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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nın; Türki
ye'de yapıldığı iddia olunan vergi kaçakçı
lığını tesbit ve önlenmesi için alınacak tedbir
lere ışık tutmak maksadiyle bir genel görüş
me yapılmasına dair önergesi okundu ve gün
deme alınarak sırası geldiğinde görüşüleceği 
bildirildi. 

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu ile, 
Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları is

letmesi ve bunlara bağlı müesseselerin bilanço 
ve netice hesapları, yapılan görüşmelerden 
sonra, kabul olundu ve yönetim kurullarının 
ibra edilmiş oldukları bildirildi. 

31 . 1 . 1970 Cumartesi gününün progra
mına geçileceği , ancak grup sözcülerinin ge
nel kurulda bulunmadığının bildirilmesi üze
rine, 

29 . 1 . 1970 Perşemfbe günü saat 10.00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 12,25 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
Nurettin Ok Şevket Doğan 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Celiker 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Adana Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, tarım ilâçlarına dair sözlü soru öner
gesi, Tarım Bakanlığına gönderilmiştir. 
(6/109) 

2. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni 
'bir Hükümet konağı yapılmasına dair sözlü 
soru önergesi, Maliye ve içişleri bakanlıkla
rına gönderilmiştir (6/110) 

3. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün ku
rutulmasına dair sözlü soru önergesi, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiş
tir. (6/111) 

4. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın Elmalı ilçesine 'bağlı Sinekçibeli - Süt-
leğen köyü yolunun tamir ve ıslahına dair 
sözlü soru önorgesi, Bayındırlık Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/112) 

Yazık sorular 
1. — Sinop Milletvekili Tevfik Fikret 

Övet'in, Ankara Yükseliş Koleji sahibi tara
fından satmalman arsalara dair yazılı soru 
önergesi, Başbakanlığa, Ticaret ve Ulaştırma 
Tbakanlıklarma gönderilmiştir. (7/80) 

2. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Mut - Erdemli ve Gülnar ilçelerinde <bir Dev

let hastanesi açılmasına dair yazılı soru öner
gesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/81) 

3. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
İçel'e bağlı bâzı ilçelerde lise açılmasına 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakan
lığına gönderilmiştir. (7/32) 

4. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, Fiskdbirlik Genel Müdürüne dair 
yazılı soru önergesi, Ticaret Bakanlığına gön
derilmiştir. (7/83) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
1981 yılından Iberi Millet Meclisi üyelerinden 
kimlerin mal beyannamemi vermediğine dair 
yazılı soru önergesi, Millet Meclisi Başkan
lığına gönderilmiştir. (7/84) 

6. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Amasya'ya bağlı Gurup köy yollarının yapımı
na dair yazılı soru önergesi, Köy işleri Ba
kanlığına gönderilmiştir. (7/85) 

7. — Amasya Milletvekili Kâzım Ulusoy'un, 
Amasya'nın Sarayözü köyüne bir imamın tâ
yin edilmesine dair, yazılı soru önergesi, Dev
let Bakanlığına gönderilmiştir. (7/86) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Nafiz Yıldı-
nm'ın, TRT yöneticeleri ve. mensuplarının ka
nunsuz ve sorumsuz davranışlarda bulunduk
ları iddiasının doğru olup olmadığına dair ya-
zûı soru önergesi, Başlbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/87) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Şevket Doğan (Kayseri), Zeki Çeliker (Siirt) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimi açıyorum. 

II — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

III — BAŞKANLIK DİVANININ 

±, — Müşterek Başkanlık Divanının, Kahire'-
de toplanacak Parlâmento Üyeleri Milletlerarası 
Konferansına katılacak üyelerin seçiminde taki-
bolunacak usule dair kararı. 

BAŞKAN — Sunuşları arz ediyorum. 

Müşterek Başkanlık Divanının bir kararı 
vardır, Genel Kurula arz ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkan
lık Divanları Müşterek Toplantısı Kararı 

Karar No. : 3 Karar tarihi : 17.1.1970 

B) Kahire'de toplanacak «Parlâmento Üye
leri Milletlerarası Konferansa, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinden katılacak üyelerin seçimi için, 
takibolunacak usulün tesbiti maksadiyle, Cum
huriyet Senatosu ve Millet Meclisi Başkanları
nın dâhil bulundukları ve iki Meclisin Grup Baş
kanlarının müştereken tanzim ettikleri 8 Ocak 
1970 tarihli protokolle kabul edilen prensiple
rine uyularak : 

1. Yasama Meclislerinin Dış münasebetle
rinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmeliğin 
(14, 15 ve 16 ncı) maddeleri nazarı dikkate alı
narak, konunun önemi göz önünde bulunduru
larak, seçilecek üyelerin Fransızca veya Ingiliz-
ceyi iyi bilmelerine, 

2. Konferansın konularını rahatça kavra
yıp mütalâa beyan edöbilecek derecede ihtisas 
sahibi olmalarına, 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Ço
ğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

3. Müşterek Başkanlık Divanının, konu ile 
ilgili 30 . 12 . 1969 tarihli müspet mütalâası 
ile birlikte bu kararın ve davet tezkeresinin 
Meclislerin Genel kurullarının tasvibine sunul
masına; 

BAŞKAN — Okunan karan Yüksek Heyeti
nizin tasviplerine arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — ti ağlık ve Sosyal Yardvn Bakanı Vedat 
Âli Özkan'ın, Genel Sağlık Sigortası kanun ta
sarısının, havale olunduğu komisyonlardan iki
şer üye seçilmek suretiyle kurulacak bir Geçici 
Komisyona havalesine dair önergesi (1/187, 4/44) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon kurulmasına 
dair bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Yüce Meclise Başbakanlıkça gönderilmiş bu
lunan Genel Sağlık Sigortası kanun tasarısı Sa
nayi Komisyonuna sevk edilmiş bulunmakta
dır. 

Konunun memleketimiz için büyük önemi na
zara alınarak biran evvel kanunlaşmasının te
mini amaciyle, havale edilmiş olduğu Sanayi, 
Maliye, Çalışma, Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Flân komisyonlarından ikişer üye alın
mak suretiyle Geçici bir Komisyon teşkiline ka
rar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. Vedat Âli Özkan 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
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BAŞKAN — Sağlık Bakanının önergesinde I rmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et-
bahse konu Geçici Komisyon kurulmasını oyla- | miyenler... Kabul edilmiştir. 

IV — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türkiye Büyük, Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 myılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazıladığı (196i, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi D : II; 3/108, 122, 259, 267, 
385, 436, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet 
Meclisi I): III, 3/54) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771-
e ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1970) 

7. — T. C. DEVLET DEMİRYOLLARI İS
LETMESİ : 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Program gereğince T. C. Devlet Demiryolları 
İsletmesi denetimi üzerindeki görüşmelerde 
grupları adına söz alan sayın üyeler: G. P. Gnı-
pu adına Sayın Hasan Tosyali, C. H. P. Grıı-
pu adına Sayın Hasan Çetinkaya, A. P. Grupu 
adına Sayın İsmail Alaca. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeleri arz 
ediyorum: Sayın Reşit Ülker, Sayın Ahmet 
Güner. 

