: 1 

6.000.000 1#67 İnşaat ve asfalt yapımı için 
2.900.000 196? İnşaat ve parke yapımı için 
7*000.000 1967 İnşaat ve asfalt için 
10.000.000 1967 " " " " 

25.900.000 



TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞINCA ÖNCELİK İNŞAAT 
VE ASFALTLANMASI İSTENEN YOLLAR 

ANA ŞEBEKE 

Ek: 1 

4 

O L Halihazır 
Durum 

Km. İstenen Tahsisat Senesi Düşünceler 

- Kapıkule-Istanhul 2 50 
a- Kapıkule-Lülehurgaz inşa halinde 
b- Lüleburgaz-İstanbul asfalt 

- İpsala-Tekirdağ-İstaııbul 22 5 
a6 İpsala-Tekirdağ inşa halinde 

b- Tekirdağ-İstanbul Asfalt 
- Havşa-Uzunköprü-Keşan 
Ecabat 233 
a- Havsa-Uzunköprü-Keşan Stb. 88 
b- Keşan-Eceabat Asfalt 

- İstanbul-İzmit 
Yalova-Bursa 23© 
a& İstanbul-İzmit Asfalt 
b- İzmit-Yalova İnşa halinde 

c- Yalova Bursa Asfalt 306 
- Bursa -Karacabey 

Bandırma Erdek 

G-önen-Lapseki-Çanakkale 
a- Bursa-Karaçabey Asfalt 
b- Karacabey-Bandırma Stb. 
c- Bandırma Erdek Asfalt 

Lâpseki-Çanakkale 
- Çanakkale-Edremit 
Ayvalık-İzmir 339 
a-Çanakkale-Edremit Asfalt 

Burhaniye 

8.800.000 196$ 

35.000.000 1965 

1965 

1964 yılında bitirilecek 
1965 yılında asfaltlanacak 

1964 yılında bitecek 

1965 Programına göre asfal- 
lanacak 

Asfalt yapımı içindir, 

İnşaat ve asflat için 
(Öncelikle ihalesi gerekir) 

Programına göre asfaltlancak 



b- Burhaniye - Ayvalık 

Bergama İli 
e** Bet'igâaa İl t.- İzmir 

7- İzmir -MilasrBodrum 
a~ İzmir - Milas 
b- Milas -Bodrum 

8- Milas -Huğla-Marmaris 

9- Antalya-Alanya-Gazipaza 
Silifke -Mersin 

a- Antalj-a-Alanya-Gazipaşa 

b- Gazipaşa- Anamur - 

c- Anamur Silifke 

10- Benizli- Dinar- Antalya 

a- Benizli -Dinar- Baldız İlt. 
b- Baldız- İlt,- Antalya 

Stb, 

Asfalt 

Asfalt 

Stb. 

Stb 

Stb Asfalt 

Stb. 
Stb. 

Stb 
Stb 

11- Horasan -Iran Hududu 

1964 yılında asfaltlanacak 

260 

70 7.000.000 1965 Asfalt yapımı için 

130 13.000.000 1965 Asfalt yapımı için 

900 9.300.000 1965-67 

Asfaltı 1965 yılı için 
proğramlaştırılmıştır. 

93 inşa halinde 

292 

111 11.100.000 1965 Asfalt yapımı için 
181 1965 yılında proğramlaş- 

tırılmıştır. 

234 Asfaltı 1964 ve 1965 
yıllarında proğramlaştiril¬ 
miş tır.. 

84.200.000 



D 

DEMİRYOLLARI YATIRIMLARI 

K 0 I'T U 1965 1966 1967 

Ek: 2 

DÜŞÜNCELER 

Pity on lıaktı 52. 500.000 56 Km. Yol için 

Esenkent -Mudurnu hattı 100.000.000 100.000,000 100.000.000 . Yol istasyon tesisleri 

için 

Pull - man vagonu 10.000.000 10.000.000 10.000.000 60 Adet 

YEKUN : 162.500.000 110.000.000 110.000.000 

N.C. 



DENİZYOLLARI YATIRIMLARI Ek: 3, 

KONU 1965 1966 1967 DÜŞ ÜN ÇELER 

Feribot 50.000.000 75.000.000 25.000.000 

5000 G-ros tonilatoluk yolcu 

gemisi 18.000.000 18.000.000 

Ayvalık tipi gemi 15.000.000 

83.000.000 93.000.000 25.000.000 
TOPLAM : 

t 

N.C 



HA VA YOLLARI YAT 

KONU 1965 1966 

Alan Yapılması 15.000.000 

Trabzon Hava alanı 

Antalya Hava alanı 8.000.000 

LrziHava alanı 

160.000.000 

175.000.000 

•Jet 

YEKUN 

160.©00.000 

168.000.000 

N.O. 

I E I II L A E I 

Ek: 4 

1967 DÜŞÜNCELER 

Marmaris - Fethiye ara¬ 

sında veya Muğla civa¬ 
rında 

2.000.000 Pistin ışıklandırılması 

Terminal binası (5.000,000) 

Aydınlatma ve yaklaşma 

( 2.000.000) 
İhota ( 1.000.000) 

6.500.000 Terminal binası 

( 5,000.000) iniş için 
telsiz keşişleri 

( 1.500.000) 

160.000.000 Her sene iki adet 

168.500.000 



K 0 N U 1965 

Ankara’da otelcilik 0. 8.000.000 

İstanbul'da Otelcilik 0. 

İzmir'de " " 

Antalya’da " " 

İskenderun'da " " 

Monitör bursları 1.000.000 

Komi- alıçı-garson kursları 640.000 

Tekâmül kursları 800.000 

Devamlı ihtisas kursları 5.000.000 

Kitap ve diğer döküm Yayııı 100.000 

Araştırma Giderleri 

YEKÛN/ 15.540.000 

1966 

12.000.000 

10.000.000 

5.000.000 

250.000 

50.000 

27.300.000 

N.C 

H L A R I • Ek. 5 

1967 DÜŞÜNCELER 

Ankara Palasta 

Pera Palasta 

10.000.000 

10.000.000 

İstanbul-izrair- Ankara- 
Mersin'de 10 nar kişilik 
her mevsim birer ay süreli 

Turistik potansiyeli yüksek 
yerlerde her mevsim birer 
a.j süreli 

. ■ . Turistik potansiyeli yüksek 
personel için her mevsim 1 
er ay süreli 

5.000.000 TOLEYİS'in Kızılcahamam- 
D e n i z1i-S ino p"ta kiraladığı 
otellerden faydalanılması 

250.000 1 yıl süreli 

2 5.2 50.000 
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BÖLÜM II 

TEDBİRLER vc İSTEKLER 
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III. MEVZUAT vo İ DARI TEDBİRLER 

Turizmde Mevzuat 

Konuyu iki yönlen ele almak gerekiyor. Birisi; 

1- Turizm hareketlerini teşvik edici, turist celbini kolay¬ 
laştırıcı, cazip kılıcı mevzuat, diğeri de: 

2- Turizm endüstrisini,bilhassa bu endüstrinin konaklama bölü¬ 
münü teşvik edici, himaye edici, malî yardım sağlayacı mevzuat olarak. 

Turizm hareketleri de: Milli ve Milletlerarası turizm 

hareketleri,yani iç turistler,dış hareketi olarak iki sınıfa ayrıldığına 
göre incelersek: 

I- İçlturist hareketlerinin teşviki; daha fazla bir takım 
malî ve idari tedbirlerin alınmasına ve meselâ sosyal turizm, halk turizmi 
gibi umumi iç turizm hareketlerini kolaylaştırıcı kuruluşlara gidilmesine 
dayanmaktadır. 

II— Dış turist hareketlerinin teşviki de ötedenbori: 
a) Birinci Dühya Savaşından sonra, Almanların reyister 

mark,İtalyanların turist lireti, ucuz benzin kuponu ihdas etmeleri ve bu gün 
de İspanyolların buna benzer usullere başvurmaları gibi, umumi ucuzlatıcı 
çareler aranması ile, 

b) Doğrudan doğruya dış turistlerle ilgili pasaport, ikamet 
kanunları ile gümrük kanunla,rı ile, turistlerin hareketlerini kayıtlayıcı 
diğer kanunlarda düzenlenmeler yapılması ile, sağlanmaktadır. 

BOT: Pasaport, Ecnebilerin İkamet ve Seyahatlarma dair 
kanunlar, 1950 de tâdilen değiştirilmiş, dış turist hareketlerini kayıtlayıcı 
ve zorlaştırıcı şekiller kallırılmıştır. Bu gün ancak, formaliteler ve bazı 
tatbikat zorlukları vardır. Turizm polisinin ihdası vo formalitelerin düzen¬ 
lenmesiyle, bunlar da önlenebilir. 

III- Dış turist hareketlerini engelleyen vo düzenlenmesi gereken 
mevzuatı şöylece sıralabiliriz: 

1- 5383 sayılı Gümrük Kanununda değ'işikler yapılması: 

a) Gümrük Kanunun 17• maddesinde; hariçten gönderilecek 
turistik yayınların, yalnız resmi turizm teşekkülüne, Turing ve Otomobil 
Kurumuna gelmesi şartıyla vergi ve resimden muafen sokulacağı hükmü vardır. 
Turistik yayınların muafen sokulması lâzımdır. Bu hükümün kaldırılması, 
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b) Zatı eşya gümrük vergisinden muaftır. Meslekî mahiyet¬ 
teki eşya(mesela fotoğrafçıların, filmcilerin alet edavat takımları gibi) bu 
muaflıktan faydalandırılmamaktadır23 ve24. maddeleri hükümlerince muamele 
yapılmaktadır. Maddenin düzelmesi. 

c) Gümrük Kanunun 20. maddesinin verdiği salahiyetle 
gümrükçe memlekete sokulan nakil vasıtalarının, sahibinin müracaatı ile diğer 
bir turist tarafından çıkartılmasına, pasaportuna şerh verilmek suretiyle 
izin verilmelidir. 

d) Memleketimize muvakkat bir zaman için çalışmaya gelen , 
müzisiyenlerin, sanatkârların otomobilleri triptikle ve triptiksiz olarak 
sokulmamaktadır. Bu gibilere de kolaylıklar sağlanması gerekir. 

lyı 
2-1110 Sayılı Askeri emnu mıntıkalar Kanunundaki sertliklerin 

ve hiç olmazsa İkinci Kara Memnm Mıntıkalar sisteminin kaldırılması, bazı 
yeni yumuşatıcı hükümlerin getirilmesi,1951 yılından bu yana istenmektedir, 

3-1938 tarihli 3437 sayılı Tütün Kanununun 5» maddesinin doğiç-ta.rilm 
tirilmesi turistlerin itiyat ettikleri ve tiryakisi oldukları tütün ve siga¬ 
raları getirebilmelerinin beyana tabi tutulmaması, miktarlarının günlük sar¬ 
fiyata ve kalınacak güne göre olabileceğinin maddede gösterilmesi. 

4- 1957 yılında kabul edilen Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 
Kanununun turistler ve yolcular için tatbik edilmemesine amir hükmünün konul¬ 
ması (Ticari mahiyette olmaması kaydıyla) 

5- 1704 sayılı kanuna ekli hüviyet varakalarının lüzumsuz ve 
teferruatlı soruları ihtiva eden talimatnamenin düzenlenmesi, 

6- Fuhuş ve fuhuşla bulaşan zührevi hastalıklarla mücadele ni¬ 
zamnamesinin 103. maddesinin yanlış anlaşılmasına ve yanlış tatbikine meydan 
verilmemesi, 

7- Avcı turistlerin silah ve mermilerinin sokulmasında 655i sar- 
yılı kanunun tatbik şeklini gösteren talimatnamenin 198. maddesinin yeni ih¬ 
tiyaç ve görüşlere göre değiştirilmesi, 

8- 1952 de hazırlanmış olan ve bugüne kadar çeşitli tâdillere 
uğrayan Kara Avcılığı Kanun tasarısının bir an önce kanunlaşması, 

9- Türkiye'de çekilen filmlerin dışarda banyo için gönderilme¬ 
sinde, zorluklar vardır. Film ve senaryoların kontroluna dair 1939 tarihli ve 
2/H55I sayılı kararla konan nizam, 24.1.1958 tarihli 4/9710 sayılı kararla 
da yenilenmiştir. Bu kararın düzeltilmesi ve turistler için serbestlik tanın¬ 
ması, 

10- Turistlerin yasak bölgeler dışında serbestçe film ve fotoğ¬ 
raf çekmelerine, bunları yurt dışına çıkarmalarına müsaade edilmesi* 

11- Turistlerin bir ihtiyaç karşılığı memleketimizden aldığı ba^ 
zı ithal malı eşyaların, beraberinde götürmelerine müsaade edilmesi, 

12- Trafik mevzuatı bakımından? 

a- Karayolları giriş kapılarından gelen otomobilli turist¬ 
lerin girişleri triptik muafaelesinin ve taahhütnamelerin, diğer memleketlerde 
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olduğu gibi basitleştirilmesi, zorluklar çıkartılmaması için mevzuatın ihti¬ 
yaca g*re düzenlenmesi cihetine gidilmesi, 

b- 232 sayılı kanunla tadil edilen Trafik Kanununun 48 ve 
49. maddesi ile mecburiyetlere riayet etmiyenler hakkında verilecek cezayı 
kaim eden 58. maddenin turistlere karşı işlendiği takdirde ağırlaştırılması, 
maddeye ona göre ilâveler yapılması, 

o- Ayni suretle, belediye mevzuatında da tarifeden fazla 
para istiyen şoförlerin, uzun merasime ve formalitelere lüzum kalmadan, der- 
hal cezalandırılmaları, yabancı turistlere karşı yapıldığı takdirde cezanın 
daha da ağırlaştırılması, 

d- Trafik Kanununun 51» maddesi malî mesuliyet sigortası 
olmayan turistlere bu sigortanın hudutlarımızda yaptırılacağını emretmiş ol¬ 
masına rağmen tatbik edilmemektedir. Bu hususun nazara alınması, 

e- Avrupa'da olduğu gibi, taksi otomobillerinin tek tip olar- 
rak çalışması için zamlı bir devre seçilmesi, taksilerin şirketleşerek çalış¬ 
maları, şoförlerin kıyafetlerinin yeknesak hale getirilmesi işi şimdiden ele 

' alınmalıdır, 

13- Kambiyo kontrolü ve malî mevzuat kısmında, dış turizm hare¬ 
ketlerini engelliyen hususların düzenlenmesi ve mevzuattaki maddelerin değiş¬ 
tirilmesi lâzımdır. 

k 

Turizm Endüstiisini Teşvik İçin 

Geniş ölçüde, uzun vadeli ve uzun faizli kredi sağlanmasına, 
bir takım vergi ve resimlerden muaflık tanınmasına, şiddetle ihtiyaç vardır. 

1- Bina vergisi kanununun tâdil şekline, turizm endüstrisinin 
20 yıl müddetle muaflık tanındığı ilâve edilmelidir. 

2- 5649 sayılı İktisadî Buhran vergisi. 
3- 5Ğ50 sayılı Arazi Vergisi kanunlarıyla tanınan 10 yıllık 

muaflık devam etmelidir. 

4- 6986 sayılı olup, yürürlükten kalkmış olan gümrük vergisi 
muaflığıkanunu müddetsiz olarak yeniden yürürlüğe konulmalıdır. 

(KOTs Son defa Lübnan, geniş gümrük muaflığı tanınan bir kanun 
nu kabul etmiştir.) 

5- 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun, yeni ihti¬ 
yaçlara göre bazı maddelerinin değiştirilmesine, yeni maddeler ilâvesine, Tu¬ 
rizm Kredisi Fonu için 1965» 1966, 1967 yılları için 50 şer milyon yatırılmak 
suretiyle 150 milyon liraya çıkarılmasına, 

Bu fondan kredi tahsisinde! lüks, birinci sınıf tesislerden 
ziyade, ikinci ve üçüncü, dördüncü sınıf tesislere, ev pansiyonlarına daha 
.fazla imkân tanınması. 

6- Tıbbî Turizm Kanun tasarısı süratle hazırlanmalı ve kanunlaş- 
malıdır. 

