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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa Bİr Bk Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Teklifim ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Saygılarımla.
Metin Balıbey
Afyon

G E R E K Ç E
Son yıllarda yurdumuza dönük dış turizm talebinin göstermiş olduğu gelişıim ve İç
turizm hanekefinıde görülen hızlı artış önemli »bir potansiyel 'yaratmıştır. Turizm sek
törünün arz ettliği bu potansiyelden Millî Ekonomi bakımından ne derece yararlanıla
cağının dikkatle hesaplanması gerekmektedir. Yani optimal yatırım miktarı ile bu ya
tırımların en yararlı nitelik, nicelik ve yörede oluşmasını sağlayacak, imkânffların en ge
niş biçimde kullanılmasını temin etmek sön derece yararlı sonuçlar verecektir.
Turizm olayının ekonomik yararının yanısıra ısioisyal, kültürel ve sanatsal etkileri
olduğu da bir gerçektir. Kanun Tekllffimiz; doğal, kaynak sularımızı iç ve dış turizmin
hizmetine sunarak heba olmamalarını temin etmelk amacı ile turizm alanı ve merkezi
içerisinde yer alan yıkanmaya mahsus şifalı, sıcak ve soğuk maden sularımızın kanun
da belirtilen özel şartlarla turizm yatırımcılarına verilmesini temin etmek amacıyla ha
zırlanmıştır.
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Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu
Bayındırlık, İmar Ulaştırma ve
Turizm Komisyonu
Esas No. : 2/67
Karar No. : 8

5 . 10 . 1988

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA
'Komisyonumuz, Afyon Milletvekili Metin Balıbeyiin; 12.3,19*82 Tarih ve 2634 sa
yılı Turizmi Teşvik Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kamun Teklifimi,
Kültür ve Turizm Bakanlığı tem^ikıilerirıiin hazır bulunduğu 5.10.1988 Tarihli 4 lündi
Birleşiminde görüşüp, incelemişıtir.
Doğal kaynak sularımızı turizmin hikmetine ,suwmak, turizm olayını senenin on
iki ayına yayabilmek, turizm alanı ve merkezi 'içerisinde yer alan yıkanmaya mahsus
şifalı, sıcak ve sioğuk maden sularımızın kanunda 'belirtilen özel şartlarla turizm yatı
rımcılarına verilmesini temin etmek amacıyla hazırlanan kanun teklifinin tümü Komis
yonumuzca uygun mütalaa edilmiştir.
Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlandıktan sonra, maddelerine geçil
mesi Komisyonumuzca kalbul edilmiştir.
Teklifin 1 indi maddesinde verilmiş önergeler Komisyonumuzca dikkate alınmış
tır. Birindi maddenin birinci fıkrasında «verilmiş ve kullanılmakta olan haklar ile ta
puda müSsecoel mülkiyet hakları» ifadesHini içeren önerge Komisyonumuzca dikkate alın
mıştır.
Teklifin 1 inci maddesinin 4 üncü fıkralsınm 3 üncü satırında yer alan kendileri ta
rafından ibaresi ise madde metninden çıkarılmıştır.
Teklifin 1 inci maddesi verilen önergeler dikkate alınarak Komisyonumuzca kalbul
edilmiştir.
Teklif in 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyionumuzca aiynen kabul edilmiştir.
Işfbu rapor Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile
arz olunur.
Başkan
lşılay Saygın
İzmir

Başkanvekili
Hayrettin Elmas
İstanbul

Üye
Abdullah Sedat Doğan
Adana
(Muhalifim)

Üye
Mehmet Yüzügüler
Ay'dın
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Üye
Haydar Baylaz
Bingöl

Üye
Hüsamettin Örüç
Bursa
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Üye
ibrahim Özel
Burdur
(imzada bulunamadı)
Üye
Ayhan Uysal
Çanakkale

Üye
Mustafa Hikmet Çelebi
Gaziantep

Üye
Fuat Kılcı

Üye
Ahmet Uncu
Kahramanmaraş
(Muhalifim)
Muhalefet şerhi ekhdir)