İlk söz G.P. Grupu adına Sayın Hasan Tos
yalıda. Buyurun, efendim. 

G.P. GRUPU ADINA HAlSAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Yüce Meclisimizin Muhterem 
Başkanı, değerli milletvekili arkadaşlarım, Sa
yın Ulaştırma Bakanı ve Devlet Demiryolları-
mızm mümtaz mümessilleri; hepinizi saygı ve 
sevgi ile selâmlıyarak Devlet Demiryolları üze
rindeki G.P. nin düşüncelerini arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Demiryolları
nın arzuya şayan verimli, gelirli bir şekilde ça
lışıp çalışmadığını anlıyabilmek için, doğru 
hükme varabilmek için Türkiye Demiryolu sis
temi ile Avrupa'nın ileri demiryolu sistemlerini 
iyi bir etüde tabi tuttuk ve mukayeseli bir şe

kilde bilgilerinize arz edeceğiz ve hükme bir
likte varacağız. Bu işi, 1964, 1965 ve 1966 yıl
ları için yaptık, fakat çıkaracağımız hükümler 
1970 ve daha sonraki yılları da içine alacaktır. 

iyi bir örnek olsun diye tetkik ettiğimiz 
memleketler arasında Batı Almanya'yı, Türkiye 
ile mukayese ederek ilerliyeceğR 

. Türkiye'nin mesahai sathiyesi 767 bin kilo
metrekare, Batı Almanya'nınki 380 bin kilo
metrekare; Türkiye'nin nüfusu 33 milyon, Batı 
Almanya'nın nüfusu Q6 milyon. Türkiye'deki 
demiryollarımızın uzunluğu 8 800 kilometre, 
Batı Almanya 'daki demiryollarının uzunluğu 39 
bin kilometre. Batı Almanya bizim mesahai sat-
hiyemizin yarısı kadar, demiryolu uzunluğu bi
zimkinden beş misli fazla. Batı Almanya'da her 
10 kilometrekare araziye 1 kilometre demiryolu 
düşerken, bizde 96 kilometrekare araziye 1 ki
lometre demiryolu düşmektedir. Yani bizdeki 
domiryoîu miktarını yüzölçümüne kıyas edersek, 
Batı Almanya'dakinin 1/5 i kadardır. Bunun 
mânası; Türkiyemizde demiryolu miktarı nor
mal ölçülere göre azdır. 

Türkiyemizde işletilen lokomotif yekûnu 
1 0DÎ adeddir 1966 neticesine göre. Batı Al
manya'da ise 11 541 adeddir lokomotif yekûnu, 
lokomotif adedi bizden on misli fazladır. De
miryolu miktarı beş misli fazla, lokomotif mik
tarı on misli fazladır. Bizde 860 buharlı lokö--
motife karşılık, Batı Almanya'da 5 137 buhar
lı, bizde 107 dizelli lokomotife karşı, orada 2 800 
dizelli lokomotif, bizde üç aded elektrikli loko
motife karşılık, orada 2 179 elektrikli lokomo
tif, bizde 31 motorlu lokomotife karşı, orada 
1 400 motorlu lokomotif. 

îşletilsıı vagon : Eizde yolcu vagonu 1 193, 
yük vagonu 16 203, hizmet vagonu 2 444, mo
teli rı vagon 26; Batı Almanya'da ise, her branşta 
bLüeki adedlerin en az on misli fazla. Lokomo
tif on misli fazla, vagon on misli fazla... 

Muhterem arkadaşlarım, görülüyor ki, gay-, 
rikâfi taşıma gücü, lokomotif, gayrikâfi vagon, 
gayrikâfi demiryoliyle Türkiye demiryolları sis
temimiz elbette verimli çalışamaz. Sözümün ba-
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şında arz ediyorum, miktar kâfi değil, çekici güç 
kâfi değil, taşıyıcı vagon kâfi değil. Buna rağ
men demiryollarımızı, zarar ediyor diye kına
mamız doğru değil. İşin temeline inip vaziyeti 
anladıktan sonra hükmümüzü verelim. 

1968 neticesine göre, taşınan yük ve yolcu 
mukayesesi : 

Türkiye'de 1966 yılında 85 milyon insan 
taşınmış, 16 milyon ton yük taşınmış. Yol
cu/Km. kıyaslarsajk, 4 milyar yolcu/Km. Tür
kiye'de yapılmış, 6 milyar ton/Km. Türkiye'de 
yapılmış.. Buna mukabil Batı Almanya'da -biz
deki 4 milyara karşılık - 78 milyar yolcu/Km. 
yapılmış. Bindeki 6 milyar ton/Km. e kar
şılık, Batı - Almanya'da 72 milyar ton/Km* ya
pılmıştır. 

Hüküm: Bunun mânası işletmecilik hüneri 
bakımından onlar bizden en az 7 misli fazla 
{kapasiteyle çalışmaktadır. 

Yedinci mukayesemiz; 1966 sonuna göre, 
gelir - gider ve kâr - zarar mukayesesi : 

Muhterem arkadaşlarım, 1966 sonu itiba
riyle Türkiye Devlet Demiryollarımız 980 mil
yon lira gelir getirmiş, 1 milyar 225 milyon lira 
gider yapmış, aynı yıl 255 milyon lira zarar 
etmiştir. Buna mukabil Batı - Almanya'da 30 
milyar Türk liralık gelir sağlanmış, 33 milyar 
Türk liralık gider yapılmış, 3 milyar Türk li
ralık Alman Demiryolları zarar etmiştir. 

Hüküm: Demiryollarımız 1964, 1965 1966 yıl
larında zarar etti diye Demiryollarımızı topye-
kûn kınamamız da doğru değildir. Bu kıyas
lamadan çıkan sonuç budur. Çünkü, «Komşu
muzda ne oluyor?», onu bilirsek kendimizi daha 
iyi takdir edebiliriz. 

Avrupa'nın hemen bütün memleketlerinde 
-İsviçre, Lüksemburg hariç- ingiltere, Fransa, 
italya, Almanya hattâ iskandinav memleketle
ri dâhil, bütün memleketlerde devlet demiryol
ları her sene zarar etmektedir arkadaşlarım. 
Bunun sebebi; demiryolları memleketlerin millî 
kalkınmasında ticari, iktisadi ve sosyal nak
liye gücünün âzamisini taşıdığı için, sosyal ve 
âmme hizmetleri dikkat nazarına alınarak üc
ret tarifelerinde değişiklikler yapıldığı için de
miryollarında zarar buradan çıkmaktadır. 