7- Seyahat Acentaları ve Turizm Büroları kanun tasarısı 

8- Tercüman Rehberler Kanun tasarısı kanunlaşmalıdır, 
9- Belediye sınırları ve mücavir sahalar dışında kalan turistik 

mahallerin korunması, plânlı ve programlı gelişmelere kavuşturulması için 
İmar ve İskân Bakanlığınca 6785 sayılı İmar Kanununa eklenmek istenen kanun 
tasarısının acele kanunlaşması lâzımdır. 
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10- Evlere paralı misafir kabulü, ev pansiyonculuğu sisteminin 
memleketimizde gelişmesi için vergi muaflığı tanınması 

11- Turistik mahallerin, tesisler kurmak istiyen özel teşebbüs 
için, istimlâk hususunun Turizm ve Tanıtma Bakanlığına veya İmar İskân Bakan! 
lığına tanınması 

# 

Turizmle İlgili Mevzuat 
1- 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilât Kanunu: 

Basın kısmının, turizm reklâm ve propogandasmdan ayrı olan 
siyasi propoganda kısmının mehtap projesinde olduğu gibi başka teşekküllere 
ve bakanlıklara devredilmesi 

Tıbbî Turizm Genel Müdürlük teşkilâtının İhtisas Komisyo¬ 
nun hazırladığı teşkilât şemasına göre ve yetkilere göre kulması. 

2- Turizm Polisi ve Jandarması Teşkilât Kanunu' hazırlanmalı 
turizm polis ve jandarması yetiştirilmelidir. 

3- Turizm Suçları Kanun taslağı hazırlanmalı veya evvelce ha¬ 
zırlanan taslak yeniden düzenlenerek, kanunlaşması cihetine gidilmelidir. 

4- Turizm Bankası bir kredi bankası haline getirilmek isten¬ 
mekteymiş. Banka İtalyan C.İ.T. Şirketi esas tutularak, düzenlenmek istenmiş¬ 
ti. İlk kuruluş iyi olmadığı için, işler bozuk gitmişti. Bu bankanın bir kre¬ 
di bankası haline getirilmesine lüzum yoktur. Yeni ve masraflı bir teşekkül 
meydaria geleceğini sanmaktayız. Buna mukabil İller Bankasında bir turizm kısmi 
mı veya şubesi açılmasının şu sebeplerle daha iyi neticeler vereceği kanısın¬ 
dayız . 

a- İller Bankası 6086 sayılı kanuna göre turizm kredi fonu 
tatbikatında başarılı olmuştur. 

b- Bu banka: İl Özel İdareleri, belediye ve köy idareleri¬ 
nin harita, imar plânı tatbikatı, eletrik, su ve saire ihtiyaçları için ça- 
lişmalarda bulunan örnek bir müessesemiz olarak bu hizmetleri yapmada turis¬ 
tik merkezlere tanıyacağı önceliklerle turizm gelişmesinin şartı olan alt 
yapıya inkişaf ettirmekle büyük ölçüde müessir olabileceği gibi, detay plân¬ 
ları üzerinde söz sahibi teknik eleman kadrosuna sahip olmakla da turizmin 

ihtiyacı olduğu objektif görüşleri kriter olarak kullanabilir. 
c- Bu banka İmar ve İskân Bakanlığı içinde bulunmakla da 

yeni ihdas olunan Turizm Plânlama Bürosu vasıtasıyla muhtaç olduğu Bölge 
Plânlama ve Turistik İnkişaf Plânları donelerini işbirliği sayesinde kolayca 
ve en müessir yoldan temin edebilir. Bu şekilde turizm dâvamızın plân, prog¬ 
ram ve uygulama safhaları en pratik yollardah hadledilme imkânını kazanmış 
olacaktır. 
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Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 
17 Sayılı Karar İlişkin Tebliğ 

Madde   - Seri IV. ITo.lu tebliğin 4 üncü maddesile 7 inci mad- , 

desinin I ve II inci bendlerinde (e fıkrası bariç) sayılı yabancı turistler¬ 
le ilgili tahdidi mahiyetteki hükümlerin yürürlükten kaldırılması. Bedelsiz 
ithale nütca.!lik l'-üküalori liahfuzdur» 

Turizmi Teşvik Kanununa Eklenecek Madde 

Madde   - Turistik tesisat yapmak amacıyla Devlet, hususî ida¬ 
re, re, belediye ve köylerden arsa ve arazi alıcımda bulunacakları, tescil 
tarihinden itibaren üç ay zarfında turizm belgesi ibraz etmek kayıt ve şartile 
emlâk alım vergisinden (tasarruf bonosu dahil) muaftır. Mücbir sebeplerin 
vukuunda müddeti uzatmaya Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yetkilidir. Bu takdirde 
uzatma müddetinin ilgili tapu sicil muhafızlığına bildirilmesi şarttır. 

Madde ..... - Bu kanunda zikredilen sebepler dolayısiyle turizm 

belgesi iptal olunanlar hakkında1 a evvelce muafen ithal olunan malzemeler 
hakkında yürürlükte olan Gümrük Kanunu ve cezai hükümleri uygulanır. 

b) Satın alınan arazi ve turistik tesislere ait bina, arazi ve 
emlâk alım vergileri, ilgili kanunlarından yazılı cezalarile bilrlikte tarh 
ve tahsil olunur.Turistik tesisatın ayni gayeye uygun olarak kullanılmak kayıt 
ve şartı ile başka gerçek vetüzeüı kişilere devir edilmilâri halânde yukarıda 
adları geçen muafiyetleri kaldırmaz. 

c) Bu kanunda yazılı sebepler muvacehesinde yatırım indirimleri hak- 
kmdaki hükümleri G.V Kanunundaki zaman aşımı süreleri dahilinde olmak kayıt 
ve şartı ile uygulanmaz» 

Yatırım İndirimi 

Madde.   - 202 sayılı G.V.Kanununun 16. maddesiyle eklenen bö¬ 
lümde ve 199 sayılı Kurumlar Vergisi kanunu ile değiştirilen 5422 sayılı ka¬ 
nun Md.8 F.5 inde sözü edilen yatırım indirimleri ile ilgili hükümlerden: 

a) Yatırım miktarları hakkmdaki tahdidi hükümler 
b) Yatırıma ait plânla, projelere ve finansman hesaplarına ve pro¬ 

jelerin tahakkuku için derpiş olunan müddede ait hususlar hakkında Devlet Plân¬ 
lama Teşkilâtına ve Maliye Bakanlığına tanınan mütalâa ve tasdikle ilgili hü¬ 
kümler, 

Turizm belgesi almış olanlar hakkında uygulanmaz. 
Bu gibi tesislerce yapılan istikrazlar öz sermaye gibi nazarı iti- 

bare alınır. 

Madde   - Kredi ihtiyacını karşılamak için her bütçe yılında, 
5 milyondan aşağı olmamak üzere iller Bankası îlezdinde tesis edilmiş olan fon 
25O milyon liraya çıkarılması . Dondan yapılacak ikrazların faizleri Bankaca 
ihtiyar olunan idare masrafları çıkarıldıktan sonra fona eklenir. Faiz nisbe- 
ti °/o2 olmalıdır. 
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Turizm Teşvik Kanununda Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca Mevzuatta 
Yapılması Düşünülen ve Teklif Olunan Değişiklikler: 

' 1- Türk Parasının Kıymetini Koruma hakkındaki 17 sayılı karara iliş¬ 
kin IV seri No.lu bendine göre Türkiye'ye gelen ve çıkan yolcular girişte be¬ 
raberlerindeki Türk Parası ve kıymetli madenlerini, 

Çıkışta Türk Parası ve kıymetli madenlerini beyan etmek mecburi¬ 
yetindedirler. 

Yabancı turistlerden tatbikatta yazılı beyan alınmamaktadır. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı turistler için bu yazılı beyan mec¬ 

buriyetini tamamen kaldırılmasını ve bu gibi yabancı turistlerin arzu ettik¬ 

leri kadar Türk Parasını kıymetli maddelerin memlekete sokabilmelerinin mevsu 
zuatla teminini istemektedir. 

a) Türk Parasının memlekette serbestçe sokulması binnetice dışarıda 
Türk Parasına karşı talebi arttıracağı ve dolayısiyle dış memleketlerdeki 
Türk Parasının kıymetinin yükseleceği muhakkak görülmektedir. Memleket dışına 
para kaçırılması önlendiği (Türk tabiyetinde olanlar tarafından) takdirde 
Türk Parasının dış kıymeti ile resmî kur arasındaki fark bir müddet sonra mem¬ 
lekette Türk Parası yerine döviz gelmesini sağlıyacaktır. Meselâ bugün 1 mark 
Almanya'da 3 Türk lirasıdır. Bu dışarıda bulunan Türk Parasının fazla miktarda 
olmasının bir neticesidir. Turistlere Türk Parasısokma serbestisi verildiği 

takdirde talep fazlalaşacak, hariçteki Türk Parası azaldığı nisbetle, 1 mark 
3 liradan 2.25 veya 2 liraya düşecektir. Hariçte 1 mark 2»- liraya düşünce 
memleketimize gelmek istiyen turistler markı Türk Parasına tahvil etmeyecek¬ 
ler ve marklarını Türkiye'de bozduracaklardır. Zira dışarıda 1 mark karşılı¬ 
ğında 2.- lira alırlarken Türkiye'de 2.25 lira alacaklardır ki bu durum tu¬ 

ristler lehindedir. Neticede döviz Türkiye'ye doğru akacaktır. 

Dış kurla iç kurun bir olması halinde döviz akını nisbeten azalacak- 
sada yine de bu akım durmayacaktır. Turistlerin akımının(Türkiye'ye)gittikce 
çoğalması gözönünde bulundurulmalıdır. 

Turist akını devamlı olarak arttığı müddetle hariçteki Türk Parası 
gittikçe kıymetlenecektir. Bu da Türk ihracaat ekonomisine endirekt tesir ic¬ 
ra ederek, resmî kurun yüksek tutulması dolayısiyle, ihraçaatimizin artmasına 
ve ihraç mallarımızın dış piyasalarda rekabet edebilme imkânına sahip kılınma¬ 
sına müncer olacaktır. 

Dışta Türk Parası miktarını azalması memleket içinden harice Türk 
Parası akımını çabuklaştıracak olsa dahi, memlekete turist akı ı artıcı yönde 
devam ettikçe bunun Türk ekonomisine etkisinin menfi olacağına kâni değilim. 
Kaldı ki Türk tabiyetinde olanlar hakkındaki döviz tahditi baki kaldıkça 
(200 Türk lirası çıkarabilme yetkisi) Türk parasının dışa doğru akımını dur¬ 
duracaktır. 

Tenzilâtlı seyahat çeklerinin ihdası da tavsiye edilebilir. 

b) Tatbikatta esasen turistlerden yazılı beyan alınmamaktadır. Bu 
itibarla formaliteden ibaret olan yazılı beyanın kaldırılması ile bugünkü tat¬ 

bikat değişmiş olmayacaktır. Bilakis turiste tam bir emniyet ve hürriyet hava¬ 
sı sağlamış olacaktır. Binnetice propoganda yapılmış olacaktır. 
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c)Yukarıda alı geçen kararnamenin kıymetli madenler hususundaki 
tahditatmın sebebi anlaşılamamaktadır. Döviz yerine altın getiren ve onu 
türk parasına çevirip memleket dahilinde sarf eden bir turisti bundan men 
etmek memleket ekonomisinin yararına olmıyacağı kanaatmdayız. 

d)500._ T.L nın serbestçe Türkiye'ye sokulması hariçteki Türk parasımmn 
kıymetini arttırmıştır. Tamamen serbest bırakılması halinde bu kıymet artışı 
daha da fazlalaşacaktır. 

Bu itibarla turistler için karar bu tahsisatın kaldırılması yerinde 
olacaktır. Ancak turistlerin memleketi terk ederken şarj bürolarında Türk 
parası mukabili alacakları ecnebi dövizlerin bozdurdukları yabancı dövizlerle 
OKâhtlı olması şarttır. 

2- Ayni (Md.l deki) tebliğe göre yabancı turisti Türkiye'den satın 
aldığı hatıralık ve hediyelik eşyalardan 5.000.- liralık kısmını hiç bir 
tevsike ihtiyaç göstermeksizin serbestçe dışarı çıkarabilmektedir. 

Bu gün ihracatı teşvik kanunu bir problem olarak ele alınmış 
olduğu sıralarda turistin bu alım yetkisinin tahdidi ihracatı baltalamaktadır. 
Bu tahdidin do kaldırılması yerinde olacağı Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca 
s avunulmaktadır. 

3- Türk vatandaşları ve Türkiye'de muhkira Türk ve yabancı tabğyettoki 
şahıslarla ilgili Türk parası kıymetini koruna hakkında 17 sayılı karara, 
ilişkin seri IV ve numara 4 tebliğde yapılması zaruri görülen değişiklikler 
ve bu değişikliklerin mucip sebepleri. 

Yukarıda adı geçen 4 numaralı teblğğe göre MaliyoBakanlığmca 
Türk ve yabancı turistlerin Türkiye'de harice çıkarabilecekleri düviz miktarı 
200 dolar olarak tesbit edilmiştir. Memleketten harice çıkacak turist bu 
200 dolar için beher dolar başına Şo liradan başka ayrıca $ 5 nisbekindc 
dış seyahat harcamaları vergisini de ödemek mecburiyetindedir. 
(200x 9)- 27xx lira verecektir ki binnotice bir dolar 13,5 Türk lirasına 
malolmaktadır. 

Doların dış fiyatı, 5*6.1964 New-York borsasma göre 10,52 Türk 
Lirasıdır. Bu durum karşısında, Türkiyoden dışarıya seyahat edecek şahısların 
'Türk parısını dışarıya çıkarmamaları kendileri için fiaha kârlı olmaktadır. 
Yani turist beher dolanda hemen, hemen 3 lira kazanmaktadır. Buda dış seyahat 
harcamaları vergisinin $ 50 nisbetindo olmasından ileri gelmektedir. Bu 
nisbetin çok yüksek olduğuna kani bulunmaktayız. Nisbetin $ 25 o indirilmesi 
halinde 1 dolar 9-2,25 -7 11,25 liraya malolacaktır ki, bu takdirde dışarıya 
efektif parası kaçırılması, gümrükte aranma tehlikesi veya dış memlekette 
almak üzere Türkiyede döviz alım ve satımıyla iştigal eden şahıslara hiçbir 
makbuz almadan verilen Türk paralarının dış mefaleketteki akıbetinin moşkük 
bulunması gibi rizikoların göze alınmasını önliyecektir. Çünkü fark $3 
kuruştur. Bu ufak menfaat yukarıda saydığımız tehlikeleri göze alacak şahıs
ların çok az olacağına kaniiyiz. 
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Yukarıda saydığımız neticeyi sağlamak üzere Dolara resmi kur 
üzerinden alışlarda $ 25 prim verilmesi de aynı faideyi temin edecektir. (Bu 
takdirde dış harcamalar vergisi nisbâtinin ^ 25 e düşürülmesine lüzum yoktur). 