Üye
Musa Gökbel
Muğla

îzmir

Üye
Kaya Opan
Sivas
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MUHALEFET ŞERHİ
5.10.1988 Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanlığı Komisyonunda Afyon Mil
letvekili Metin Balıbey tarafından hazırlanan «2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununa
Bir Ek Madde İlavesinde» Taisarının 1 inci 'M'aldldesi Şifalı sıcak ve soğuk maden suları
nın bu Kanun hükümlerine göre Turizm yatırımcılarına verilmesi,
927-4268-6977 Sayılı kanunlar değişik 2 nci maddesinde bbliMen kurumların
yetkileri Turizm Bakanlığına veritees'ini,
Tam kapasite ile sularını kullanmayanlara bir yıllık süre tanınarak plan ve proje
istenmesini aksi halde artan kapasitenin Bakanlıkça isteklilere verilmesini,
Su haıkJkı almış gerçek ve tüzelkişilerin kaynak sularının fazlalıkları bunların ken
dileri tarafından işletme şekil ve şartlan ile yeniden bulunan kaynakların işletilmesi ve
diğer turizm yaltırımcılarına kaynak fazlalarının yerilmesi usul şekil yeterliliği Sağlık
ve Sosyal Yardım Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanacak
yönetmeliklerde gösteriliyor diyor.
Turizm alan ve merkezlerinde şifai sıcak ve soğuk maden suları hakkındaki bu
Kanun önce 6977 sayılı Kanunun içinde bu istenilen şartlar temini mümkün olduğu
halde ve bu şifai suların sorumluları İçişleri Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı ve Kültür Bakanlığı sorumluluklar içerisindeyken Tasarının Bakanlıklararası
bir teklif veya en azından Kültür Bakanlığı tarafından getirilmemesini çok yadırgadık.
Diyoruz ki 6977 sayılı Kanun varken n'için böyle bir Tasarı ile gelindi? Anlayabil
mek çok zor. Bu Kanunda istenilen şeylerin tamamı yapılalbilir. Bugün özel idareler
6977 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre taliplilerine ihale ile bu suları verebilmek
tedir. İhale süresi de taşocakları nizamnamesiriin 14 üncü maddesi göz önüne alınarak
25 yıla kadar 11 Daimî Encümenli kararı ile 25 yılı aştığı takdirde de Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenebilmektedir.
îşte turizm yatırımcıları yukarıda belirttiğim gibi yürürlükteki söz konusu yasa
maddelerine göre turizme teşvik yasasından da istifade ederek yaJtırımlarinı yapabi
lirler.
Bu yüzden bu tasarının geri çekilmesini şayet 6977 sayılı Kanunun değişik 2 ncii
* maddesinde belirtilen yetkiler bütün şifalı sular için kafi gelmiyorsa üç bakanlığın ça
lışmasıyla 6977 sayılı Kanun gerekli tadilatları yapılarak topyekûn Türkiye'deki şifalı
sular için müşterek bir çare yatırım imkânları doğurabilir ama tasarı bu hali ile ka
nunlaştırılmak istenirse turizm merkez ve alanlardaki şifalı suların bölüşülmesini sağ
lamaktan ileriye gitmeyeceğini inanarak tasarının tümüne muhalefet şerhi koyduğumu
arz ederim.
Ahmet Uncu
Kahramanmaraş
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AFYON MİLLETVEKİLİ METİN BALIBEYtiJN TEKLİFİ