Bir misal vereyim: Yalnız Batı - Alman
ya'da 1960 yılında talebelere tanınan ucuz ta
rife sebebiyle, bizim paramızla 750 milyon lira 

normalin altında zarar yapılmış. Bizim paramız
la takriben 1 milyar 200 milyon lira meslekî 
teşekküllere yapılan indirim sebebiyle zarar ya
pılmış. Diğer sosyal meselelerle de 300 milyon 
lira zarar yapılmış. Bizde de aynı arkadaşlar.. 
Yalnız, tetkik ettiğim zaman gördüm ki, bizim 
Demiryollarımızda diğer Avrupa memleketleri
ne nazaran çok fazla muafiyet var. Hemen 
cümle alem bedava veyahut da az ücretle gider 
gibi bir hal var. Yani, bizdeki muafiyet fazla: 
o sebeple Devlet Demiryollarımızın zararı da 
bu yüzden biraz daha fazla. Bu muafiyetlerin 
biraz azaltılması arzuya şayan olabilir. 

Sekizinci kıyaslama : Muhterem arkadaşla
rımı, Türkiye'de yolcu nakliyatının % 13 ü de-
miryoîiyle yapılmakta, % 85 i karayoliyle ya
pılmaktadır. Dikkat buyurun, % 13 ü demir-
yoliyle, % 85 i karayoliyle. Buna mukabil Batı 
Almanya'da yolcu nakliyatının % 34 ü karayo
liyle, % 38 i demiryoliyle yapılmaktadır, biz
de % 85 i karayoliyle yapılmaktadır,, orada 
% 34 ü karayoliyle yapılmaktadır. Karayolla
rı o kadar mükemmel olan Batı Almanya'da 
yolcu nakliyatının % 34 ü karayoliyle, % 38 i 
demiryoliyle; bizde ise yalnız % 13 ü demiryo
liyle yapılmaktadır. Yük nakliyatının % 31 i 
bizde demiryoliyle, % 48 i karayoliyle; Batı Al
manya'da yalnız % 16 sı karayoliyle, % 50 si 
demiryoliyle yapılmaktadır. Burada şapkamızı 
önümüze koyup düşünmemiz lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'deki nakli
yat politikası temelden bozuk; karayolları, de
miryolları, denizyolları, havayolları ve boru^ 
hatları arasındaki nakliyat düzenimiz, nisbe-
timiz, memleketimizin millî kalkınmasımın ta-
mamiyle aleyhindedir. Çünkü, karayollarını biz, 
dışarıdan ithal ettiğimiz yol makinalariyle ya
pıyoruz. Buna karşılık yolcu nakliyatımızın 
% 85 ini, yük nakliyatımızın % 50 den fazla
sını karayoliyle yapıyoruz. Bu, hareket halin
deki nakil vasıtalarımızın hepsi ithal malı, dö
viz. Buna mukabil demiryollarının, yolu ve üze
rindeki müteharrik malzemesi nisbeten kendi 
imkânlarımızla yapılmaktadır. Biz, en çok-nak
liyatımızı demiryoliyle yapacağımız yerde ka
rayoliyle yaptığımız için, Türkiye'nin millî nak
liye politikasanm bozukluğundan ötürü, millî 
kalkınmamıza temelden bir zafiyet veriyo-
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ruz. Düzeltilmesi lâzınıgelen en mühim husus 
bence budur. 

Bizdeki ve Batı Almanya'daki buharlı, di
zel, elektrik ve motorlu trenlerin lokomotif 
miktarını, nisbetini mukayese : 

Demiryoliyle yapılan nakliyatın Türkiye'de 
% 82 si buharlı lokomotifle, Batı Almanya'da 
% 32 si bizde % 5 i dizel lokomotifle, orada 
% 28 i dizel lokomotifle; bizde % 5 i elektrikli 
lokomotifle, Batı Almanya'da .% 40 elektrikli 
lokomotifle... Bunun mânâsa ne arkadaşlar 
Tabiî buharlı lokomotifler demode, masraflı, 
rantabl değil, rasyonel değil, insangücü fazla 
kullanılıyor, sürati az; karayollariyle rekabet, 
edemez, İşte, demiryollarımızın kapasitesini 
artırmak, masrafını azaltmak, rantabl ve rasyo
nel yapmak için elektrikleşmeye büyük mik
yasta ihtiyaç var. Çıkardığımız hüküm bu. 

Diğer bir kıyaslamamız arkadaşlarımı; yol
cu ve yük nakliyatında nakliye ücreti Devlet 
politikası: 

Batı Almnaya'da karayolu, demiryolu, de
nizyolu, haavyolu ve boru hattı yolcu ve yük 
nakliye ücret tarifesi yalnız bir makam tara
fından, o da Ulaştırma Bakanlığı tarafından 
tesbit edilir ve uygulanır; bu makam tarafın
dan ulaştırma sistemi arasında ahenk ve muva
zene temin edilir. Türkiye'de, yolcu ve yük nak
li ücret tarifesi, başka başka makamlar tara
fından, birbiriyle irtibatı ve koordinasonu, 
ahengi ve muvazenesi olmıyan, birbirinin aley
hine davranışlar yapan çeşitli makamlar ta
rafından yapılmaktadır arkadaşlarım. Bir dev. 
let tasavvur edelim ki, onun iktisadi, ticari, 
sosyal nakliyesini temin eden karayolu, demir
yolu, denizyolu, havayolu, boru hattı ücret 
tarifesi başka başka eller tarafından, makam
lar tarafından, birbirinin tahribine, aleyhine 
davranışla yapılacak, millî bir nakliye politi
kası olmayacaktır; bu memleket de kalkma-
ıcak... Katiyen arkadaşlar. Artık, biz, medeni 
dünyaya olan ilerleme pencerelerini açalım, 
dünyada ne oluyor, onu bilelim; biz de hiç ol
mazsa, ilerlemiş memleketler gibi hareket et
menin yolunu bulalım. 

Bizde, nakliye ücret politikası, Ulaştırma 
Bakanlığı tarafından ve tek elden tesbit, kont
rol ve uygulanmadıkça, Türkiye'deki nakliye 
hercümerci devam edecek, ticari, iktisadi ma

liyet fiyatları, nakliye huzuru temin edilemiye-
cek; yükselmemiz de mümkün olmıyacak. Bu 
sebeple; başta demiryolları olmak üzere, de
nizyolları ve havayolları aleyhine, karayolları 
lehine bir nakliye ücreti tarifesi uygulan
maktadır Türkiye'de. Ulaştırma sistemimiz ara
sındaki rekabet birbirini yiyor ve birbirinin çok 
aleyhine oluyor. 

Arkadaşlarım, Türkiye'deki yolcu nakliyatı
nın % 85 i karayolu, yük nakliyatının % 50 si 
karayolu ile yapılıyor. Karayolları Genel Mü
dürlüğü memnun mu bundan?.. Değil. 450 bin 
liraya alınan bir otobüs Türkiye'de beş yıl kul
lanılamıyor. Batı Almanya'da onun ömrü tam 
yirmi yıldır. Yollarımız bozuk. Türkiye'de 62 
bin kilometre Devlet yolu var, bunun 5 - 6 bin 
kilometresi asfalt. 