İkinci tedbir 200 dolarlık hattın 500 dolara çıkarılmasının zaruri 
olduğudur. Ancak bu tedbir alınırken bu günkü tatbikatta olduğu gibi mutlak 
surette 200 dolar alma mecburiyetini tamamen kaldırılması ve mevzuatın 

" Türk vatandaşları ve Türkiye de rauhkim Türk ve yabancı tajji^otteki şahıslar 
isterlerse en çok 500 dolar dışarıya çıkarabilirler." Şeklindeki değiştirilmesi 
dolara karşı olan taleplerin hacmini daraltacaktır. Esasen Milletlerarası 
anlaşmalarda bu hat en az 500 dolardır. Bu hattın 500 dolara çıkartılmasıyla 
da dış seyahat harcamaları vergisinde hasıl olacak $ 50 nisbetindeki düşük¬ 
lük ve telafi edilmiş olacaktır. Şunu da belirtmek lazımdırki 1963 J"ilı 
istatistiklerine göre yabancı turistlerin Türkiye'ye bıraktıkları dolar 
7 milyon dolardır. Döviz giderlerimiz ise aynı sene için 20 milyon dolardır. 
Buna mukabil 1963 yılında harice giden şahısların miktarı 48.000(takriben) 
ve dışarıdan memlokotimizc gelen turistlerin miktarı ise 200,000 (takriben) 

dir. Bu rakkamların mukayosesinden anlaşılacağı gibi 200.000 turist 7*5 
milyon dolar bırakmasına karşılık bunun 1/4 nisbetinde olarak harice giden 
Türk vatandaşı ve Türkiye'de muhkim şahıslar ise 20 milyon harcamaktadırlar 
ki bu durum turistlerin yukarıda anlattığımız gibi kur farkları dolayısiyle 
döviz değil Türk parası getirmek veya dövizi dışarıda bırakarak Türkiye'de 
Türk parası olarak alıp harcamak yollarını tercih ettiklerini açıkça göster¬ 
mektedir. Netice itibariyle harice döviz ihracı miktarının 500 dolara çıkarıl¬ 
ması ve dış harcamalar vergisi nisbetinin de $25'e indirilmesi (olmadığı 
takdirde dolara $ 25 prim verilmesi) zaruridir. 
Dış harcamalar vergisi kanununun /(.. ..)maddesini değiştiren kanun 

Madde     verginin nisbeti $25» 

Türk parası kıymetini koruma hakkmdaki 17 sayılı karara ilişkin tebliğ 

No s........ . 

Madde 1-Seri IV, 4 numaralı tebliğin 13. maddesindeki yetkiye dadanarak 
türk vatandaşları ve Türkiye'de mukim Türk ve yabancı tabiyettoki şahısların 
istedikleri takdirde harice çıkarabilecekleri yabancı döviz miktarı en çok 
500 dolardır. 

4-Turistik tesis yapacak müteşebbislerin kamu müesseselerinden 
ve özel teşebbüslerden yaptıkları arazi alınlında, anvak turizm belgesini 
haiz olanlar tapu harçlarından muaf tutulmaktadır. Tatbikatta ise turizm 
belgesi ancak arazi 'alındıktan ve tesisin jjrojesi Turizm ve Tanıtma Bakan¬ 
lığınca kabul ve tasdik edildikten sonra mezkûr Bakanlıkça verilebilmektedir. 
Bu itibarla arazi alım vo satış muamelesi tapuda tesciledilirken alıcının 
henüz turizm belgesi almamış olması dolayısıyla, bu muamele tapu harcına 
(emlâk alım vergisi) tabi tutulmaktadır. Bu olurun turistik tesis yapma 
teşebbüslerini firenlemektedir. Bunu önleyici bir tedbir olarak tapuda 
muvakkat mahiyette olmak üzere emlâk vergisi tarh ve tahakkuk ettirilmesi 
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ve tahsilatın muayyen bir müddet için teîıiri ve turizm belgesi ikrazı halinde 
bu.tahakkakatm terkini cihetine gidilmesini yeniden düzenlenecek Turizm 
Teşvik Kanuna bir madde halinde konulması teklif edilmektedir. 

Fuzuli bir tahsilata meydan vermemek gayesiyle Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının önerisinin yerine getirilmesini muvafık olacağı merkezindedir. 

5-Turizm konusunda turstik tesisler tapu harcından muaf tutulmuştur. 
Ancak tapu harçları Kanunu Emlâk alım vergisi Kanunu olarak değiştirilmiş 
olduğundan tatbikatta, tapu harçları Kanunu yürürlükten kalktığı, bu gibi 
tesisler emlâk alım vergisine tabii tutulmaktadır. Evvelce tanınan tapu 
harçları muafiyeti turistik tesislerin süratle inşa edilmesini teşvik gayesine 
istihdaf ettiğine ve bu kanunun yerine emlâk alım vergisi Kanun olduğuna göre 
yeniden düzenlenecek Turizm Teşvik Kanununa "tapu harçları" tabiri yerine 
emlâk alın vergisinin konulması teklif edilmektedir. 

6-Turistik tesislerin ithal edeceği bazı malzemeler 6086 sayılı Kanun¬ 
la gümrük resminden muaf tutulmuştur. Ancak bu muvakkat muafiyetin devamı için 
Meclise teklif olması ve gümrük Kanununun 17. nci maddesinin 7 No'lu bendine 
tekrar mezkûr muafiyetin konulması hakkmdaki Kanun Sehatoca reddedilmiştir. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bu muafiyetin tekrar ihdasına taraftar olmaktadır. 

7-Turizm Teşvik Kanununda Turizm Belgesi istirdad olunanlar hakkında 
Gümrük Kanunu hükümleri tatbik edilmek suretimle evvelce muafen ithal olunan 

eşyaya ait Gümrük resimleri tarh ve tahakkuk ettirilerek alınmakta olduğu 
halde bina, arazi, ve emlâk alım vergilerinin de (cezalı zaman aşımı hadleri 
dahilinde olmak üzere) tarh ve tahakkuk ettirileceğine dair bir hüküm konulma¬ 
mıştır. Yenidan düzenlenecek Turizm Teşvik Kanununa bu şekilde cezai bir hüküm 
konulmasının yerinde olacağını mütalâa etmekteyim. 

8-Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 'Turizm Belgesi olanlara mutlak surette 
ve hiç olmazsa 10 sene için gelir vergisi muafiyetinin verilmesini teklif ve 
savunmaktadır. 

202 sayılı G.V.K.nun 16 ncı maddesiyle eklenen bölüme ve 199 sayılı 
Kurumlar V. Künun ile 5422 sayılı Kanun'değiştirilen Md. 8 f 5 ine göre s 

1-Ticari veya zirai kazançları üzerinden vergiye tabii mükelleflerin 
(adi, kollektif ve adi komandit şirketler dahil) 

2-Sermaye şirketleriyle Kooperatif şirketlerin; 
(Tahvilat ihracı suretiyle sağlanan kaynaklar, yatırım indirimi ile ilgili 
hükümlerin uygulanması bakımından öz sermaye sayılır).İstikrar genişletmeye, 
prodüktiviteyi arttırmaya, ihracatı geliştirmeye, mahsul vc mamulllcrin kalite¬ 
sini ıslaha, kültür seviyesini yükseltmeye, ilim ve teknik araştırmaları, 
çalışma güvenliğini sağlamaya, yabancı turist celbini temine matuf olmak üzere 
bina (personel lojmanları dışındaki tesisler hariç) nakina, tesisat, teçhizat, 
taşıma vasıtası ve benzeri yeni aktif değerleri, 

Devlet Planlama Teşkilatının Kalkınma Plânına uygun olmak kazancın 
bilânço esasına göre tebbit olması,, yapılan yatırımın on az 250.000 lira(Dovlot 
Planlama Teşkilatının hazırladığı Bölge Kalkınma Pyanınm şümulüne giren yatı¬ 
rımlarla memleket ekonomisi bakımından ayrı bir önem ve özellik arz ettiği 
yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul odilon faaliyet kollarında 125-000 ve 

gonol olarak ziraattaki yatırımlarda 50*000 lira) 
Y * . ıcio   ıLc . t c <. 'V cr İr' nıp’ r'V\r. i ' n^n 
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Yatırıma ait Plânlama, Projelere ve finansman hesaplarına 
ve projenin tahakkuku için derpiş olunan müddete ait hususlar Devlet Plân¬ 
lama Teşkilâtının mütalâası esas olmak suretiyle Maliye Bakanlığınca 
w * £ tetkik ve yukarıda sözü edilen şartların mevcudiyeti tasdik edilmiş 
bulunmak kayıt ve şartiyie, 

Öz kaynaklarından yaptıkları yatırımlar üzerinden 0,030 
nisbetinde olmak üzere vergiye tabiî kazançlarından bir indirim yapmak 
yetkisini haizdirler.( Bu indirimin zirai yatırımlarla, Bölge Kalkınması 
ile ilgili yatırımlarda 0,040, geri kalmış bölgelerde 0,050 dir.) 

İndirim öz sermaye tatbik edileceğinden kredi ile dışardan 
alman paralara uygulanmayacaktır. Ancak bunun iki istisnası vardır. 

Ziraî yatırımlarda, Kamu idare ve müesseseselir, bankalar, 
Türk Ticaret Kanununa veya Özel Kanunlara göre Kurulan Kurumlar, teşekküller 
ve Kooperatifler tarafından çiftçilere verilen kredilere de indirim uygu¬ 
lanacaktır. 

Sermaye şirketleri ile Kooperatif şirketlerinin tahvilat 
ihracı suretiyle sağladıkları paralar üzerinden de yatırım indirimi yapıla¬ 
bilecektir. ( 5422 sayılı Kanun 199 sayılı Kanunla değiştiriler 8 inci 
maddesinin 5 inci fıkrasının son bendi gereğince) 

Bineanaleyh turistik tesislerin inşasına teşvik gayesiyle 
bu yatırım indirimniden istifade edecek olanlara; 

Öz sermaye tahdidi mevzu bahis olmaksızın yatırım indirimi¬ 
nin tatbiki. İndirimin yaptıkları istikraz ve aldıkları kredilere de 
uygulanmasının, Turizm Belgesi almış olmak kayıt ve şartıyla bu gibi 
müesseselerin plân proje ve finansman hesaplarına ve projenin tahakkuku 
için derpiş edilen müddete ait hususlar için Devlet Plânlama Teşkilşatmın 
mütalâası esas olmak suretiyle Maliye Bakanlığınca tetkik ve tasdikten 
vareste tutulmaları hakkmdaki hükmü uygulanması( Bilanço esasına göre 
defter tutmaları kayıt ve şartiyle) Bu itibarla ayrıcagelir ve Kurumlar 
vergisinden muaf olmalarına lüzum ve zaruret görülmemiştir. (Yatırım 
indirimi tatbiki dolayisiyle) 

9- 6086 sayılı Turizm Teşvik Kanununa, göre 950 senesinde 50 
milyonluk bir fon tesis edilmiştir. Buraya yatırım yapılamamıştır. $ in 
2.80 olduğu devrede tesis edilmiş olan buu fon 'İ un 11.5 liraya çıkarılması 
(Devaluation dolayisiyle) neticesinde tesir kabiliyetini tamamen kaybetmiş¬ 
tir. $ in Kıymetinin yükseltilmesi dolayisiyle bu fonunda bu yükselişle 
orantılı olarak çok yakın bir zamanda 250.000.000 liraya çıkarılması yerinde 
olacaktır. Bu fondan verilecek tahsisatların devreler halinde değil her 
sene 50 milyon konmak suretiyle toptan verilmesi gerekir. 

10- Turistik tesislerin bina ve arazi vergisinden muaf olmalarının 
yeni bina ve arasi vergileri Kanunu ile de 5 sene müddetle devam ettiril¬ 
mekte olduğu öğrenilmiştir. 

' y • fi • » 
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10 senelik muafiyetin yeni düzenlenecek olan Turizm 
Teşvik Kanununa, bir madde halinde konulması gerekir. Aksi halde hu gibi 
tu'ristik tesisler 5 senelik muafiyete tabi olacaktır. Bina ve arazi vergisi 
Kanunu henüz Meclistedii. 

11- Mütekabiliyet şartıyla beynelmilel kampinglerin otomobilli 
turistlerin ucuz şekilde istifade ettirilmelerini sağlanması bunu bizde 
Türkiye Turing Otomobil Kulübü organize edebilir. 

i v' 
12- Bons ^'essenceb^ İninin ihdası lüzumludur. 
13- Turistik neşriyatın güminâk resminden, *’ muaf tutulması 

lâzımdır, 

14-Turizm Belgesinin iptal halinde, iptal tarihinden evvelki 
senelere şakil olmak üzere verilen bütün muafiyetlerin kaldırılması lüzum¬ 
ludur. Turizm Teşvik Kanununa bu hususta sarih bir madde konulması yerinde 
olur. 

« 

İdari Tedbirler 

Memleketimizde turizm endüstrisinin gelişmesi ve turistik 
kaynaklardan lâyıkı veçhile faydalanılması, sarece mevzuatla ilgili engel¬ 
lerin kaldırılması ve teşvik edici nitelikteki hükümlerin konulması sure¬ 
tiyle halledilemiyeceği cihetle, İdarî yönden ele alınması gereken tedbirlerin 
tesbit ve tekibine zaruret vardır. 

İdarî tedbirler deyimini, belirli ve sipesifik konular şeklinde 
anlamak, yanlış sonuçlar verebilir. 

İdarî tedbirlerin bir kısmı, mevzuat hükümleriyle tesbit edile¬ 
bilirse de, esas problem, gerek toplum olarak, gerekse turizmle ilgili 
personel olarak modern turizm anlayışı ve tutumunun benimsenmesidir. 

(x) 5 senelik plânda 820 milyon turizme yatırılacak bu paradan 250.000.000 
nun tamamlanması Plânlarına teklif edilmek. 
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ari tedbirler yönünden alınması gereken tedbirleri belirtirken, detaya gir- 
kten ziyade meselenin ana hatlarıyla vazedilmesi ve ilgililerin bu mesele- 
r üüerinde detaya müteallik hazırlıkları yapmaya teşvik edilmesi şimdilik 
ter görülmüştür» Esasen bugüne kadar turizm konusunda muhtelif uzman rapor- 
,rı, Turizm Danışma Kurulları karar ve teklifleri, Türk Belediyecilik kongre- 

İriyle diğer ilgili daire ve müesseselerin uzun ve esaslı çalışmaları sonun- 
hazırladıkları çeşitli eser, etüd ve makalelerin mevcudiyeti, bundan son- 

ki hazırlık ve çalışmalara ışık tutacak mahiyettedir» Bu sebeplerle mesele 
asen bilinen ve tatbikatta yokluğu hissedilen her türlü mevzuatın ve idari 
rbirleri, ilgililerce bilhassa Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca en uygun şe- 
lde ele alınıp tetkik ve kanalize edilmesine dayanır. Bakanlığın kuruluş 
açlarından birisi belkide en önemlisi budur» 

İdari Tedbirler Bölümünde? Uzun vadeli tedbirler ile 

sa vadeli tedbirlerin bir arada mütalâa edilmesi uygun görülmüştür. Çünkü 
un ve kısa vadeli tedbirlerin tasnifini sağlıyacak kesin bir kıstasın bu- 

Lunmasında karşılaşılan güçlük ve gerekse kısa vadeli gibi görünen tedbirlerin 
pazı hallerde iaühtelif faktörlerin tesiriyle kısa zamanda gerçekleşmesi ihti¬ 
mali adı geçen tedbirlerin birlikte ele alınması zorunluğunu hissettirmiştir. 
Bundan başka aşağıda gösterilen tedbirlerin çoğunun hem uzun hem kısa vadeli yön- 
ıleri mevcuttur. Bu itibarla idari tedbirler bölümünün (A) Çalışma programın¬ 
daki tedbirler (B) Turizm ile ilgili teşkilât veya idari turizm teşkilâtı 
(C) Turizm bölgelerinin planlanması olarak incelenmesi uygun görülmüştür. 