12.3.1982 Tarih ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Teklifi
MADDE 1. — 12.3.1982 Tarih ve 2634 Sayılı Turizmi (Teşvik Kanununa aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
«EK MADDE 1.— Turizm alanı ve merkezi içerisinde yer alan yıkanmaya mah
sus şifalı sıcak su soğtak maden suları, verilmiş ve kullanılmakta olan haklar saklı tutul
mak üzere, bu Kanujı hükümlerine göre turizm yatırımcılarına verilir.
10 Haziran 1926 Tarih ve 927 sayılı Kanun ile 17.6.1942 tarih ve 4268 sayılı Kanu
nun 24.5.1957 tarihli ye 6977 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinde belirtilen kurum
ların yetkileri, ilan edilen turizm alanı ve merkezi içerisinde kalmak şartıyla Bakanlığa
aittir. Ancak, özel 'idamelerin rüsum ve temettü hakları saklıdır.
Turfam alam ve JrriertoezJi içerisinde verlmiiş kaynakları tesislerinde tam olarak kul
lanmayan hak sahiplerinin, bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğünden
itibaren bir yıl içeririnde, kaynak hakkını tam olarak kullanıp işleteceğini bildirmesi,
plan ve projesini Bajkanlığa yermesi ve uygun görülmesi şartıyla kaynak hakkından
yararlanmaya devam eder. Aksi halde kullanılmakta olan sudan artan miktar Bakanlık
ça isteklilerine verilir.
Yıkanmaya mahsus şifalı su hakkı aümış gerçek ve tüzelkişilerin yararlandıkları
kaynak suyu fazlasının tespiti ile yararlanmadıkları kaynak suyu fazlasının kendileri
tarafından işletilmesi şekil ve şartları, sahalarda yeniden bulunan kaynakların işletil
mesine ve diğer hakj sahipleriyle olan düzenlemelere ilişkin usul, şekü ve yeterlilikle
ilgiü hususlar; Sağlıkl ve Sosyal Yardım, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarının
görüşü alınmak sureciyle Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte gösterilir.:»
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — fiu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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BAYINDIRLIK, ÎMAR ULAŞTIRMA İVE TURİZM KOMİSYONUNUN
KABUL ETTİĞİ METİN
12.3.1982 Tarih ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi
Hakkında Kanun Teklifi
MADDE 1. — 12.3.1982 Tarih ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununa aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
«EK MADDE 1. — Turizm alanı ve merkezi içerisinde yer alan yıkanmaya mah
sus şifalı sıcak ve soğuk maden suları, verilmiş ve kullanılmakta olan haklar ile tapuda
müseccel mülkiyet hakları saklı tutulmak üzere, bu Kanun hükümlerine göre turizm
yatırımcılarına verilir.
10 Haziran 1926 Tarih ve 927 Sayılı Kanun ile 17.6.1942 Tarih ve 4268 Sayılı Ka
nunun 24.5.1957 tarihli ve 6977 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinde belirtilen ku
rumların yetkileri, ilan edilen turizm alanı ve merkezi içerisinde kalmak şartıyla Bakanlı
ğa aittir. Ancak, özel idarelerin rüsum ve temettü hakları saklıdır.
Turizm alanı ve merkezi içerisinde verilmiş kaynakları tesislerinde tam olarak kul
lanmayan hak sahiplerinin, bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmeliğin yürürlüğünden
itibaren bir yıl içerisinde, kaynak hakkını tam olarak kullanıp işleteceğini bildirmesi,
plan ye projesini Bakanlığa vermesi ve uygun görülmesi şartıyla kaynak hakkından
yararlanmaya devam eder. Aksi hailde kullanılmakta olan sudan artan miktar Bakanlıkça
isteklilerine yerilir.
Yıkanmaya mahsus şifalı su hakkı almış gerçek Ve tüzelkişilerin yararlandıkları
kaynak suyu fazlasının tespilti île yararlanmadıkları kaynalk suyu fazlasının işletilme
şekil ve şartları, sahalarda yeniden bulunan kaynakların işletilmesine ve diğer hak
sahipleriyle olan düzenlemelere ilişkin usul, şdkiil ve yeterlil'Me illgili hususlar; Sağlık
ve Sosyal Yardim, Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarının görüşü alınmak suretiyle
Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte gösterilir:»
MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kalbul edilmiştir.
MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kaıbul edilmiştir.
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