Bizim, Türkiye'nin nakliye politikasını dış 
parmaklar, daş mütehassıslar yanlış istikâmete 
kanalize ediyorlar, haberiniz olsun: Neden?.. 
Fazla miktarda kamyon, otobüs, minibüs, mo
torlu araç satmak için. Çünkü, bozuk yol, gay-
rikâfi yol vasıtanın ömrünü dört beş seneye 
indirecek ve bize tekrar tekrar vasıta sata
cak. Tavsiyeler yanlış istikâmette yapılmak
tadır muhterem arkadaşlarım. Memleketin nak
liye gücünün haddi âzamisinde evvelâ demir
yolu ve ondan sonra, üç tarafı denizle çevrili 
olan memleketimizde deniz yolu gelmesi lâzım. 
Bu bir Devlet ve Hükümet işidir. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir mühim 
hkıyaslama: 1664 durumuna göre Türkiy'de yeni 
demiryolu yapımı veya ıslahı, yeni lokomotif 
ve vagonların yapımı veya tesis ve ıslahı gibi 
hususlara harcadığımız para, sözümün başından 
bu ana kadar anlattığım demiryolu şebekemi
zin ıslahı için ayrılması lâzımgelen paradan 
çok azdır; gerek ıhat ıslahatı, gerekse üzerin
deki seyyar, müteharrik, taşıyıcı gücün ısla
hatı, modernleştirilmesi bakımından çok gayri-
kâfidir. 

Batı - Almanya'da ise yalnız 1964 yılında 
4,8 milyar Tl. sı, bizimkinden sekiz misli faz
la, demiryolunun daha da midemize edilmesi 
için; 3,6 milyar lira da seyyar demiryolu va
sıtalarının ıslahı için ayrılmıştır. Bizdeki bu
nun yüzde biri de değil. Bu, nakliye politika
mızın bozukluğuna en güzel misaldir arkadaş
larım. 
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Şimdi diğer bir mukayese : Muhterem ar
kadaşlarım, demiryollarını halkımızın naza
rında cazip kılebilmek için, diğer nakliye sis
temleri arasında demiryollarının daha süratli, 
daha çok emin olması lâzımdır. Türkiye'de 
böyle midir? Maalesef hayır. Türkiye'de orta
lama demiryollarında saatte sürat 26 kiloamet-
re iken, Batı - Almanya'da yük nakliyatında 
vasati sürat 80, yolcu nakliyatında 100 - 200 
kilometreye ulaşmıştır, bir saatlik sürat. Ta
savvur buyurun arkadaşlar, bu mükemmel bir 
demiryolu şebekesi, mükemmel bir çekici kuv
vet, mükemmel bir haberleşme sistemi, mü
kemmel bir personel idaresi sayesinde orada 80 -
200 kilometre, bizde vasati 26 kilometre sürat. 
Elbette demiryollarımızın bu yavaşlığı karşı
sında, demiryolları nakliyatımız cazip hale 
gelmiyor ve demiryollarımız elbette zarar edi
yor. Yalnız zarar eden Devlet Demiryolları 
Umum Müdürlüğü değildir arkadaşlar, Tür
kiye Cumhuriyeti ve onun kalkınması da zarar 
ediyor. Bir memlekette nakliye en mühim kal
kınma unsurudur. Nakliyesi bozuk olan, sis
temi bozuk olan bir memleketin kalkınması 
mümkün değil. 

Şimdi diğer bir mukayese : 1966 da her iki 
memlekete göre çalışan memur, hizmetli, yev
miyeli ile işçi miktarı mukayesesini yapacağım. 

Türkiye'de 28 bin memur, 'hizmetli, yevmi
yeli var, 34 bin işçi var; yekûn olarak 64 bin 
personel. 

Buna mukabil, bizim 8 bin kilometrelik de
miryolumuz var, Batı - Almanya'nın 40 bin ki
lometrelik demiryolu var. Oradaki personel 
mevcudu bizdeki memur, yevmiyeli, hizmetli 
personelden yalnız ikibin fazla; 30 bin. iş
letme de bizdekinden çok çok üstün. Oradaki 
işçi bizdekinden üçbin fazla; 36 bin. 

Muhterem arkadaşlarım; bunu da kınamı
yorum. Sebebi, çok demode, çok yıpranmış, 
çok çile çekmiş; İstiklâl Harbimizin daha ev
velinden bugüne kadar Devlet Demiryolları 
sistemimiz çok insangücüne ihtiyaç göstermiş. 
Onlar modernizasyon yapmışlar, insangücün-
den tasarruf etmişler, biz maalesef makinanın 
yapacağını insangücü ile yapmaya zorluyoruz 
kendimizi. Bu sebeple bizde insangücü çok
tur, kıyaslarsak orada azdır da diyemiyorum. 

Batı - Almanya'da demiryolları inşaatının 
teknik rasyonelleştirme, yani verim artırma 

veya a<z adamla çok iş yapma faaliyetini de 
bir inceliyelim. 

Muhterem arkadaşlarım, demiryolu inşaatı 
ve kapasitesi bizde nedir, Almanya'da nedir? 

1954 yılında bir saatte 350 metre demir
yolu döşemek için, komple hat olarak, üç dö
şeme makinası, altı nıakina personeli ve 36 di
ğer personel kullanılıyormuş Almanya'da. 

1958 de üç makina, bir makinaya düşmüş. 
Altı kişi, iki kişiye, 36 diğer personel 13 e 
düşmüş. 

1960 ta ise, makina yine ıbir, makina per
soneli yine iki, 36 diğer işçi adedi ikiye inmiş 
arkadaşlar. 

Rasyonelleştirmeye, modernizasyona, maki-
nalaştırmaya gidişe en güzel misal her. halde 
bu. On yıl evvel 36 kişi ile yapılan, on yıl 
sonra iki kişiye düşüyor. 

Bizde ise maalesef bu yönde bir Devlet, bir 
Hükümet politikası tesbit edilmediği için, çile
keş, emektar ve vefakâr Devlet Demiryolları
mız kendi gücü ile çırpınıp duruyor. 

Muhterem arkadaşlarım, . öyle ümidediyo-
rum ki, Güven Partisi olarak, iyi bir tetkikat 
neticesinde bilgilerinize sunduğumuz §u muka
yeselerle Avrupa üzerinde Türkiye Demiryol
larının durumunu oldukça anlamış bulunuyo
ruz. Şimdi diğer bir hükmümüze geçiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, en mühim husus, 
Türkiye^de demiryolları azdır. Anaistikametler-
de mutlaka nakl'iyat demiryolu ile olmalıdır. 
Gönül arzu eder ki, Anitalyadan - Burdur - İs-
partaya mutlaka demiryolu döşensin. Kaç yıl
dır bu yapılmıyor. Gönül ister ki, Gülek boğa
zından inen demiryoluna muvazi olarak Kara
mandan - Siliflkeye - Gökırmak boyuna Mer
sin'e bir demiryolu hattı yapılsın. Gönül ister 
ki, iskenderun'dan Doğu - Anadolumuzu bes-
liyen ikinci bir Fevtzipaşa tüneli açılsın. Çok 
krltak, çok dar boğazlarda işlemektedir bizim 
demiryolumuz. 