A- İdari Yönden Öngörülen Tedbirler? 

a) Koordinasyon ve işbirliği tedbirleri; 
Milli turizm politikamızın gerçekleşmesinde turizm plân ve 

programlarının tatbikinde, Turizm Endüstrisinin, Tıbbî Turizmin gelişmesinde 
bakanlıklar ve bütün resmi ve özel teşekküller ve teşebbüsler arasında işbir¬ 
liği ve koordinasyon sağlanmalıdır. Bu koordinasyon her türlü çalışma ve ha¬ 
zırlıklarda uygulama safhasında görülmelidir. Yapılacak koordinasyon ilkeleri 
ve uygulama sistemleri, Devlet Plânlama Teşkilâtının aracılığı ile Başbakan¬ 
lık tarafından ele alınmalıdır ve yine 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik 
Kanununun 36» maddesine göre 5»8»1955 tarihinde yürürlüğe giren 5643 karar 
sayılı "Turizm İşbirliği NizamnamesininB işbirliği uzuvları tarafından önemle 
tatbikine çalışılması hususunun sağlanması ve takip edilmesi gerektir» Bunun 
için, birçok turizm memleketlerinde olduğu gibi Başbakanlık Müsteşarının 
başkanlığında diğer bakanlıklar müsteşarlarından müteşekkil devamlı "Turizm 
Koordinasyon Konseyi" kurulması gerekir» Bu Ednseyin raportörlüğü Turizm ve j _x 
Tanıtma Bakanlığı Müsteşarlığı tarafından görülmelidirn 

b) Mahalli İdareler ünitelerini!turizm davamızdaki yerleri; 
Turizm meselelerinin birçoğunun merkezi bir kamu hizmeti ol¬ 

ması yanında mahalli bir hizmet olarak da arzettiği önem gözönünde bulundu¬ 
rulmalı, mahalli idare ünitelerini teşkil eden İl Özel İdareleri, köyler ve 
özellikle belediyeler ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığının turizm işbirliği 
nizamnamesi icaplarına uygun ve yekdeğerine destek olacak surette çalışması 
müsbet sonuçlar verir» 
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bmleketimiz; tarih, coğrafya, ilkim ve tabiat benzerlikleri, iç ve dış turist 
|areke tier inde ulaştırma bağlılıkları bakımından 10 turistik bölgeye ayrılmış- 
lır. Turizm davamız yalnız Turizm ve Tanıtma Bakanlığının davası değildir. Bü- 
lün bu bölgelere dahil olan şehir, kasaba ve köy idarelerinin ve halkının müş- 
lerek meselesidir. Maddi, manevi alanda kuvvetlerin birleşmesi, işbirliğiyle 
rapıİması lazım bir davadır. Fakat, en büyük yük belediyelere ve belediyecile 
I * 

rin omuzlarına bindiği için, iller ve belediyelerce bölge beraberliğinin sü¬ 
ratle gerçekleştirilmesi gerekir. Turizmde birçok mesele, mahalli ve bölge 
kirliklerinin gerçekleştirecek meseleleri olduğundan, yapılacak hamleleri, 
çalışma ve ilerleme zorlamalarını merkezden beklemek doğru değildir. Tersine 
llarak mahalli idarelerin, belediyelerin müşterek hamle ve çalışmaları sonu¬ 
cu, Devlet Teşekkülerinin ele almaları gereken bir takım meselelerde, ilgili¬ 
lerin uyarılması, maddi ve manevi gayretlerin yararlı hale getirilmesi husu¬ 
sundaki hareket, bölgelerden merkeze yöneltilmelidir. Bölge birlikleri halin¬ 
se köylerin, illerin ve belediyelerin turizm alanında müşterek olan konularda 
he birlik halinde çalışmalarına esas olacak meseleler, örnekler pek çoktur 
[teferruatlıdır. Umumi olarak; yol, ulaştırma işleri bölge turizm servek ve 
[imkânlarının korunması, bilhassa yalnız bizim olmayan dünyü tarih ve ilim 
aleminin müşterek malı olan tarihi yerlerin, kalıntıların tahrip edilmemesi, 
arkeolojik eserlerin yağma edilip satılmaması, turistik mahallerin plânsız, 
programsız ve rast gele tesislerle gayri sıhhî ve fennî olmayan kuruluşlarla 
'donatılması, tabii güzelliklerin,özelliklerin bozulmaması, anlayışının sağlan¬ 
ması iç ve dış turist hareketlerinin gelişmesinde gerekli teşkilâtlanmanın 
yapılması, tedbirlerin alınması, bölge turizm sanayiinin teşvik edilmesi, hi¬ 
mayesi, folklorik gösterilerin ve festivallerin tertibi, bölgenin turizm pro- 
pogandasınm yapılması... gibi çeşitli turizm çalışmalarında köyler, özel ida¬ 
reler ve belediyelerin diğer resmî ve özel teşkilâtın bölgece işbirliğinin 
beraberliğinin sağlanması çalışmaların bölge bakımından koordinasyonu ve daha 
birçok meseleler. 

1580 sayılı belediyeler kanunuyla (x) elde edilen bölge birlikleri 
kurma imkânı birliğe dahil olanların 

- Bölgenin diğer bütün resmî ve özel teşekkül ve teşebbüslerinin 
de müştereken gayeli, olumlu, bilimii ayni zamanda birbirlerini 
tamamlayıcı çalışmalar yapmasına, 

- Devlet yardımlarının verimli alanlara yatırılmasına 

- Bakanlıklar çalışmalarının kolaylıkla değerlendirilmelerine, 
- Kalkınma plânlarının gerçeklere uygun hazırlanmalarına, 

yardım edilmiş olur. 

Her il, her kasaba, her köy ve şehir muhakkak bir turizm mahalli 
eya merkezi değildir. Bununla beraber; turizm bölge birliklerine girmiş olan 
şehirler, kasabalar, köyler, bölgenin turizme elverişli mahallerinde, merkez¬ 
lerinde, turizm sanayiinin kuruluşu nisbetinde turist hareketlerinin başlama¬ 
sı ve gelişmesiyle birlikte büyük kazançlar sağlarlar. Umumi olarak çeşitli 
ticarî mübadele, talep ve arz, istihsal ve imâldeki artış, yeni iş sahalarının 
açılması, bütün bölgeye tesir eder, refah sağlar. Bu sebeple turizm bölge bir¬ 
liklerinin kuruluşunda, bölgenin kapsadığı şehir, kasaba ve köylerin birliğe 
girme beraberliğini muhafazası,maddi ve manevi kuvvetlerini birleştirmeleri, 
bölgenin turizm meselelerini ayni hassasiyetle benimsemelerini işbirliği yap¬ 
malarını sağlıyarak esasların konulması gözönünde tutulmalıdır* 

- Maddi ve manevî kuvvetlerin birleşmesine, 
- Bölge turizm meselelerinin kolaylıkla gerçekleşmesine, yön alma¬ 

sına 
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(X) Türk Belediyecilik Derneği VIi, Kongresinin Turizm Komisyonunca 
kabul edilen Bölge Turizm Birlikleri Kuruluş Nizamnamesi Esasları: 

[iadde ; 1-  Turizm Bölgesi içinde bulunan...,....,  
..... belediyeleri.    özel idareleriyle ......... 

..... köyleri 8/158O sayılı .........Tur isn 'iliğini kurmuşlardır 

iadde : 2- Bu kuruluştan   Turizm bölgesi içinde bulunan belediyeler; 
özel idareler ve köylerden Birliğe girmiş olanlar, 1580 sayılı Be- 

.ediyeler Kanununun 133 ve müteakip maddelerindeki formaldieter tamamlanmak 
•şartı ile ve Birlik Meclisinin kabulü ile, ilk bütçe yılı başından itibaren 
re olabilirler0 

adde : 3- Birlik,Bölge turizm meselelerinin kolaylıkla gerçekleşmesine, yön 
Almasına, bölge içindeki resmi ve özel teşekküller ve teşebbüslerin 
müştereken^ gayeli olumlu ve ayni zamanda, birbirini tamamlayıcı 
çalışmalar yapmalarına gayret gösterir ve koordinasyonu sağlar. 
Başkaca; 
a) Bölge halkının ve ilgililerin turizm yönünden eğitimine 
b) Bölgenin turistik servet ve imkânlarının korunmasına, 
c) Devlet yardımlarının verimli alanlara yatırılmalına, 
d)Bölge turizm planlarının gerçekleşmesine, 
e)6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Kanununun 36, md e göre 

yürürlükte - bulunan Turizm İşbirliği Nizamnamesi hükümlerinin 
yerine getirilmesine yardımcı oluro 

Madde: 4- Birliğin Unvanı (,,,»00. Bölgesi Turizm Biriiği)dir, 

Madde: 5~ Birliğin İdare Merkez i (e „ r * o»)di XJ. 

Madde: 6- Birliğe girmiş olan belediyeler, özel idareler ve köyler ara—r;:l, 
birliğin faaliyet sahasıdır* 

Madde: rJ- Birinci madde adları yazılı olan mahalli idarelerce kurulmuş, bu bir¬ 
lik daimidir* 

Madde: 8- Bölgenin bütünlüğü bakımından, turizm icapları gözönünde tutularak 
birlik: 

a)l580 sayılı kanunun İğ maddesinin!- 2.3;8,9-10,13:l6r17-18,21,23- 
24,25,27î 28.30, 31« 32., 36,59 ? 61 „ 72,74? 75 O fıkraları ile aynı kanunun 
19» maddesinin 2* fıkrası, hükümlerine göre faaliyette bulunuiw 
b)Mahalli idarelerin reorganizasyona tabi tutulmasından sonra dahi 
bu idarelere tevdi edilecek turizmle direkt ve endirekt ilgili konu 

ve faaliyetlerin koordine edilmesinin işbirliğini sağlar ve çalışma¬ 
ları devam ettirir. 

Madde s 9- Birliğe dahil mahalli idarelerin her birinin: a) Birlik meclisi 
için seçeceği üye miktarı ve seçin şartları ile kaç yılda bir birlik 
meclisinee tetkik olunacağının belirtilmesi, b) Birliğin kuruluş ve 
idame masraflarına ne nisbette iştirak edeceklerinin tesbiti, c) Bir¬ 
lik gelirlerinin nasıl ve neneden sağlanacağı, d) Birliğin, meclisin 
kuruluşuna ve faaliyetine esas olacak diğer şartlarının neler olacağı, 
e)Birlik meclisinin yılda kaç defa toplanacağının tayini bölgenin tu¬ 
rizm icaplarına ve ihtiyaçlarına göre,birliğe dahil olan valilerin, 
belediye reislerin ve köy muhtarlarının yapacağı müşterek toplantıla¬ 
rında kararlaştırılır. 
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Madde s 10- Birliğin faaliyetlerine esas olacak diğer hükümler, I58O sayılı 
kanunun 133 ilâ 148. maddeleri uyarınca ve bundan sonra vaki ola¬ 
cak değişikliklere göre tesbit adil ir. 

B- Turizme İlgili Teşkilât veya İdari Turizm Teşkilâtı; 

1- İdari turizm teşkilâtını geniş mânada anlamak lazımdır. Başta 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı olmak üzere, gerek kendilerine mevdu görevlerin 
turizmle münasebeti, gerekse turizmin çeşitli cepheleriyle yakın ilgileri ba¬ 
kımından resmî daire ve müesseselerle diğer özel kuruluşların ve tüzel kişi¬ 
liklerin hizmetlerini memleket turizm dâvasının menfaat ve icaplarıyla telif 
ederek çalışmaları zaruridir. 

Hizmetler, karşılıklı anlayış ve Turizm İşbirliği Nizamnamesinin 
icaplarına göre değerlendirildiği nisbette, meselelerin hal yoluna girebileceği 
gerçeğini gözden uzak tutmamak lâzımdır. 

2- Raporlumuzun başından beri devlet teşkilâtının, resmi teşekkül¬ 
lerin bir çoklarının, turizmdeki çalışmalarını gerektiren meselelere ayrı ayrı 
yer verilmiştir. -Bu arada; Karayollarının geliştirilmesi bakımından Karayolları 
Genel Müdürlüğünün ve Bayındırlık Bakanlığının, turizm eğitimi ve halkta müsbet 
bir turizm anlayışı bakımından Milli Eğitim Bakanlığının, imâr yönünden İmar 
ve İskân Bakanlığının İdarî turizm teşkilât ve müesseseleri içersindeki rolleri 
küçümsenomiyocek derecede önemlidir. 

Mahalli idarelerin de teşkilâtları içinde turizm fonksiyonlarını 
tayin etmek ve bu idarelerden faydalanmak şüphesiz lâzımdır. Yeter ki, finans¬ 
man imkânları bulunsun.. 

Sayılanlar dışındaki teşkilâtın direkt veya indirekt ilgisine ve 
önemine şimdilik değinmekle yetinmek zorundayız o 

Ayrıca, özel teşebbüsle, Hükümet arasında sir işbirliği lüzumuna 
inanmak gerektir. 

C- Turizm Bölgelerinin Planlanması ; 

Memleketimizin tarihi, coğrafi, sosyal ve İktisadî beraberliklerine 
ulaştırma imkânlarına göre ayrılmış olan turizm bölgelerinin plânlanması ve 
türlü turistik tesislerin lüks olmaktan ziyade orta halli turist bütçelerine 
uygun şartları ihtiva edecek surette planlanmasını öngören standartların İmar 
ve İskân Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâ¬ 
tı tarafından müştereken tesbiti iyi sonuçlar verebilir. Bu arada Belediye 
imar plânları yapılırken, turistik tesislerin muhtemel inkişafı gözönünde bul 
lundurulmal1dır- 
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1V-U LAŞII-Î İLEİLGİLİ TEDBİRLER 

Ulaşım ile ilgili tedbirler,ulaştıfma genel tedbirleri, karayolları, demir¬ 
yolları, denizyolları, havayolları, P.T.T. hizmetleri olarak incelenmiştir. 

ULA,TIE;A GEUEL TEDBİRLERİ 
1-Ulaştırma sistemlâriarasmda koordinasyon tedbirleri inşaat ve seferler 

bakımından:Ulaştırma vasıtaları turizm endüstrisinin gerektirdiği nitelikte 
vo konforda yapılmalı ve teçhiz edilmelidir. Otobüs, tren, vapur ve uçakların 
etrafı görecek ve dinlendirici şekilde yapımı şarttır. Kara, Lava, deniz, 
demiryollarının işbiriiği yaparak birbirlerini tamalayıcı bir tertiple çalış¬ 
ması ta,rifelirinin buna göre ayarlanması gerekir. Ulaştırma koordinasyoft 
kurulunda Turizm ve Tanıtma Bakanlığından bir temsilcinin devamlı bulundurul¬ 
ması lazımdır. . 

2-Kombine biletler :İç ve dış hatlarda bütün acente ve gişelerde bilet¬ 
lerin kombine olarak bulundurulması gereklidir. 

3-Kazalar ilkyardım' sigortasTrafik polisinin turizm yönünden yetiştiril¬ 
mesi. Ana yol boyunca ilkyardım merkezleri açılması ve karayolları şube teşkil¬ 
atından ve benzin istasyonlarından istifade edilmesi. PTT vo jandarma telefon 
hatlarının müsait olduğu veya çek basit fenni müdahalelerle benzin istasyon¬ 
larına ve ilkyardım merkezlerine telefon konulması şarttır. 

4-Ulaştırma personelinin turizm yönünden yetiştirilmesi:Bu konu üzerinde 
özellikle durulmalı, ulaştırma personeli kış aylarında kurs ve eğitime tabi 
tutujrarakş (lisan bilgileri türkçe dahil, geçilen yollar ve civardaki turistik 
değerler hakkında bilgi, yolcuya i}i muamele telkin edilerek yetiştirilmelidir. 
Ulaştırma personeli yetiştiren okul ve kurslarda turizm ve tanıtma dersleri 
konulmalıdır. 

5-İlanlar:Bütün ulaştırma kolaylıklarını bilhassa tenzilatlı tarifeleri 
radyo ile halka duyurujrualidir. Danışma bürolarında, da bu gibi tarifelerin 
bulundurulması ve yolculara verilmesi gerekir. 

6-Tarifo cetvelleri vo dağıtımı:Tarife cetvelleri basit ve türkçe,İngi¬ 
lizce, Almanca ve Pransızc olarak tanzim ;dilip dünyanın her yerine 4-5 ay 

.önce dağıtılmalıdır. Bu cetvellerin her istasyon için ayrı ayrı ve turistik 
resimler konarak tanzim edilmesi *ayanı tavsiyedir. Ayrıca dağıtımın isabetli 
olması için dağıtım cetvelleri hazırlanmalıdır. 

6-Yatırım fonu:Bu yatırım tekliflerimizin topyekûn olarak yıllık plân¬ 
larda turizm sektöründe gösterilmesi. 

7-Düşünceler:a)Yurt içinde demir, deniz ve havayolları ile seyahat eden 
turistlerin diledikleri iskele ve istasyonlarda inip kalabilmolirini sağla¬ 
mak için biletlerine o yer yetkililerinin vize verme haklarının tanınması 
gerekli bulunmuştur. b)Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuruluşlarla Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı dış bürolarının müştereken çalışmalarının temini. Ezcümle: 
Bütün dış bürolardaki acentaların birleştirilerek propaganda ile birlikte 

■ Türk Hava Yolları, demir ve denizyolları biletlerinin aynı yerde satılması. 
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KARAYOLLARI- DEMİRYOLLARI- LEHİZYOLLARI- HAVAYOLLARI vo PTT HİZMETLERİ] 
İLE İLGİLİ TELDİRLER 

Karayolları: 

1- Yolların iki tarafının tanzimi tedbirleri:(İşaretleme, 
dinlenme yerleri, ağçlandırma v.s ) 
a) Kara yollarının işaretlenmesi: Kara yolcularının, bilhassa turistlerin 
karayolundaki fiziki ve geometrik değişiklik ve arızalardan emniyetli bir 

mesafeden haberdar edilmeleri şarttır. Bu ise, trafik işaretleri ile sağ¬ 
lanabilir, Ayrıca turistik değeri, tarihi ve tabii güzelliği olan mahalle¬ 
rin de işaretlenmesi zaruridir. Bu hususta kullanılacak mşaretlerin beynel¬ 
milel bir mahiyet taşıması şartı göz önünde tutularak Karayolları Genel 
Müdürlüğünco bugüne kadar kullanılmakta olan Amerikan standartları bı. - 
rakılarak Avrupa standartlarına geçilmiştir. Memleketimize gelen turistlerin 
büyük bir kısmının Avrupalı olması , bu değişikliğin yurt dışmna çıkacak 
Türk turistleri bakımından faydaları aşikardır, İşaretleme yapılırken 
beynelmilel trafiğe açık yollar( E yolları) ile turistik ana yol vo tur 
yolları ön plana alınarak diğerleri revizyon sırasında peyderpey değiş¬ 
tirilmelidir. Turistik mahallerin işaretlenmesinde İngilizce, Almanca vo 
Fransızca levhalar kullanıldığı gibi tarihi yerlerin orijinal isimleri de 
yazılmalıdır. Bu konuda dikkad edilecek bir husus da yol tamiratı, inşaa¬ 
tı gibi trafiği tehlike arzeden mıntıkaların gene ajjmi şekilde üç lisan 
üzerine yazılmış levhalarla çok itinalı bir şekilde işaretlenmesi üzerin¬ 
de durulmasıdır. Hudut giriş kapılarına üç lisan ve imkân nisbetinde kom¬ 
şu devletin lisanıyla yazılımşı Türkiye'ye Hoş Geldiniz ibareleri bulunan 
levhalar konulması fajrdalı olacaktır. Bütün bu işaretlemelerin; yol, trafiğe 
açılır açılmaz yapılması şarttır. 

b) Yol kenarlarının tanzimi: Gerek vasıta kullananların yeknesak bir gö¬ 
rüşten kurtulması, gerek yol boyunun manzarasının güzelleştirilmesi bakı¬ 
mından Karayolları Genel Müdürlüğünce ağaçlandırma yapılmaktadır. Bu faa¬ 
liyetin bilhassa turistik yollarda devamı ve hatta arttırılması lâzımdır. 
Ancak daha müessir bir işbirliği yapılması ve hatta ağaçlandırma işinin 
tek elden yürütülmesi konusunun tetkiki faydalı olacaktır. Gene ayni gaye¬ 
ye hizmet maksadıyla Karayolları Genel Müdürlüğünce yapılmakta olan yol 

boyu dinlendirme yerleri vo yolcu parklarının inşaası her yüz km.de bir 
ve basit olarak ihtiyacı karşılayacak şekilde (ağaç oturma yerleri, çöp 
kutusu v.s.) yapılmalıdır. Bu yolların mevcudiyeti üç lisan üzerine kâfi 
derecede uzaktan turistlere bildirilmelidir. Bu mahallerin bazılarında 

akarsu ve helâ tesis olunmalı, bunların yerleri levhalarla belirtilmeli¬ 
dir. Ayrıca dinlenme ve park yerleri temiz, bakım altında bulundurulmalı¬ 
dır. Muayyen bir program dahilinde inşa olunurken bu yollar üzerinde park 
yerleri ve dinlenme yerleri de beraberce sağlanmalıdır. 
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İlk 5 yıllık programda aşağıda adları yazılı tarihi yarlerin 
civarında da dinlenme yerleri yapılması turistik kakımdan öngörülmektedir. 
Bu dinlenme yerlerinin 1965- 1966-1967 yıllarında yapılacak olanların lis¬ 

tesi ve finansman miktarı aşağıda çıkarılmıştır. 

1965 programında; 
1-Edirne Sarayiçi 125.000 Tl. 
2-PriP-ne 100.000 Tl. 

3-î iletos 100.000 Tl. 

4-Didyna 100.000 Tl. 
5-ŞTruva 100.000 Tl. 
6-Side 100.000 Tl. 

7-Alanya kalesi 100.000 Tl. 
8-Antakya St.Pier 150.000 

Kilisesi 
Y ekün   .. 875* 000 Tl. 

1964 programında; 
1-Sardes 100.000 

2-Perge 100.000 
3-Aspendos 100.000 
4-Aphrodisias İpO.OOO 
5-Cc.nnet Cehennem 100.000 

Yekûn........ . 550.000 

1967 Programında; 
1-Assos 100.000 

2-Finike 100.000 

Yekûn   200.000 

2- Benzin istasyonlarının tanzimi s 
karayollarının trafik kanun ve tüzüğünün 18 ve 19* madde¬ 

lerine göre Karayolları ' Genel Kidürlüğüne e >enzin istasyonlarına şimdiye 
kadar trafik emniyeti bakımından ruhsat verilmekteydi. Yeni hazırlanmakta 
olan tekliflere göre modern ihtiyaçlar göz önüne alınarak ruhsatından başka 
bir de işletme ruhsatı verilmesi düşünülmektedir. Ayrıca, benzin istasyonla¬ 
rındaki otel, motel, lokanta, kahvehane gibi umumi açık yerlerin sağlık ve 
temizlik, fiat bakımından kontrolü do şarttır.Belediye hudutları dahilinde 
dahilinde olunca bu işlen mahalli Belediyelerin ve turizm bürolarının yardımı 
ile gerçekleştirilmelidir» 

Bu husustaki mevzuat süratle hazırlanmalı ve meriyete konul¬ 
malıdır. 
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3-3?eşriyat işleri s 

Turistlerin seyahatini kolaylaştırmak gayesiyle neşriyat 
işlerine önen veril-melidir. Bunlar: 

ajKarayolları Haritası s Turizm ve ^anıtma Bakanlığı ve Karayolları Genci 
Müdürlüğünce hazırlanmakta olan turistik haritaların geniş bir işbirliği 
ile turistlerin ihtiyacına daha fazla ir.kan vermesini sağlayacak şekilde 
tertip ve tanzim edilerek turizm mevsiminin başlangıcında tevziata hazır 
olması sağlanmalıdır. 

Bu gibi haritaların israfının önlenmesi ve hakiki ihtiyaç 
sahiplerinin eline geçmesini temin etmek için mali külfet tahmil etmemek 
şartıyla ücret mukabili dağıtılması konusu incelenmelidir. 
b)Afişler. 
c)üyarıcı ve eğitici broşürler. Broşürler arasında şöför ve sürücülere • 
turistlere ve turist arabalarına, yardımcı'olmaları maksadıyla ilgililere 
broşürler ve Türkiye trafiği adlı bir neşriyat yayınlanalıdır. 
d)Turist etiketleri (Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp 
Turizm, ve Tanıtma Bakanlığı tarafından bastırılmatadır. 
c)Yol itinererleri Kapukule-Edinne -İstanbul, İpsala-İstanbul (Karayolları 
Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıp Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
tarafından bastırılmaktadır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı tarafından hazırlanan yol 
itinerer listesi aşağıdadır. 

İstanbul-Bolu-Ankara-Ulukışla-Adana - İskenderun-Reyhanlı 
yayladağı- Ankara-Sansun -Erzurum -Ağrı-Gürbular - Ankara-Yozgat-Sivas- 
Erzincan-Erzurum - İstanbul -İzmit-Yalova -Bursa-Bandırma-Çanakkale - 
Ayvalık- İzmir-Aydın-Denizli-Antalya-îzmir- Söke- Milas 

a)Bodrum 
b)Muğla-Marmaris 
c) Mu ğla-Köyc eğ i z- F et h iy e 

Ankara-Konya-Karaman-S i1i fk e-M er s in-Adana 
İstanbul-İzmir-Osmaneli-Bilecik -Kütahya-Burdur-Antalya-Ankara-Konya 

a)B eyş ehir-Eğridir-Isparka-Burdur-Antalya 
b)Beyş ehir-Aks eki-Manavgat-Antalya 

Ankara-Pclatlı-Afyon-Burdur-Antalya 

Adana- Gaz i ant ep-Ur f a-Kı z ıl t ep e-îîus ayb in 

4-Karayollarında trafik kontrolüyle ilgili tedbirler: 
Yol emniyeti bakımından trafik kontrolü bugün Emniyet 

Genel Müdürlüğüne bağlı Trafik ^olisi ve kısmen Karayolları Genel Müdür¬ 
lüğünce bağlı trafik Polisi ve kısmen Karayolları Genel Müdürlüğünce 
yapılmaktadır. Trafik Polisi tarafından umumi trafik kontrolü yapılırken 
Karayolları Genel Müdürlüğünce yollarımızın tahribine sebebiyet veren 
ve en önemli amil olan ağır vasıtalar ile en büyük kaza sebeplerinden 
biri olan fazla hız kontrolü yapılmaktadır. 
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Ağır vasıtaların kontrolü sabit ve seyyar kantarlarla yapılmaktadır, 
turistik gayeler için olduğu kadar millî servetin kurtarılması bakımından 
halen mevcut seyyar kantarlar ile 16 adet sabit tartı istasyonları sayı- 

smın arttırılması şarttır.Bu istasyonların muayyen bir program dahilinde 
Karayolu şebekesini kontrol altına alabilecek bir mertebece çıkarılması 
planlanmalıdır. Hız kontrolünde kullanılan radar cihazları da arttırıl¬ 

malı, bu hizmetlerin görülebilmesi için lüzumlu vasıta ve cihazlar sürat¬ 
le tenin olunmalıdır. 

Bugün birkaç idare elinde bulunan trafik teşkilatının 
5 yıllık planda da Öngörüldüğü gibi daha rasyonel bir şekilde halledil¬ 
mesini sağlayacak mevzuatın bir an önce ner'iyete konulması lazımdır.Zira 
bugün bir millî felşket olarak vasıflandırabilecelimiz trafik kazaları¬ 
nın mevcut mevzuat ile önlenmesini beklemek imkansızdır. Gerek personel 
vc vasıta sayısı,evsafı gerekse bu işe tahsis olunan ödenek çok kifayet¬ 
sizdir. Yina mevzuat hazır oluncaya kadar yukarda zikrolunan tedbirler 
alınacak olursa hem yeni teşkilât için personel,vasıta ve teçhizat kısmen 
sağlanmış olur,hem de kazaların azaltılması için ilk tedbirler alınmış 
olur. 

Bilhassa önemli kaza amillerinden biri olan yol üzerinde 
bırakılmış olan vasıtaların trafiğe arzettiği tehlikelerin önlenmesi şart¬ 
tır. Bu maksatla Karayolları Genel Müdürlüğünün çekici vasıtalarla teçhiz 
edilmesi icabeder.Adı geçen Genel Müdürlüğün elinde bu tip vasıta yoktur. 
İlk kademe olarak ön plâna alman turistik yollarda tecrübe mahiyetinde 
bu çekicilerin kullanılması sağlanmalıdır. Bu maksatla Milli Savunma 
Bakanlığından K-62 tipi çekicilerin muvakkat olarak Karayolları Genel 
Müdürlüğü emrine verilmesi büyük faydalar sağlayacaktır. 

Yolda kalan turist vasıtalarına mevzuat dahilinde gerekli 
yardımın yapılması hususu karayolları üzerinde, fazla seyreden vasıtaya 
sahip resmi devlet teşkilatına yapılacak tamimlerle sağlanmalıdır. (Kara¬ 
yolları Genel Müdürlüğüne e böyle bir tamim yapılmıştır.) 

5-Turistik yolların kaliteleri: 

Karayolları Genel Müdürlüğünce bir karayolundan geçebilecek 
vasıta sayısınaş yolun geçtiği arazinin düz,dalgalı,arızalı ve çok arızalı 
oluşuna göre çeşitli standartlar tosbit edilmiştir, Standart sınıfının 
tesbitinde esas teşkil eden trafik hacmi 15 yıllık müstakbel tahmine göre 
bulunan günlük ortalara vasıta sayısıdır. 

Turistik yolların standartları aynı olmalı ve devamlı 
bakım altında bulundurulmalıdır. 

6-0tobüs taksi vesair motorlarla ilgili tedbirler; 

a)Gerek şehirler arasında gerekse memleketler arasında yolcu nakliyatında 
çalışan vasıtaların sürücüleri ve yardımcıları ehliyetli , güvenilir ki¬ 
şiler olmalıdır. Bu husus göz önüne alınarak otobüs seferleri ve hatlarının" 
tesisini hükümet ve belediyeler teşvik ve himaye etmelidirler. 
b)0tobüs bekleme salonları maksada uygun tefriş ve tanzim edilmelidir. 
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c) Trafiğin tanzimi, bilet satışı, yolculara gerekli bilgilerin verilmesi için 
işletme idaresinin ve bürolarının bekleme salonları içinde ve yakınında bu- 

<lunması lâzımdır. 

d) Otobüslerin gidiş ve gelişlerini tarifelerde gösterilen zamanlarda olmasına, 
tes-bit edilen ücret tafifelerinin de aynen tatbik edilmesine dikkat edilmelidir» 
e) Otobüs şoförlerinin, biletçi ve diğer müsdahdemlerin seçimine ve bunların 
kıyafetlerinin düzgün, temiz «İmalarına itina edilmeli , yolculara muamalelerinde 
nezaketle hareket etmelerine ehemmiyet verilmelidir, 
f)Otobüslerin sefere çıkmadan önce sefer esnasında ve seferden dönüşte motor 
ve emniyet akşamının muayene edilmesi , muayene neticesinin selahiyetli 
kimseler tarafından kontrol edilmesi şarttır, 
g) Şoförlerin en az ilk öğretim yapmış olmaları gerektir. Esasen Karayolları 
Trafik Kanununa göre 1966 ocak ayından itibaren bu şart arnacaktır. Orta .. \ 
öğretim yapmış olanlar tercih edilmelidir. Ayrıca bir turizm kursuna tabi tu¬ 
tulmaları imkânı da araştırılmalıdır. 
h) Yurt içinde bilhassa turizm hizmetinde çalışacak otobüslerinde Bakanlar 
Kurulunun 25,1.1964 gün ve 4/2269 sayılı kararıyla kabul edilen evsafı haiz 
olması istenilmelidirr 

ı)Otobüs seyahatlerinde dikkat edilmesi gereken bir hususta radyo cihazlarının 
şoförlerin zevkine göre değil yolcuların arzusuna göre ayarlanmalıdır. 
i)Otobüs vetaksilerin munzam işletme ve bakımı için işletmecilerin birleşmeleri 
teşvik edilmelidir. 

7- Araba Kiralama Servisleri? 

Her şehirde taksi otomobillerinde gece gündüz saat farkları 
yahut diğer namlarla yapılan zamlar kaldırılmalı,taksimetrelerde ödenmesi ge¬ 
reken para miktarlarının gönderilmesinin tenini için sık sık k»ntrol ve ayar¬ 
lamalar yapılmalıdır. Gece farkı lüzumunda muayyen ve maktu birfiat olarak 
tcfebit edilmelidir,Büyük şehirlerimizde olduğu gibi bütün şehir ve kasabalarda 
kiraotomobillerinde taksimetrelerin kullanılmasının mecbur tutulması cihetine 

gidilmelidir. Hatta şehir ve kasaba banliyösü dışına ggdecek otomobillerin de 
taksimetre hesabıyla ücret almalarının araştırılması buna imkan olduğu takdirde 
şehir ve kasaba dışı x farkı olarak ölçülü yevmiye sisteminin tatbiki en pratik 
ve uygun olarak tavsiyeye şayandır.Irz, mal, can emniyetinin sağlanması için 
alınacak tedbirler arasında Kuzey Avrupa memleketlerinin bazılarında olduğu 
gibi tek başına çalışan şoför ve taksilerin müşteri alma şeHi önlenmelidir. 
Bu gibi şirketlere girecek taksilerin değerleri tesbit tesbit edilmeli, çalış¬ 
ma gün vesaatlerine göre muayyen bir para alınmak suretiyle sigorta, tamir,ba¬ 
kım hatta yenileme imkanları sağlanmalıdır. Bu şekilde şirket kurma neticesinde 
sürücülerin her türlü hareketinden şirket mesul olduğundan muhtefaml bazı 
hadiseler önlenmiş olur. Bilhassa alkol, esrar gibi keyif verici maddeleri 
kullananlar, müşteriye karşı kötü harekette bulunanlar, fazla ücret istiyenler 
şirketçe cezalandırılmakla beraber tragik zabıtasına da zamanında haber verilmes: 
imkanları hasıl olur. Bu gibi şirketlerin kurulmasıyla, şoförsüz vasıta kiralama 
talepleri de karşılanmış olacaktır. 