Gömül ister ki, Samisun^dan çıkan bir vagon, 
Zonguldak'a gitmek için Ankara üzerinden do
laşmasın. Yirmi yıldan beri plânlanan Havza -
Osmancık - Tosya - İsm'etpaşa - Zonguldak Ku
zey hattı döşenişin. Bu kuzey hattı bağlandığı 
takdirde, kuzeyin kerestesi, meyvası, sebzesi 
Anadolunun doğusuna, batısına akabilir. Doğu-
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daki madenlerimiz Batıya, Batıdaki cevherle
rimiz Doğuya, ekonomik olarak gidebilir. 

Demiryolu inşa politikamızı yeniden tetkik 
etmemiz lâzımıdır. 1964, 1965, 1966 yıllarında 
plânlanan demiryolu inşjaat programımız tet
kik edildiğinde 1982 yılına kadar yeni bir de
miryolu inşaat programı tatmin edici olarak ele 
alınmamış vaziyette. Yapılacak olan gayretler 
daha çtok mevcut hatların ve onun üzerinde işli-
yen müteharrik malzemenin ıslahı yönüne tek
sif edilmiştir. 

Düşünün arkadaşlarım, 1982 yılına kadar, 
cirmin bâzı misallerini verdiğim genel istika
metlerde, meselâ Ereğimden, Akçakoca üzerin
den Adapazanna salhil hattı gibi çok hayati 
önemi haiz olan bâzı istikametlerde, Bilecik öte
sinden, Yenişehir ovasından Bursa - Bandırma 
istikametine giden hatlar maalesef hiç nazarı 
itibara alınmamıştır. Yalnız, Bayındırlık Ba
kanlığının raportörlüğünü yaparken tesadüf 
ettim, Havza - Ossanancık - Tosya - ismetpaşa 
arasındaki Kuzey demiryolu hattının önümüz
deki İkinci, Üçüncü B'eiş Yıllık Plânlarda ele 
alınacağı, tavsiye mahiyetinde rapora yazılmış
tır. Sayın Hükümetimizin ve onun genç Ulaş
tırma Bakanının mutlak surette Türkiye'nin 
nakliye politikasını temelinden ıslah edecek 
şekilde demiryolları lehine bir direksiyon kır
maya âmil olmasını temenni ederim. Bu husus
ta kendilerine basanlar dilerim. 

Güvem Partisi olarak, Devlet Demiryolları-
mızm 1964, 1965, 1966 yıllan faaliyetlerinin 
hesaplarının Yüce Heyetinizce tasvip görmesi 
yolunda reyimizi kullanacağız. 1970 yılı ve ile
risi için de Devlet Demir'yolarımıza hayırlı ve 
'başarılı dileklerde bulunacağız, 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Söz, C. H. P. Grupu adına Sa
yın Hasan Çetinkaya'da, 

Buyurun Sayın Çetinkaya. 

C. H. P. GRUPU ADINA HASAN ÇETİN
KAYA (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; Kamu iktsiadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu raporlan üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisi Grupu adına görüşlerimizi kısa 
oiarak arz edeceğim. 

29 . 7 . 1953 yılında 6186 sayılı Kanun ile 
iktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilen Tür
kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 440 sa

yılı Kanun çerçevesinde vazifesini yapan ikti
sadi Devlet Teşebbüsüdür. Bu teşebbüslerin de
netimiyle ilgili 468 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin 3 ncü fıkrası aynen şöyledir: 

«Karma Komisyonun bütün Kamu iktisadi 
. Teşebbüslerini kapsaması gereken raporu, Cum

huriyet Senatosu Genel Kuruluna sevkedilir. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, bu rapor 
üzerinde en çok onbeş gün süren bir genel gö
rüşme açar ve bu genel görüşme sonunda bi
lançolar ile netice hesaplannın tasvibediılip 
edilmediği hakkındaki görüşlerini Millet Mec
lisine bildirir. 

Millet Meclisi Genel Kurulu, Karma Komis
yon raporu ve Cumhuriyet Senatosunun yukar-
daiki fıkra uyarınca ulaştığı sonuçlar üzerin
den genel görüşme açar.» Hükmünü vaz'etmiş
tir. 

Sayın Milletvekilleri, kanun hükmüne göre 
görüşmelerini yaptığımız Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin 1964, 1965 ve 1966 yılı bilanço ve 
netice hesaplannı tetkik eden Karma Komis
yon 12 . 4 . 1968 tarihinde raporunu Cum
huriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına sun
muştur. 

Cumhuriyet Senatosu G-enel Kurulu 
19 . 10 . 1968 tarihinde raporlan karara bağ
lamış ve 25 . 1 . 1970 tarihinde de Meclisimiz 
Genel Kurulunda görüşmelerine başlanmıştır. 

Hemen söylemeliyim ki, 19 . 10 . 1968 ta
rihinde Cumhuriyet Senatosunda görüşülerek 
karara bağlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ra
porlan Meclimize bir sene altı ay sonra intikal 
etmiştir. Bu hale göne, aradan uzun zaman geç
miş ve denetim raporlarının yasalara göre dahi 
meclislerden geçmesi zaman kaylbına sebebiyet 
vermiştir. 

Şimdi, üzerinde görüştüğümüz Devlet De-
miryollan bilanço ve hesaplarının ibtfa edilmesi 
veya edilmemesi halinde dahi istenilen netice
ye varma hâsıl olmıyaca'ktır. 

Zira, raporun tetkikinden anlaşılacağı veç
hile, son senelerde Genel Müdürlerin sık sık de
ğiştirilmiş cOmıalan nedeniyle beklenilen fayda

c ın sağlanmadığı gl!M, uzun süreli tedbirlerin 
alınmamış olduğu dikkati çekmektedir. 

Genel Kurulumuzun, yönetim kurullarını ib
ra etmemesi halinde, işib'aşında bulunan o za
manki görevlilerin bugün görev başında bulun-
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mamaları sebebiyle, kanaaitimizce istenilen de
netim sağlanmamış olacaktır. 

Memleketimizin birçok sorunları çözüm bek
lerken, bu raporlar üzerindeki çalışıma zaman
larımız da boşa gitmiş olacaktır. Ancak, geç 
kalmasına rağmen, Meclisimiz bu teşebbüsslerm 
•nasıl çalıştıklarını; 1964, 1965 ve 1966 yılları 
arasında kâr ve zararlarını göreceğimiz gibi, 
bundan sonraki yıllarda alınması gerekli ted
birler yönünden de fayda sağlıyacağını ümidet-
mekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, memleketimizde Dev
let Demiryollarının mazisi oldukça eskidir. 1924 
yılımdan 1953 yılına kadar katma bütçeli bir 
idare olarak çalışan Demiryolları işletmesinin 
memleket iktisadiyatında büyük hizmetleri ol
muştur. Büyük Atatürk devrinde ve C. H. P. 
iktidarları zamanında bütçeılıerin yatırım ağır
lığını Demiryollarına vererek, ulaşılması güç 
memleket bölgelerine ulaşım sağlanmıştır. O 
zaıroaaîki azim, memleket ve millet sevgisiyle bu 
(hizmetleri görenleri şükranla yadederiz. 