8- Türkiye Turing ve Otomobil Kurumuş 

Turizm davasının sadece devlet sektörü eliyle halledilmesini 
beklemeğe imkan yoktur. Türkiye Turing ve Otomobil Kuramu, PetrolŞirketleri, 
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Sigorta Şirketlerini de maddi, manevi yardımları sağlanmalıdır.Bunlar; 
arıza yajıan turist vasıtalarının yolda tamirini temin edecek seyyar 
tamirhane vasıtaları, servis istasyonlarında tamir atölyeleri, ilk yar¬ 
dım istasyonları kurulması gibi hususlardır. Ayrıca Türkiye Turing 
Otomobil Kurumunun bazı turistik şehirlerde belli adreslerde şubeleri 
almalıdır. 

9- Finansman; 
Turistik ana yolların,tur yollarının,buralardaki dinlenme vc 

park yerlerinin inşaası ve bakımının esasen finansman darlığı çeken 
karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasına imkân yoktur. Bu 
bakından bu işlerin yapılmasını temin için finansman membaları bulunma¬ 
lıdır. Bunlar; 

- Hâzinece munzam ödenek tahsis edilmesi 

- Dış finansman tenini (AID, Dünya Bankası gibi) 
- Bir turizm vergisinin ihdası, 

olarak düşünülebilir. 
Bu kaynaklardan tenin olunacak finansman Karayolları Genel 

Mudurlüğünün bütçesine intikâl ettirildiği taktirde bu hizmetler adı 
geçen Genel Müdürlükçe süratle yürütülebilir kanısındayız. 

Demiryolları; 

10- Prensibimiz "Fazla kapasite yaratmamak,eldeki kapasiteden 
tam yararlanmaktadır"Ancak turizm bakımından tevsii tekliflerimiz şun 
1ardıri 

a)Burdur-Antalya hattı 

b)Trakya hattının Türki'ye hudutları içine alınması.Bunun içinde Pehli¬ 
vanköy- Edirne yolunun inşasının süratle ele alınması lazımdır.(Gümrük 
vo pasaport müşküllerinin önlenmesi için) 

c)Ankara Haydarpaşa arasındaki demiryolunun gelişmesi yani Arifiye - 
Mudurnu- Es enk erit yolunun inşası ile mümkündür. Yüksek sdandarta vc mo¬ 
dern sinyalizasyona sahip olarak inşa edilebilecek bu hat Ankara -Hay¬ 
darpaşa, yolculuğunu 5>5-6 saate indirebilir. Halen Haydarpaşa -Arifiye 
arasındaki kısmın elektrifikasyonuna başlanmıştır. İstasyon ve peronların 
yükseltilmesi işine devan edilmektedir. Bu duruma göre Arifiye—îudurnu- 
Esenkent yolunun elektrifikasyonu şarttır. 

d)Haydarpaşa-Antalya hattının geliştirilmesi do düşünülebilir. 

11-Sürati artırma ve modernleştirme tertibatı 

a)Yol kısmının modernleştirilmesi. Sösü geçen konuda turizm bakımından 
Trakyada'ki Simplon ekspres hattı ve Nusaybin'de- nihayete eren Toros 
Ekspres hattının ıslahı öncelikle ele alınmalıdır. 
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Elektrifikasyon ve dizelizasyon üzerinde özellikle durulmalıdır 

b)Vagonların modernize edilmesi. 
Pull-man tipi yolcu vagonlarının öncelikle ele alınması gereken hatlar¬ 

da (Toros Ekspres hattı ve Simplon Ekspres hattı çalıştırılmak üzere ima¬ 
line süratle geçilmelidir. Halen Pull-man tipi yolcu vagonlarının özelli^ 
ğini belirten koltuk v.s. şeyler Amerika'dan örnek olarak getirtilmiş 
bulunmaktadır. 

a)Bu hususta yapılması öngörülen ' işlertr 
- Büyük istasyonlarda, peronların uzatılması, 
- Turnike tesislerinin yapılması, 
- Umumi temizlik üzerinde durulanası ve cezai müeyyidelerin tatbiki, 
- Ücretli tuval et-lavabo mecburiyetinin konması. 
- Danışma ve turizm bürolarının açılması ve lisan bilen personel kullanıl- 
mas ı. 

- Lokantaların turizme hizmet edecek şekilde tanzimi ve temizliğe riayet 
edilmesinin temini fiatların turizme hizmet edecek şekilde tosbiti. 

- Büfe ve (küçük modern tekerlekli arabalarla) seyyar satışın temini. 

- İstasyonlarda PTT Teşkilâtının ve Türkiye'yi tanıtıcı turistik kartpos¬ 
talların bulundurulması. 

- İşaret levhalarının belirli yerlere asılması 

- Münasip yerlere çöp kutularının konması. 

- İstasyon hamalları için bir kıyafet tesbiti vo her istasyona teşmili. 

- Hatıra eşya." vc* çiçek satışının tenini 

- “eronlara -trenin kalkış saatini gösterir saatlerin konması, bu saatlerin 
altında da trenin gideceği yönü ve uğrayacağı istasyon isimlerini gösterir 
bir tablonun bulundurulması.(Geceleri ışıklandırılması şayanı tavsiyedir.) 

- İstasyonlarda hoparlörlerle kalkacak trenin gideceği yönün ve uğrayacağı 
istasyonların isimlerinin, kalkacağı peronun ve saatin sık sık ilan edil¬ 
mesinin temini. 

- Halkın faylanacağı tenzilâtı tarifenin Danışma Büroları tarafından duyu¬ 
rulması. (İlan asarak,ufak broşürler hazırlayarak, hoparlörle ilan ederek) 
- Pilot olarak seçilen istasyonların umumi durumları goz önünde tutularak 
ıslaha ihtiyaçları olup olmadığı aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

12-İstasyonların turistik yönden önerimi 

- Uzunköprü 
- Sirkeci 

- Haydarpaşa 
- Eskişehir 
- Ankara 

- Kayseri 
- Ulukışla 
- Adana 

- Gaziantep 

-Nusaybin 

Islah lâzım 

Yet erlidir 

Islâh lâzım 
Yet erlidir 

ît 

Islâh Lâzım. 
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-Balıkesir 

-Afyon 
-Kütahya 

-■‘Nonya 

-İzmir 
-kanisa 

Islâh lâzın 
Yet erlidir 

Islâh lâzım 

Yoterlidir 

Islâh Lâzım 
Yeterlidir 

13- Trenlerde ^crvis 
a) Kontrol ve personel üzerinde özellikle durulmalıdır. Kondöktörler 

kaldırılmalı ve her vagona onlarında vazifesini görecek hostesler ve¬ 
rilmelidir. Eşyaların naklinde istasyon hamallarından istifade edilmesi 
düşünüleh ilir. 

b) Soğuk büfe i Küçük tekerlekli arabalarla seyyar veya vagonların bir kö¬ 
şesinde sabit olarak yiyecek satışının temini. Bu meselelerin halline 
ekspres1erden baş1annalıdır. 

14-İstasyon şehir bağlantısı ihtiyacı 

Pilot istasyonlar ve bağlantı durumları aşağıda gösteril¬ 
miştir 

- Uzunköprü 
- Sirkeci 

- Haydarpaşa 
- Eskişehir 
- Ankara 

- Kayseri 
- Ulukışla 
- Adana 

- Gaziantep 
- Eusaybin 
■3 İzmir 
- Kanişa 

- Balıkesir 

- Kütahya 

Islâh Lâzım 

İyidir 
M 

Islâh Lâzım 

iyidir 
Islâh Lâzım 

İyidir 

II 

Afyon 

Islâh Lâzım 

İyidir 
Konya !» 
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Denizyolları t 

15- Sefer tavsiyeleri s 
a)ltalya- Yunanistan- Türkiye feri hattı 
b) Silifke- Kabrıs- Hayfa feri hattı 
c)İzmir -Mersin arası sık geni seferleri 
d) Marmaris- Rodos feri hattı 
S) Mevsimlere göre özel turist seferlerinin arttırılması. Marmara hattı, 
Akdeniz hattı, Karadeniz hattı , 

16- Yolcu salonlarının ve iskelelerin turistik yönden onanmış 
a) Bu hususta yapılması öngörülen işler; 
- Umumi temizlik üzerinde durulması ve cezai ihüeyy edeler konmasm(çöp kutu¬ 
larının konması ,çöplerin imhası v.s) 
-Lokantaların turizme hizmet edecek şekildi tanzimi ve temizliği riayet edil 
meşinin temini •, fiatlarm turizme yardım edecek şekilde tesbiti. 
-Ücretli tuvalet- lavabo ihdası.. Tuvaletlerin birer tanesinin mutlaka ala¬ 
franga yapılması, 
-Danışma , Turizm Bürolarının açılması. 
- PTT Teşkilatının ve Türkiye’yi tanıtıcı kartpostalların bulunması. 
-İşaret levhaları belirli yerlere konulmalı. 
-Hatıra eşyası ve çiçek satışının temini. 
- İskelelere vapurların geliş-gidiş gün ve saatlerini gösterir tarife cet 1 
veli erinin asılması 

- İskele hamalları için kıyafet tesbiti 
- Gümrükten muaf mağazaların açılması 
b)Pilot olarak seçilen iskeleler ve İdmanlarda ön görülen işlerin tatbik 
edilmesi, 

Tophane - Marmaris 

Alsancak - Bodrum 

Antalya - Sandırma 

Alanya - İskenderun 
Mersin - Samsun 

Silifke - Trabzon 

Çeşme - Talova 

Kuşadası - Fethiye 
- Çanakkale 

17- Denizyolu acentalarınm geliştirilmesi s 
a) Acentalıklar için bir yönetmelik hazırlanması gereklidir. (İşbirliği ; 

yapmaları için) 
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b) Acentalarm turistlere yarayıcı bilgilerle donatılması ve her v<sile 
ile turizme yardımcı olmaları sağlanmalıdır. Ulaştırma Bakanlığı bu konuda 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile sıkı bir işbirliği yapmalıdır. 

c)Acenta seçiminde mesleğin icaplarına vakıf hakiki iş adamlarının tercih 
olunmasına itina gösterilmesi ve Ulaştırma Bakanlığınca zaman zaman denet¬ 
lenmesi lazımdır. 

d)İstanbul,İzmir, Antalya ,ilersin,İskenderun,Samsun,Trabaon,Giresun gibi 
iş hacmi fazla limanlardaki acentalık görevinin, doğrudan doğruya Banka 
tarafından ifa edilmesi gerekli bulunmuştur. 

l8-Gcmi içi servisi eğlendirme ve dinlendirme işleri s 
a)Gemi personel seçiminde kaptanından gemicisine kadar titizlik gösteril¬ 
mesi, sosyal faaliyetleri organize edebilecek kabiliyette olmaları lisan 
bilmeleri,hususi eğitime tabi tutulmaları İsrarla takip ve tatbik edilme¬ 
lidir. Bilhassa kamara personelinin seçiminde hassasiyet gösterilmelidir. 
b)Eğlendirme ve dinlendirme işlerinin program dahilinde yürütülmesi, 
c)Eğlendirme işlerinde yolcuların yaş gruplarına itina gösterilmesi 
d)Folklor ,film vo konser tertiplerinde daima yeniliklere gidilmesi alış¬ 
kanlığın ve eski dilimlerin tekrarlanmasına meydan verilmesi, 
e)Binlenme araçlarının (Koltuk ' eziong v.s.)yolcu sayısı iile orantılı 
tutulması. 

f)Mönülere millî yemeklerimizin i lav,; edilmesi. (Kebaplar, tatlılar,börek¬ 
ler rakı) 
g)İçhatlarda yemek servisine çeşit ve vasıf bakımından titizlik gösteril¬ 
mesi. Eğlence işlerinde dış batlardaki gibi davranılması. 
h)Gümrükten muaf mağaza açılması. 
k)Turistik gemilerde kambiyo açılması. 

19- Yüzer Oteller 

Rantablitesini kaybetmiş gemilerin ihtiyaç jtuyulan zaman 
ve yerlerde otel olarak turistlere tahsis sağlanmalıdır. Örneğin servis 
dışı edinilmesi düşünülen Adana,İstanbul,Ankara gibi gemilerin yüzer otel 
haline getirilmesi öngörülmektedir. 

20- Liman -İskele-Yanaşma yeri yatırım teklifleri: 

- İzmirde muvakkat yanaşma yeri 6 Haziran'da ikmal edilecektir. Efeaslı 
bir fori iskelesinin Alsancak'ta yapılması zaruridir. 
-Mersin’de bir feri iskelesinin yapılması.(Liman tesisleri müsaittir. 
Fori için özel bir yerin şimdi'den tefriki yerinde olur.) 
-Çeşme'de 500-1000 tonluk motorların yanaşabileceği bir iskele yapılmış 
ise de bugünkü ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu itibarla Çeşme -Kuşadası, 
Marmaris-Fethiye ve Siligke iskelelerinin feribot ve turistik gemilerin 
yanaşabileceği şekilde onarımı gereklidir,Ayrıca sahillerimizde hususi 
yatlar için yanaşma ve benzin ikmal yerlerinin inşası lüzumlu görülmekte¬ 
dir. 
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Havayolları; 

21- Yolcu "bulunduğu nisbettesefer yapılmakta ve artırılmak -

tadır, alnız mühim olan propagandayı iyi yapıp yolcu bulmaktır. Bu konu
da havayolları gayet pasif davranmaktadır. Havayollarının seyahat acen-
taları gibi geliştirilmesi şarttır. Yolcu celbetrek için bu konuda titiz 
davranmak gerekir. 
1963 yılı kayıtlarına göre İran’dan Türkiye üzerinden transit olarak 
geçen yolcu sayısının 20.000 üzerinde olduğu görülmüştür- Bu durum mu
vacehesinde Erzurum-Tebriz hattının açılmasında büyük fayda ve lüzum 
mütalaa olunmuştur. 

22- İlk yıllarda yapılacak sefer teklifleri şunlardır; 
- Afyon'daki 1. sınıf meydana sefer ihdası 
- Çanakkale'deki III. sınıf' meydana sefer ihdası. 
- Yeşilköy'deki askeri hava alanının iç seferlere, sivil hava alanının 
dış seferlere açık bulundurulması. 

23- Uçak içi servisi; 
-Yemeklere itina gösterilmesi 
-Hosteslerin daha ciddi ve vazifeşinas olmaları. 

24- Devlet Hava Meydanlarının uzun vadeli olarak tedbir 
teklifleri "Türkiye'de uçuş emniyetini arttırmak" ana fikrinde toplana
bilir. Bu konuda halen çalışmalar yapılmaktadır. Seyrüsefer kolaylıkları 
N.B den YOR a kadar çeşitlidir. 
-Esenboğa Hava alanında "Türk Trafik Kontrolü Merkezi" kurulmaktadır. 
Plana alınmış olup bina bitmek üzeredir. Yalnız PTT buraya hat vermelidir, 
- Esenboğa hava alanında uçuş emniyetinin sağlanması için bir radar is
tasyonu kurulmaktadır. 
-Yeşilköy hava alanında ise böyle bir istasyon için mali portesi hesaplan
mış olup kurulması düşünülmektedir. Bu düşüncenin biran evvel gerine ge
tirilmesi şarttır. 