Hemen söylemek mecburiyetinde olduğumuz 
husus şudur: Bu teşekkülün 1956 yılından iti
baren zarara girmesi de üzüntü vericidir. Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinden olan Türkiye Cumhu-
riyefci Devlet Demiryolları İşletmesinin seneler 
itibariyle zararları şöyledir. 

1963 yılında 66,5 milyon, 
1964 yılında 390,5 milyon, 
1965 yılımda 261,7 milyon, 
1966 yılında 255,7 milyon, 
1967 yılında 468 milyon, 

1968 yılında da 480,2 milyon zararla kapan
maktadır. 

Bu da gösteriyor ki, işletme rasyonel çalış
mamaktadır ve her gün Türk Milletine 1 milyon 
315 bin lirayı ödetmek durumuna gelmiştir. 

Bu zararların başlıca sebepleri, tatbik edil
mekte olan personel rejimi, özel sektör ile reka
bet yapmaması, yol durumu ve tarifelerden ileri 
gelmektedir. 

1966 yılından bu yana her yıl zararla kapa
nan ve 1966 yılı bilançosunda eski zararlariyle 
birlikte 1 milyardan fazla zarar içinde bulunan 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında 
bâzı idari, malî tedbirler almak suretiyle gelir 
ve giderini ahenkli bir şekle sokmanın mümkün 
olacağını belirtmek isteriz. 

Bilhassa, Temel Taşıma kanunu tasarısının 
biran önce çıkarılarak, karayolları taşıtlariyle 
Devlet Demiryolları arasındaki eşitsizliği gider
menin en büyük konulardan biri olduğuna şüp
he yoktur. Âmme hizmeti gören bu idarenin de
vamlı zarar etmesi, karayolu ile Devlet Demir
yolu ulaştırma sistemleri arasındaki rantabilite-
yi etkiliyen eksiklikler, maalesef giderilememiş
tir. 

Memleket taşıma hizmetlerini düzenliyecek ve 
taşıma sistemleri arasındaki rekabete son vere
cek kuvvetli ulaştırma örgütlerinin yurdun her 
tarafında uygun bir kapasite ile çalışmasını 
sağlıyacak kanunların çıkarılması zaruret haline 
gelmiştir. 

İdare; 1966 yılında Nakliye Vergisi olarak 
14,5 milyon lira ödeme yapmıştır. Buna karşı
lık kara taşıt yollarında böyle bir vergi yoktur. 

Alt komisyon raporlarından da anlaşılacağı 
gibi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 
günün ihtiyaçlarına yetmiyen tüzük ve yönetme
liklerinin yenilenmesi, çalışma metotlarının dü
zeltilerek norm kadro tesbitine çalışılması, öz
lük işlerinde sorumsuz kişilerin tesirine yer ve
rilmeden çalışılması en önde gelen hususlardır. 

Çok eski yıllarda ve zamanın yetersiz teknik 
ve araçlariyle yapılmış bulunan hatlar, dik me
yilli, dar kurbludur. Yenilenmeli ve varyant de
ğişiklikleri yapılmalıdır. 

Memleketimizde demir ve karayolu tesisleri
nin durumu, dağılımı, genel olarak ulaştırma 
hizmetleri oldukça karışıktır. Bâzı bölgelerde 
yol ve araç noksanlığı, ulaşım hizmetlerinin ak
saklığı yanında, bâzı bölgelerde haddinden faz
la, kapaistedeki ulaşım araçları ise kırıcı yarış
ma halindedirler. Örneğin, Marmara ve Ege 
bölgesinde rekabet sonucu, Türkiye'deki Türki
ye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının yolcu 
taşımadaki düşüşüne karşılık, özel araç sahibi 
şirketlerin rekabeti de son hadde varmıştır. Bu
na mukabil Doğu ve Güney - Anadolu kesimin
deki illerin yol ağının az olması ve özel teşebbü
sün henüz buralarda gerekli faaliyeti göster
memesi sonucu, yolcu ve yük taşımada Devlet 
Demiryolları kendisine düşen ödevi yapamamak
tadır. Bilhassa Türk standartlarının yükseltil
memiş olması güçlükleri artırmakta, bundan do
layı Doğuya ulaşım hizmetleri aksamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Doğulu olanlarınız çok 
iyi bilir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol-
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lannın yolcu taşıma için bu hatlarda işlettikleri I 
posta, ekspres ve hattâ mototrenlerin zamanın
da istenilen merkezlere vardıkları pek enderdir. 
Hele kış aylarında bu rötarların artması da Do
ğudaki vatandaşı hayal kırıklığına uğratmakta
dır 

Feza çağında eski sistemle yürütülen bu âm
me müessesesinin elbetteki kâr değil zarar etme
si mukadderdir. Erzurum, Kurtalan ve Güney 
illerimize işletilen trenlerin zamanında hedefle
rine vardıkları vâki midir? Hani, zaman kaza
nacaktık, iş gücünü değerlendirecektik? Bu me
kanizma ile millet ne kadar daha uyutulacak-
tır? Bu hatlar üzerinde işletilen vagonların kir
li ve izdihamlı olduklarını da üzüntü ile belirt- I 
mek isteriz. I 

Cereyan etmekte olan bir icraatı da anlat
mama müsaadelerinizi rica edeceğim. 

Bildiğiniz gibi 1969 yılında iklim şartları
nın iyi gitmemesinin sonucu, Doğuda hayvan 
yemi sıkıntısı başgösterdi. Şükranla ifade ede
yim ki, Hükümet ve ilgili kuruluş çok yerinde 
bir kararla Devlet Demiryollarında indirimli 
tarife tatbik ederek bu bölge müstahsılına I 
yani hayvan yetiştiricisine Batıdan yem nakli I 
için vagon tahsisine karar verdi. I 

Neticesi ne oldu, biliyor musunuz? Hayvan 
yetiştirmiyen şahıslar, vagon bağlantısı temin I 
ederek Batıdan ve Orta - Anadoludan düşük | 
fiyatla satmaldıkları samanı Doğuya şevket- I 
inektedirler. Yetiştirici vagon tahsisi için bek- I 
liye dursun, araya giren bu aracılar şu anda I 
samanın kilosunu 40 - 50 kuruş arasında sat- I 
maktadırlar. Bu suretle istenilen gayeye varıl- I 
mamış, aracının kazanmasına sebebiyet veril- I 
mistir. I 

Biz, «Bu düzeni değiştirelim» derken, hemen I 
itirazla karşılaşıyoruz. Sonu ne oluyor, nedir, I 
değiştirmek istediğimiz düzen? Tekrar edelim: I 
Doğuda kaderiyle başbaşa bırakılmış ve tabi- I 
atla boğuşarak geçimini temin eden halka yar- I 
dim eli uzatılması, tefeciye, aracıya fırsat ve- I 
rilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. I 
(C. H. P. sıralarından alkışlar) I 

Görülüyor ki, iyi niyetle, memleket sever- I 
likle alınan bir karar dahi yürümemektedir, I 
Şimdi Sayın Hükümetten soruyoruz: Ucuz ta- I 
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rife uygulanması sonucu kimlere vagon tahsisi 
yapılmıştır? 