25- Askeri alanlardan istifade; 

Halen Diyarbakır, Malatya, Kayseri,Bandırma, Balıkesir askerialanlardan 
tam olarak istifade edilmektedir. Çı0lı hava alanı için Hava Kuv. Kuman
danlığından müsaade alınmıştır. Ancak lüzumlu sabit tesisler kurulduktan 
sonra sefere açılabilecektir. Çığlı beynelmilel bir alan olarak düşünü
lemez. 

26- Terminal ve Hava Alanlarının Turistik Yönden Onarımıs 

Bu konuda Beynelmilel alanlar ön plâna alınmalıdır. 
-Umumi temizlik üzerinde durulması, 
-Transit yolcu salonunda büvet ve yemek bulundurulması, 
-Yağmurlu havalarda yolcuları uçağa kadar götürecek küçük kapalı vagon
ların ihdası, 
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- İşaret levhalarının belirli yerlere konulması geceleri ışıklandırılması, 
- Gümrükten muaf mağaza açılması, 
- Hatıra eşyası ile beraber çiçek satışına ehemmiyet verilmesi. 
- Bekleme salonlarında turistik filmler gösterilmesi ve bu konuda Tanıtma 
Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılması. 
- Meydanların etraflarına çim ekilmesi ve bu konuda Tarım Bakanlığı ile 

işbirliği yapılması. 

27) Alanların şehir bağlantıları? 
Bugün için gayet iyidir. Alanların şehirden uzak olması bir mahzur teşkil 
etmemektedir. 0 civardaki konaklama tesislerinin arttırılması mümkünse mey¬ 
dan yollarının turistik yönden tanzimi. 

28- Havayolları Anonim Ortaklığı ve DHMİ Genel Müdürlüğünün 
birleştirilmesi teknik ve ekonomik bakımdan faydalar sağlıyacaktır. 
Bu ikilik karşısında birbirini nakşeden tedbirler alınması sebebiyle turist¬ 
ler ve yolcular müşkül durumda, kalmaktadırlar. 

TTT hizmetleri? 

29- Turistik yerlerde PTT mesaisinin 24.00 saate çıkarılması. 

30- Turistik tesislere öncelikle telefon bağlanması, 

31- Özel turistik damgalar kullanılması. 
32- Turistik merkezlerde umumi telefon adedinin arttırılması. 

33- Telefon kutularının para ile işlemesi. 

34- PTT binalarının ıslahı. 

35- Pul satan otomatların kullanılması. 

36- Tarihi yerlerde ve bilcümle turistik yerler de posta kutusu 
bulundurulması ve pul satılması. 
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V- KONAKLAMA TESİSLERİ İLE İLGİLİ 

TEDBİRLER 

Konaklama tesisleri hakkında görüşlerimizi genel olarak şu 
maddelerde toplıyabiliriz: 

1- Konaklama tesisleri şimdiye kadar turistlerin ilgi sahasına 
giren yerlerde geliştirilmelidir. Ancak bunun dışında, tarihi re ticarî önem¬ 
lerinden ötürü bazı merkezlerinde takviyesi gerekmektedir. 

2- Lüks sınıfı oteller mahdut sayıda ve ancak büyük şehirlerde 
yer almalıdır. 

-3- Memleketin her yönünde ise iç ve dış turizm taleplerine cevap 
vermeğe elverişli B vo C sınıfı oteller, moteller ve dinlenme evleri gelişti-' 
rilmelidir. 

4- Daha önce de belirttiğimiz gibi sabit tesisli kampinglere büyük 
önem verilmelidir. 

5- Gençliğin memleket sevginin arttırılması ve yurdun tanıtılması 
bakimmdan gençlik hanları (Hosteller) ihdası ve halkımızın sihhatini kazanma¬ 
sında ve tedavisinde bütün ilkel şartlara rağmen büyük rol oynıyan şifalı 
su kaynaklarının tesis ve hizmetleri ile uzun vadeli bir plâna göre dahi olsa, 
kalkındırılması şarttır. Halkın sağlığı yönünden kendisine bazı vecibeler dü¬ 
şeceğini müdrik olan bir hükümetin, iç turizmi kalkındırmada vesile olabilecek 
şifalı su kaynaklanma , ayrıca dağ, orman vo su iklimi yörelerine bağlı din¬ 
lenme evleri programını da ele alması zorunludur, 

6- Turizm endüstrisinde, bazı sanayii kolları ile yol, ulaştırma 
sanayiinin devletçe ele alınacak kısımları dışında kalan sanayii kolları ve 

bilhassa konaklama sanayii ve turist celbi ticareti kısmı, esas itibarıyla özel 
teşebbüsün ve sermayenin işidir . Çünkü; devlet otelcilik, lokantacılık, ga¬ 
zinoculuk yapamaz. Bu gibi işletmeler memurlar eliyle ve memur zihniyeti ile 
işletilemez. Turizm endüstisi sahası, meselâ; tarım sahası gibidir. Bunula Be¬ 
raber, turizm zaman zaman durgunluğa ve sarsıntılara uğrama tehlikesi ile 
karşı karşıya bulunan ve en sanayiiden daha ağır bir yatırım ve işletme ser¬ 
mayesi istiyen bir endüstri ve iş sahasıdır. Şöylekiî 

Turizm endüstrisinde, sanayii kollarının hasseton konaklama 
sanayii kolunun kuruluş ve faaliyet alanlarının gerektirdiği inşa, teçhiz, 
tesis, tefriş ve bakım, yenileme, işletme yatırım ve masrafları, diğer sanayii 
sahalarındafa çok üstündür. Hatta bazı daimi masraflar hudutsuz bir şekilde 
artmaktadır. Ayrıca; 

- Konaklama tesislerinde gelir ve kazanç sağlanması, mevsimlerin 
şamanın, turist hareketlerinin ve diğer faktörlerin, propaganda ve reklâmın 
tesirleri altındadır. 

( 
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yModern ve tam konforlu bir konaklama tesisinin, birinci sınıf 
bir otelin, işgal ettiği saha içindeki kısımların hepsi, bir apartman veya 
iş hanı gibi kira getirmez. 

-Konforun, zamanın icabeitiaidigi teçhiz vetefriş, bir apartmanın 
veya iş hanının çok üstünde bir yatırıma ihtiyaç gösterir. 

- Sıhhî tesisat , su tesisatı, ısıtma, ışıklandırma, havalan¬ 
dırma vesair sermaye yatırımını arttırmaktadır. 
İşletme de ise; II. Dünya savaşının bitiminden bu yana, dünya konaklama sa¬ 
nayiinde büyük değişiklikler olmuştur, olmaktadır. Avrupa konaklama sistemi 
yerine Amerika sistemi hakim olmuştur. İletice de: 

- Lüks değil , konfor ihtiyacı fazlalaşmıştır. 
-Keza, mutfat tesisatı ve teçhizatı çok değişmiş ve artmıştır, 
-İşletme neticelerine ağır bir şekilde tesir eden yeni işei 

hakları, personele ait diğer masraflar da fazlalaşmıştır. 
Bu sebeplerledir ki, özel teşebbüs ve sormayo, turizm endüstrisine hassaten 
memleketimizde özel teşebbüsün iltifat ottiği bir sahadır» 
Turizmde ileri gitmiş memleketler, turizm endüstrilerini ve ticaretini geliş¬ 
tirmek için yardım, himaye, yolları ile teşvik etmişler ve etmektedirler? 
Ekonomik buhran , kriz vc harp devreleriiçindo sarsıntı geçiren turizm endüstri 
endüstrilerini korumak için; vergi borçlarımı affeden, banka borçlarını 
ödiyen, faizsiz uzun vadeli krediler açan, doğrudandoğruya mâli yardımlar¬ 
da bulunan ve daha başka muaflıklar bahşeden memleketler görülmüştür ve 
görülmektedir, line, öteden beri, sistemli vo maksatlı bir şokildo turizm 
endüstrilerini kurmaya,' çalıştırmaya muvaffak olmuş memleketler; himaye, 
yardım ve teşvik için bu alanda dikkate doğor tedbir ve usullere başvurmuş¬ 
lardır, vurmaktadırlar, Bu tedbir vo usulleri iki esasta toplayabiliriz© 
Kredi ve mali yardım sistemi, çeşitli vergi ve resimlerden muaflık sistemi. 

Kredi vc mali yardım sistemi siler çeşit endüstride ilerlemiş 
memleketlerde toşebbüs sahipleri lüzumlu malzeme ve şşyayı, teçhizatı 
kolaylıkla, yerinde vâ ucuza alabildiklerindim, bu memleketlerde turizm 
endüstrilerini teşvik ve himaye için ucuz faizli vo uzun vadeli krediler 
açılmaktadır.' Almanya:$5»5 j Avusturya:^5* Belçikas^l re düşüren devlet yardımı 
Fransa:^3 ve%5 ayrıca faize devlet yardımı vardır, Hollandas$5«5j ayrıca 
faize devlet yardımı vardır. İrlanda ^4*5 > ayrıca başka çeşit yardım vardır. 
İzlanda:%5» İsviçro:%2.5, İtalya: Uzun vadede %5 ben faize ise 25 yıl müd¬ 
detle fo2. (Devlet yardımı vardır. Diğer kredilerin faizi, komisyonla birlikte 
fo/\. dür. Lüksekburgs^l.5, Portekiz s devlet yardımından başka yatırımlara 
(devlet iştiraki) adı verilen faizsiz ikrazlar ve fol ila 4 faizli ikrazlar 
vardır. Yunanistan:Milli turizm ofisi ikrazlarında f4, diğerlerinde fo5-6. 

Çeşitli vergi ve resimlerden muaflık sistcmi:Bu sistem henüz 

taflıamıyle sanayileşmemiş, mali yardım hususunda devlet mâliyesini iktidarı 
yüksek olmıyan memleketlerdo tatbik edilmektedir. Bizdo kabul edilen vergi 
muaf ibretleriyle çok zavallı bir rakama ulaşmış olan İller Bankası kredi 
fonu faydalı olamamıştır. 

7-Bütün tesislerin ortaya konmasında estetiğin fonksiyon ile el 
ele yürümesi zorfinluğu gözönündc tutularak mimarinin türk has ve kaltürüne 
uygun bir şekilde ve farklı yörelerde farkii çözüm yollarıyla inkişaf 
bulması gerekir. 
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VI- EĞ i T. i M İLE İLGİLİ TEDBİRLER 

Turizm Eğitim ve Öğretimi s 

1- Yetişkinlerin ve yetişen kuşakların ve genellikle hal¬ 
cimizin müsbe't bir turizm anlayışına kavuşturulmasının sağlanması içins 

Millî ve milletlerarası turizmin gelişmesinin maddî ve ma¬ 
nevî faydalarının kavratılması, 

Yerli ve yabancı turistlere karşı davranışların ve ilgi¬ 
nin nasıl olması gerektiğinin öğretilmesi. 

Turizmin servet ve imkânlarımızın korunması lüzumunun an¬ 

latılması, gerekmektedir, 

^ 2- İdarecilerin ve görevlilerin turizm bakımından eğitim 
ve öğre timi s 

Valilsiin,' Kaymakamların, -belediye başkanlarınm, zabıta 
mensuplarının turizm bilgi ve görgülerinin artırılmasında İçişleri, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlıklarınca imkânlar sağlamaası lâzımdır. Turizm 
de örnek teşkil eden memleketlere, kısa ve uzun sürelerle tetkik ge¬ 
zilerin gönderilmeleri, turizm seminer çalışmalarına katılmaları mem¬ 
leket turizminin gelişmesi bakımından faydalıdır. 

Vali, kaymakam, bucak müdürlerinden, yabancı dil bilenler¬ 

le, turizm alanında hizmet ve tecrübeleri tesbit olunanların, turis¬ 
tik bakımdan önem arzeden yerlerde istihdam edilmeleri tavsiyeyö şa¬ 
yan olduğundun, bu hususta İçişleri Bakanlığı ile, Turizm ve Tanıtma 

Sakanlığı arasında daimi temas ve işbirliği olmalıdır. 

Trafik zabıtasının, trafik ve turizm bakımından özel eği¬ 
time tâbi tutulmasında fayda mülahaza edilmelidir. Turistik yerlere 
giden yollarda trafik polisi ve jandarması artırılmalıdır. 

Hudut Giriş Kapılarında gümrüklerde görev alanların ve 

alacak olan polis ve gümrük memurlarının turizm bakımından bir kursa 
tâbi tutulmaları gerekğr. 

3- İdarî tedbirler yönünden turizm işlerinin programlanma¬ 
sında, turizm sanayi ve ticaret alanında vazife gören resmî ve özel 
bütün peröonelin, turizm bakımından eğitime tabi tutulması görev ve 
meslekleri icabı gereken bilgilerin verilmesi, lisan kurslarından ge¬ 
çirilmesi faydalıdır. 



V 

Tedbirler s 

Turizm Eğitiminin ve çalışmasının beklenen neticeyi 
vermeşd? bu koijusia kullanılabilecek bütün imkânların seferber edilme¬ 
sine Çağlıdır. 

Turizm yönünden Eğitim çalışmaları, görmek sonucuy¬ 
la inanmak sloganında toplanır. Bu yüzden memleketin turistik pgtan- 
siyelini ele alan, bölge ve» şehirleri işliyen ‘afiş- bjpoşür gibi çalış-r 
malarla , sergi ve sergileme yoluyla tanıtma gayeniij gerçekleşmesine 
yardımcı olacaktır, aynı zamanda feçtlere ve personele turizm zihni¬ 
yet ve anlayışını aşı.lıyaqak film çalışmaları yine istenen çalışma 
programı içinde çok faydalı bir son verecektir. Bu çalışmaların olum¬ 
lu bir netice vermesi iç&n yabancı teşekküllerin yardımıyla ve Teknik 
Yardım Fonu içinde destelenmesi icap etmektedir. 

Eğitim Metodları içinde,göze ve kulağa hitap eden 
vasıtaların ve metodlarm, bugüne değin dedenmiş ve alınmış neticesi 
diğerlerinden çok daha fazla başarılı olmuştur. Bu yüzden radyo , top¬ 
lamın alt ünitesine kadar inen bir eğitim vasıtası olacak Turizm Eği¬ 
timinde en rasyonel şekilde kullanılmalı ve bunun için mümkün olan 
'bütün maddi imkânlar bu sahaya yöneltilmelidir. 

Ayyıca, eğitmek ve öğretmek, devamlı telkin yapmak 
ve tesir bırakmakla da olacakına göre, bir nevi propaganda sistemine 
başvurmak w türlü vasıtalardan faydalanmak gerektir. 

Yetişkinler içins 
a) Turizm dernekleri üyelerine konferanslar verdir¬ 

mek ( Konferans metinleri Turizm ve Tanıtına Bakanlığınca hazırlanmalı- 
dır.) 

b) Camilerde, mescitlerde turizme ait vaazlar verdir-
mek( metinleri Dinayet işleri Reisliği ile Turizm ve Tunıtma Bakanlı¬ 
ğı beraberce hazırlanlar.) 

c) Afişlerle, afişetlerle(renkli, renksiz fotoğraf 
ve resimler halinde) 

d) Prospektüslerle, kitaplarla, gazete ve dergiler- 
ie, 

e) Eilimlerle (Senaryosu iyi hazırlanmış olmalıdır. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü ile MillîJ Eğitim 
Bakanlığı öğretici Filimler Merkezi işbirliği yaparak) 

f) Radyo ve televizyonla aydınlara, şehir ve kasaba¬ 
lara, köylerse halkına göre ayrı, ayrı tertiplenecek şekillerle, konuş¬ 
malarla müzikli hikâyeli veya dramatize edilmiş metinlerle) tesir ve 
telkinleri®, yapılmalıdır. 
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Yetişen Kuşaklar içins 

a) Her dereceli okullarda okul ders müfredatlarının 
yanında turizmle ilgili maddelerin gayeli olarak işlenmesiyle, 

b) Okul turizmini, öğrenci turizmini, gençlik şekil¬ 
lendirmek ve tatbik etmekle, 

T 
urizm Eğitimi kısmında da belirtildiği üzere; 

) 

Turizm meslek ve teknik öğretim ve eğitim işi* mem¬ 
leketimiz için günün en önemli konusudur. Turizm endüstrisinde, 'l"'' 
ticaret alanında, resmi ve özel kukuluşlarcta, alt ve üst kademeler¬ 
deki personelir ve mütehassıs elemanın yetiştirilmesi, '^urizm ve 
Tanıtma Bakanlığa ile özel teşebbüsün ve müesse'selenin müşterek işi¬ 
dir. He doğrudan doğruya Milli Eğitim bakanlığının, ne de Çalışma Ba¬ 
kanlığının özel mevzuu değildir. 