İkincisi; yollarda, hatlar üzerinde bekleti
len vagon sayısı ve bekletilme müddetleri ne
dir? Millî servetin bu şekilde heder edilmesi 
doğru mudur? 

Üçüncüsü; yem nakli için vagon tahsisini 
bekliyen yetiştirici var mıdır? 

Sayın milletvekilleri, zamanında merkezle
rine varmıyan yolcu taşıtları, posta ve ekspres
lerin bir nedeni de halkda şu kanaati uyandır
mıştır: Trenler rötar yaparsa, personel fazla 
mesai alacakmış. Bu durumun varit olup olma
dığını öğrenmek isteriz. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolların
da işletilen yol tülü, 1924 den 1966 yılına kadar 
8 008 kilometredir. 1960 sonu itibariyle 8 008 
kilometre olarak sabit kalan yol, 3 yıllık yatı
rım sonunda yeniden yapılan yolların bitmedi
ği ve işletme tülünün sabit kaldığı görülmekte
dir. 

Bu duruma göre 1964 yılından sonraki yıl
lar da dâhil olmak üzere personel artışı olma
ması gerekmektedir. Zira, hatta ilâve olmamıştır. 

Personel durumuna gelince; 1964 yılında 
59 719 kişi. Bunu memur ve işçiler bir arada 
söylüyorum. 1965 yılında 58 776 kişi ve 1966 
yılında da 61 529 kişi olduğu raporlardan an
laşılmaktadır. Görülüyor ki, 1965 ve 1966 yılın
daki personel artışı 2 753 ü bulmaktadır. 

Yatırımlar; 1963 - 1967 Birinci Plân döne
minde 1 milyar 286 milyon yatırım yapılmıştır. 
Bu yatırımların kâfi olmadığını söylemek iste
rim. Ancak memnuniyet verici olan husus, ya
tırımlarda 1964, 1965 ve 1966 yılları arasındaki 
uygulamanın % 80 üzerinde gerçekleşmiş ol
masıdır. 

İşletilmekte olan 3 elektrikli, 107 dizelli lo
komotif ile 31 motorlu tren mevcudunda geçen 
yıllara nazaran bir değişiklik olmamıştır. Bu
harlı lokomotiflerin adediyle motorlu vagon 
sayısı azalmış, buna karşılık vagonlar fazlalaş
mıştır. 

Yolcu adedi ise, 1966 yılında büyük fazlalık 
göstererek, toplam olarak 85 milyonu bulmuş
tur. Şu hale göre dizelli veya. elektrikli loko
motif temin edilmediği takdirde, ileriki seneler
de idarenin büyük müşküllerle karşılaşacağı 
şimdiden gözükmektedir. 
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Devlet Plânlama Teşkilâtı, 1969 yılı icra 
plânında belirtildiği gibi, birinci plân dönemin
de (1963v- 1968) lokomotif farkının yenilenmesi 
ve modernizasyonu amacı ile iki safhalı prog
ram gereğince; birinci safhasını teşkil eden 
40 aded dizel lokomotifinin ithali 1965 yılı so
nuna kadar gerçekleştiği halde, programın ikin
ci safhası olan 50 aded dizel lokomotifinin li
sans yolu ile yurt içi imali gerçekleştirileme
miştir. 

Keza, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları bünyesindeki imalâtçı kuruluşların iş
letme bünyesinden ayrılarak Bakanlık bünye
si içinde bağımsız hale getirilmesi de öngörül
müştür. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimin sonlarına 
geliyorumj. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları; modernizasyonu, işletme, idare ve or
ganizasyonunu kapsıyacak, hatların ekonomik 
rantabilitesini tesbit edecek çalışmaların sürat
le yapılmasını temenni ediyoruz. 

Bu temenni ve tenkidlerimizle beraber, Tür
kiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında çalı
şan feragatli âmir, memur ve işçi vatandaşları
mızın gördükleri işlerde muvaffak olmalarını 
diler, grupum adına hepinizi saygı ile selâmla
rım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN KİTAP
LI (Samsun) — Sayın Başkan, müsaade ederse
niz bir hususa işaret edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN KİTAP
LI (Samsun) — Efendim, evvelce de komisyo
numuzca ifade edilmiş ve Başkanlıkça ikaz edil
miştir. Muhterem Umumi Heyet, 1964, 1965 ve 
1966 yılları bilançolarını tetkikle görevli olan 
Umumi Heyettir. Burada müzakere edilecek hu
suslar, arkadaşların rey vermelerini temin bakı
mından, bu sadet içinde olmalıdır. 

Ayrıca, yetkili makamlar daha sonraki ifa
delere cevap vermek durumunda da değildir
ler. 

Kaldı ki, önümüzdeki çok kısa zaman içinde, 
son senelerin münakaşasını yapacak plâtform 
da bütçe dolayısiyle doğacaktır. Bu hususun bir 
defa daha hatırlatılmasında fayda görürüm. 

BAŞKAN — Komisyon adına, 1964, 1965, 
1966 yılları denetimi Genel Kurulca yapılmak
tadır. Halbuki, 1966 dışında 1967, 1968, 1969 
hattâ 1970 yılını ilgilendiren konular grup söz
cülerince dile getirilmektedir. Bunun, sadet dı
şına çıkma olduğu ifade edilir, doğrudur. Tet-
kikatımız; 1964, 1965, 1966 yıllarına ait büt
çeler üzerindedir. 

Grupları ve şahısları adına görüşecek sayın 
arkadaşlarımın bu hususa dikkat etmeleri Baş
kanlıkça rica olunur. 

Şimdi söz sırası A. P. Grupu adına İsmail 
Hakkı Alaca'da. Buyurun Sayın Alaca. 

İSMAİL HAKKI ALACA (Kars) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım, muh
terem Bakan ve aziz Devlet Demiryollarının 
Müdür ve memurları; 

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
yolları işletmesinin 1964, 1965 ve 1966 yılları 
kati hesabatının neticelerinin incelenmesi mev
zuu üzerinde yapılan görüşmelerde, mensubu 
bulunduğum A. P. adına görüşlerimi huzuruz-
da arz etmeye çalışacağım. 

Geniş bir şebeke halinde bulunan Devlet 
Demiryollarımız, milletimize, memleketimize 
hizmet mevzuunda, tarihî şan ve şerefle dolu 
bir maziyi ihtiva etmektedir. 

Devlet Demiryolları (teşekkülümüz, her ne 
kadar iktisadi Devlet Teşekkülleri statüsüne 
çok yakın bir zamanda alınmış ise de, muvaze-
nei umumiye içinde ve Devletin en büyük âm
me hizmeti olarak, yıllarca, hattâ 1914 ten ev
vel yani Osmanlı imparatorluğu zamanlarından 
beri geniş mahiyette bir hizmet silsilesi tari
hini ihtiva etmektedir, kendi bünyesinde. 