Ayrıca ,çeşi.tli ihtisas ve sanayi kollarına ayrılan 
turimm meslek ve teknik öğretim ve eğitiminin, turizm plân ve program¬ 
larının tatbikatı ve gerçekleşmesiyle de paralel olarak yürütülmesi 
lazımdır. 

Turizm sanayii sahasında., ticaret sahasında resmi 
ve öşel teşekküllere kalifiye ve ihtisas elemanı yetiştirme işini 
üzerine alacak esaslı ve yetkili bir kuruluş yoktur. Bu günkü ka¬ 

nuni icaplar, bu çok önemli meseleyi de engellemektedir. Çünkü 
kendi şahabında çok taraflı bir özellik arzeden turizm ss meslek ve 
teknik öğretim ve eğitimi, umumi maarif meselesi olarak son plânda 
ele alınmakta ve Ankara otelcilik Okulunda olduğu gibi klasik bir 
meslek ve teknik eğitim ve öğretimi gibi değerlendirilmektedir. 

Bu sebeplerle bu sahanın, klâfeik mektepcilikten 
kurtarılması ğcap etmektedir. Milli Savunma, Tarım, Sağlık,ve Sos¬ 
yal Yardım Bakanlıklarının kendi sahalarına ait öğretim ve eğitim 
de olduğu gibi , turizm meslek ve teknik eğitim ve öğretiminin Tu¬ 
rizm ve Tanıtma Bakanlığına, tamamen vari maledilmesi gerekmektedir, 

10 Turistik Bölgeden ilk evvel ele alınan 4 bölge 
de , İstanbulda Yüksek turizm ve otelcilik okulu ile alt tabaka için 
kurslar açılması, 

Ankara otelcilik okulunun otel okul haline getiril¬ 
mesi, kurs açılması, 1967 yılı sonuna kadar İzmir, Antalya, Adana 
veya İskenderunda orta dereceli otelcilik okulları ve kufcsları açıl¬ 
ması, lazımdır. 
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Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilâtında Eğitim Dairesi¬ 

nin Turizm ve otelcilik okul ve kursları dairelerini içine alan bir 
Turizm mesâıek ve teknik öğretim genel Müdürlüğü teşkilâtının kurul¬ 
ması cihetine gidilmesi gerekmektedir. 
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VII — Tlllf lâ ure AiiŞfllIl 

Tavsiyelers 

1- Turistik propaganda; konaklama kurumlan, ulaştırma vo porsonel 
meselelerinin halliyle orantılı olarak yürütülmelidir. Turistik Tanıtma 
konusunun daha etkin bir şekilde ele alınabilmesi için İtalya'daki ERİT'o 
benzer bir öğütün kurulması- gerektiğinde bu. örgüte Turist Seyahat A.O., 
Turizm Bankası gibi kurumlan da dahil etmek şartıyla-Ya da Tanıtma Genel 
Müdürlüğünün siyasal ve iktisadi tanıtma görevinden bağışık tutulması ile 
birlikte Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdürlüğüne bağlanmalıdır. 

2- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Dış vo iç pazar eğilimlerine göre 
hangi ülkelerde no kadar yayın (Foto-Film dahil) rekihâöı ve PR(Public Rela¬ 
tions) faaliyetinde bulunacağını uzun vadeli olarak ve yıllara taksim 
edilmek suretiyle programlaştırmalıdır. 

3- Turistik yayınlara gelenek ve göreneklerimiz,yemeklerimiz,kale 
kervansaray, eski köprüler, kara ve su avcılığı, dağcılık, tıbbîturizm, 
kampçılık olanakları( imkânları) hatıra eşyası ve alış veriş rehberi de 
eklenmelidir. 

4- Turistik tanıtma faaliyetinde iyi nitelikli ve renkli fotoğraf, 
slayt ve filmlerden geniş çapta yararlanılabilmlidiri 

5- Turistik tanıtma ve yabancı seyahat acentaları, havayolları 

temsilcileriyle turizm yazarlarının sık sık ülkemize davet edilmesi çok 
faydalı olur kanatindeyiz. 

6- Turistik tanıtma alanında uzmanlaşmak ve yetişmek üzere dış 
ülkelere memur, öğrenci, stajyer gönderilmelidir. Bu arada özellikle PR.ve 
Foto-Film alanında yabancı uzmanlardan yararlanılmalıdır. Bu konudaki mas¬ 
raflar arttırılmalıdır. 

7- Dünya Turizm yayınları tananarak bu yayınlarda Türkiye'nin hak 
ettiği yeri alması sağlanmalıdır. 

8- "Festival, turistik gösteriler ve kültürel faaliyetler takvimi" 
tosbit odilere Bakanlar Kurulu Kararıyla yayınlanmalı ve bu takvime uyul¬ 

malıdır. Festivallere ait tahsisatın en az 10 misline çıkarılması. 
9- Türkiye'de bol sayıda Uluslararası kongre ve toplantılar yafkalması 

hususnda büyük ça)?a sarfcdilmelidir. 
10- Özel sektör ve mahalli turizm dernekleri tarafından broşür ve 

diğer tanıtıcı yayınların çıkarılması teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. 
11- Tanınmış yabancı film ortaklarını ülkemize film çevirmeleri 

teşvik edilmelidir. 
12- Dış bürolarımıza PR. vo reklâmcılık bilgisi olan ve ülkemizin 

turistik değerlerini çok iyi tanıyan iyi nitelikli elemanların atanması 
s ağlanmalıdır. 



(56) 

13- Turistik tanıtma amacıyla daha geniş çapta dış fuar festival 
ve kültürel faaliyetlere katılmak gerekir. 

14- Ülkemizin bulunduğu bölgeyi ve konumu tanıtmak için komşu 
ülkelerle işbirliği yapılması zorunludur. 

15- Turizm ve Tanıtma Bakanlığı İktisadî Devlet Teşekkülleri ve 
resmî Bankaların turizm propaganda faaliyetleri birleştirilmeli, bu faali¬ 
yetler tek elden yürütülmelidir. 

16- Bütçede turizm propaganda ödeneği ve diğer propaganda ödehek- 
leri olarak fasıllar ayrılmalıdır. 

17- Turizm Bakanlığı turizm propaganda tahsisatının yılda 20 
milyon lira olarak tesbit edilmesi, Turizm Bakanlığı hariç olmak üzere 
diğer kamu ve özel sektörlerin turizm propaganda giderleri 10 milyon civa¬ 
rında olması turistik kalkınmanın biran önce sağlanması bakımından gerek¬ 
lidir. 

18- Boş Yıllık Kalk&nma Plânının öngördüğü 30.000.000 liralık 
turizm propaganda masraflarının üstüne çıkılmaması gerekir.( Bu rakkama 
özel sektör dahildir.) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, İktisadi Devlet Teşek¬ 
külleri ve resmi bankaların turizm propaganda faaliyetlerimin birleştiril¬ 
mesi ve tek elden yürütülmesi yanında özel sektöre bu konuda yön verici 
tavsiyelerde bulunulması lüzumludur. 

Pazar Eğilimleri; 

A- Dış Şazar eğilimleri; Dış pazar eğilimlerini turistik 
tanıtma için ne kaklar ödenek ayrılması gerektiğini v bu ödeneğin hangi 
ülkelerde ve ne yolda sarfedilcceğini ortaya koymak için tesbit etmek gerekir. 
Meselenin daha iyi anlaşilebilmosi için turistik tanıtma masraflarını 
şöyle bir gözden geçirelim; 

- Dış büro masrafları 
- Reklâm masrafları 

- Tanıtıcı yaymlar-Film-Foto masrafları 
- PR. masrafları 

Dış turistik tanıtmayı proramlaştırıkkon bilhassa şu faktörlerin 
rol oynadığını göreceğiz: 

- Türkiye'ye yolculuk edebilecek yabancıların gelir katego¬ 
risi nedir, ne olmalıdır ve bu kategoride ne kadar aile birey vardır. 

- Tasarruf edilebilen gelir nedir: Bu gelir rakamlarına her 
memleketteki hayat pahalllığı indeksleri etki yapacaktır. 

- Faal Paraz turistik tanıtma tahsisleri esasen memleketimize 

bol sayıda turist gönderen ülkeler için ayrıca daha fazla, bir gayrete lüzum 
olmayacaktır. Zira pazar doyum haline yaklaşmıştır. Gelen turistler dönüş¬ 
lerinde yeter derecede propaganda ve tanıtma yapacaklardır. 

- Sınır Tanıtması; Ortak sınıra sahip olduğumuz komşu ülke¬ 
lerde turistik tanıtma nisbeten daha kolaydır. Zira Radyo ve Basın ilişkileri 
daha sıktır. 
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Türkiye'yi Görme Eğlimi; Bu hususta bize turist gönderebilecek 
bütün yabancı ülkelerde anket ve mülakatlarla bilgi toplamak gerekiri ı 

- Döviz Sınırlamaları: Dışarıya turist olarak yurtdaşlarına 
gönderen ülkelerin tahsis ettiği döviz tutarları da turist pazarını çok 
etkiliyecektir. Bu hususta gözönüne alınarak potansiyel turist sayısı 
hesaplanmalıdır. 

- Resmî Kur ile Serbest Kur arasında büyük ayrımlar olan 
ve para sokulmasının kontrolü gevşek bulunan ülkelere turist akını daha 
çok olacaktır. Bugün ülkemiz için azda olsa böyle bir durum söz konusudur. 
Turist kuru tedbiri de bu arada ayrıca incelonmelidir. 

- Ülkemize gelecek potansiyel turist ^ayısına gidiş-feliş 
yol giderleri de büyük etki yapacaktır. 

- Chechi Ortaklığının yaptığı incelemeye göre Amerika'da yı- 
da 5 ^in dolardan fazla geliri olan birey sayısı 27 .900. OOOdür. ( 1962 
yılı rakamı) aynı katogoride demirperde hariç bütün Avrupa,'da 3.500.000 
birey vardır. Bu potansiyeldeki turistler yaklaşık olarak 40-50 milyon 
dolarlık turistik propa-gandaya maruz bırakılmaktadır. Ülkemize turist çeker¬ 
ken yapacağımız tanıtma giderlerini rekabet esası üzerinde tesbit etmek 
zorundayız. Bu 50.000.000 dolara varan ve Türkiye'den başka ülkelere turist 
çekmeye gayret eden turistik tanıtma kampanyasına cüzi miktarlarla iştirak 
büyük bir fayda sağlamıyacaktır. Basit bir orantı işlemiyle ülkemize 
1.000.000 turist çekmek için 1.666.666 dolarlık bir turistik tanıtma kampan¬ 
yasının yeterli olacağı anlaşılmaktadır. Şüphesizki bu sayı kaba bir hosap- 
ihatııya dayanmaktadır. Aslında bu yolda bilgili uzmanlarca yapılacak ciddi 
bir dış îpazar eğlimlcri çalışmasına ihtiyaç vardır. Ve bize kesin rakamları 
bu çalışmanın sonucu verecektir. 

B- İç Pazar Eğlimlcri: 
a) Yakın zamanlara kadar şifalı kaynakların bulunduğu bölgeler 

ve İstanbul çevresine bağlı kalan iç turizm hareketleri son yıllarda,sahille¬ 
rimizdeki kumsallara doğru rağbetin artmasiyle, geniş çapta gelişmiş ve batı 
dünyasının rekreasyon ve güneşten denizden istifade etmek adetlerişehir 
halkımız tarafından banimsenmiye başlanmıştır. İç turizm, turistik kasabala¬ 
rımızı ve değerlerimizi dış Çurizme hazırlama bakımından,desteklenmeli ve 
geliştirilmelidir. İç turizme en büyük engellerden birisi Türkiye'de özel 
otomobil sayısının azlığı ve çoğunluğu özel arabaya sahip olmayışıdır. En son 
rakamlara göre ülkemizde 30.000 arabanın bulunduğu anlaşılmıştır. Bununla 
beraber Türkiye'de turizk hareketleri daha ziye.de otobüslerle vo bazı durum¬ 
larda da tren yolculuğu ile gelişe gelmiştir. Y"crli turistler için uçak hâlâ 
pahalı bir araçtır. Üstelik turistik merkezlerimize hava seferleri yoktur. 

Bireysol(ferdi)geliriyeterli olması tatilin oturduğu şehrin 
dışında geçirilmesi için şart olduğuna göre hangi gelir katogorisindoki 
birey veya ailelerin tatillerini turistik bölgelerde geçirebileceklerini 
bilmek gerekmektedir. Maliye Bakanlığından verilen rakamlara göre Türkiye'de 
senede 10.000 liranın üstünde geliri olan bireylerin sayısı 77.866'dır. 
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Gelirin doğru olarak bildirilmcdiği durumları da gözönüne alırsak 
Türkiye'de 100.000 kişinin sene içindeki biriktİrinleriyle bulundukları 
şehir dışında tatillerini geçirebilecekleri kabul edilebilir. Bununla 
birlikte bir çok kimseler sadece yolparasmı ödiyerek turistik bölgelerdeki 
akrabalarının veya tanıdıklarının evlerinden faydalanmaktadır. 

Birçok kamu örgütleri memurları için ucuz sabit tesisli veya 
çadırlı kamplar yapmışlardır. 15 er günlük devrelerle, bu kamplardan 
(yakl a şık olarak 4 bir.yatak) 20-30 bin kişi yararlanmaktadır. Sosyal 
turizmin gelişmesiyle ve Türk-İş1 in do bu harekete katılmasıyla vedilen 
rakam kısa zamanda fazlasiyle artabilir. 

: İş turizmfaaliyetini arttıracak tedbirlers Bu tedbirleri 
kısaca şöyle sıralayabiliriz. 

- Kamu kamplarının gelişmesini teşvik etmek 
- Türk-İş'in üyeleri için kamplar kurulmasını kolaylaştırmak. 
- Ucuz ve düzgün otobüs servisleri kurmak. 
- Öğrenci kamplarının teşvik edilmesi ve gereken tesisleri 

yapmak. 
- Carter Uçak servislerini arttırmak. 
- Kamp malzemesi sanayiinin geliştirilmesini sağlamak 
- Pansiyonculuğu krediyle teşvik; 
- İç turizmi propaganda ve reklâm yoluyla teşvik 
- Cumartesi mesaisinin kaldırılmasını sağlamak. 
- Milli Park ve gezi yerleri kurmak 
- Tıbbı turizm tesislerini düzeltmek ve tanıtmak 

- Kıyılarımızdaki gemi seferlerini arttırmak. 
-Turistik yerlerin her yönden(spor tesisleri eğlence yerleri 

ve diğor kolaylıklarla) hazırlamak. 
- Festivalleri ve kültürel faaliyetleri feliştirmek ve 

koordine etmek. 
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İkinci Plân Devresi içinde turizmle ilgili yatırımlar 

Bu konunun işlenmesine iki 'bakımdan imkân olmayacağı, alt 
komisyonumuz konuşmalara esnasında anlaşılmıştır: 

1- Birinci Beş Yıllık Plân devresi tatbikatı sonuçları henüz 
belli değildir, ve turizm sektöründeki gelişmelerin günü gününe takip 
edilmeyişi tarzında karşımıza çıkan tutum devam ettiği takdirde,birinci 
Beş Yıllık Plân devresinden tecrübe kazanmamız ve onu gelecek prıgramların 
muhtevasa içinde kıymetlendirmemiz mümkün görülmemektedir. 

2- Plân vc programların tosbiti, acele ile teşkil edilmiş bir 
alk komisyonun kısa bir süre içinde hazırlayacağı çalışma telâkki edilme- 
melidiai. Bu dava, daha iyi benimsendiğinin ifadesi olarak, sorumlu mercilor 
tarafından daha şuurlu ve aaun bir sürenin sağlıyacağı imkânlar içinde 
mütalâa edilmelidir. 
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