Bugün iktisadi Devlet Teşekkülleri manzu
mesi içerisine giren bu teşekkülümüzün bilan
çosunun tetkikinde görülecektir ki, 1964 yılı 
bilançosuna göre, geçmiş yılların zararı da göz 
önünde tutularak, 1 049 226 499 lira 16 kuruş, 
1965 yılında da, yine eski zararlar devredilmek 
suretiyle 1 097 487 369 lira 37 kuruş, 1966 yı
lında da, birikmiş zararlarla, o yıl tahakkuk 
eden zararın ilâvesi halinde, 1 120 740 740 lira 
03 kuruş zarar etmiş bulunmaktadır. 

Demiryollarımızın bünyesinde tesbit edilen 
bu zararlar, diğer medeni memleketlerin de
miryollarında da bir inceleme yapıldığı takdir
de, onların da buna benzer büyük zararlarla 
karşı karşıya bulundukları görülmüştür. 
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Bununla beraber, Devlet Demiryollarımız 
gibi eski ve şerefli bir maziye malik bulunan bu 
müesseseye lâyik olduğu veçheyi vermek, müm
kün mertebe zarardan korumak ve kurtarmak 
ile başbaşa bulunmaktayız. 

Evvelâ bu zararların nedenlerini., sebepleri
ni incelemek zarureti mevcuttur. 

Diğer sözcü arkadaşlarımın da temas ettik
leri gibi bir kere karayollarımızın takibettiği 
istikamete muvazi Devlet Demiryollarımızın bir 
istikamet alması lâzım. 

Karayollarının Devlet Demiryolları aleyhin
de geniş çapta bir rekabet yarattığı görülmüş 
bulunmaktadır. Ancak bugünkü Anayasamız 
ve mevcut nizamımız muvacehesinde, her tür
lü rekabet, kanun sınırları dışına taşmamak 
şartı ile meşru ve muteber olduğuna göre, illâ 
«Karayolları vasıtaları Devlet Demiryolları 
aleyhinde bu harekete girişmesinler» diye bir 
önleme yapmanın da sebep ve icabı yoktur, ama 
bir iktisadi teşekkül olması itibariyle, ticari 
ve iktisadi bir karakter taşıyan bu teşekkülün 
de kendisine bir çeki düzen vermesi icabetmek-
tedir. 

Bundan ziyade Devlet Demiryollarının en bü
yük ıstırabı, amiyane bir tâbirle söyliyeyim, 
Devlet Demiryollarının beleşçisi çoktur . Beleşçi 
demiyelim de, daha ilmî bir şekilde ifade ede
yim; Türkiye'de memur olsun, subay olsun, er 
olsun, hattâ milletvekilleri de dâhil; öğretmen, 
talebe, bunların heyeti umumiyesi .meccanen ve
ya meccanene yakın bir şekilde Devlet Demir
yolları ile seyahat etmektedirler. 

Öbür taraftan, bir âfeti felâket olur, birçok 
hizmetleri de meccanen yüklenmek veya mec
canene yakın bir seviyede bu hizmeti ifa et
mekle karşı karşıya bulunan bu teşekkül elbet
te zarar eder, elbette lâzımgelen ıslâhatı yapa
maz. 

Hemen hemen bütün hatlarımız tek hattır. 
Böyle iki hat olmadığı için trafik artıyor. Bu 
sebeple de randıman temin edemiyor ve aksa
malar oluyor. Malî takati müsaidolduğu tak
dirde elbette lâzımgelen ıslâhatı yapacak, ona 
göre şebekesini ıslah edecek; beri taraftan vası
talarını daha fazla teçhiz edecek ve verimli bir 
hizmet şekliyle millet karşısına çıkmış olacak
tır. 

Şimdi, bir müddet evvel Devlet Damiryolları 
ile Posta - Telgraf idaremiz Türkiye'nin en ce

fakeş memur ve işçileri ihtiva eden iki teşekkül
dü. En çok mesai yapan bu iki teşekkül, beri 
taraftan mesaileri nisbetinde de kısmetlerini 
maalesef alamıyacak durumdaydılar. Zamanla, 
1950 den sonra Posta - Telgraf İdaresi ken
di bünyesinde yapılan bâzı değişiklikler dola-
yısiyle bugün takatlannıış bir vasiyettedir. Pos
ta - Telgraf İdaresinin bu şekildeki noksanları
nın ikmali yüzünden, eskiden bir kasabada bir 
posta idaresi açmaikta güçlük çeken bu idare, 
bugün köylerimizde de verim temin edecek şe
kilde hizmet ifa etmeye müheyya bulunmakta
dır. 

Şimdi, Devlet Demiryollarına geliyorum. Sa
yın Bakanımızdan ve Devlet Demiryollarının ce
fakeş müdürânı ve mesullerinden beklediğimiz 
de; yine bu meccanen veya beleş olarak, tenzi
lâtlı olarak seyahat eden kimselerin, aidolduk-
ları vekâletlerinden, müesseselerinden onlara 
rûcıı etmek suretiyle bu seyahat bedellerinin 
Devlet Demiryollarına ödenmesi suretiyle Dev
let Demiryollarının durumunun düzeltilmesidir. 
Buna ilâveten diğer malî bâzı yardımlar yapıl
mak suretiyle, Devlet Demiryollarımızın kendi 
bünyesinde ve hizmetinde ıslahat yapmak hu
susunda daha dinç olarak varlığını göstermesi 
zaruretiyle karşı karşıya bulunmaktayız. 

Devlet Demiryollarımız, geçmişte de bugün 
de büyük hizmetler ifa etmiştir. Nitekim, son 
hâdiselerde de, Doğudaki kıtlık ve kuraklık 
zamanında (gerçi mevzu dışı bir şeydir, ama bir 
Doğu milletvekili olmam münasebetiyle bizzat 
müşahede ettim ve gördüm) aşağı - yukarı Do
ğuya, yem, yiyecek, saman, hattâ kışa doğru 
kömür, her türlü ihtiyaç belâğan mabelâğ ifa 
ve ikmâl edilmiştir. Binaenaleyh, mevcut, ya
pılmış bir hizmete karşı şükran borcumuzu ifade 
etme yerine, mahzâ muhalefet olsun diye kötüle
menin de bir mâna ifade etmiyeceğini huzuru
nuzda beyan etmeyi bir borç telâkki ederim. 

Muhterem, arkadaşlarım, Devlet Demiryolla
rı İktisadi Devlet Teşekkülünün hesabatma mü-
taallik, 1964, 1965 ve 1966 faaliyet yılları neti
cesi huzurunuza sunulmuştur. A. P. Grupu ola
rak bu hesabat ve muamelâtın mevcut işlemlerin
de her hangi bir sakatlık müşahede etmemekte
yiz. Heyeti umumiyesinin ibrası lehindeyiz. 

Bu neticelerin memlekete hayırlı olmasını te
menni ederim, ileride bütçe görüşülürken, Dev-
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let Demiryolları mevzuundaki görüşlerimizi da
ha geniş çapta ifade etmek için lâzımgelen fır
satı bulacağımızı zannediyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşmeler bit
miştir. 

Şahısları adına söz alan arkadaşların isimle
rini okuyorum: Sayın Güner, Sayın Özkaıj, 
Sayın Kodamanoğîu, Sayın Kabadayı söz al
mış bulunmaktadırlar. 

Sayın Güner, buyurun. 

AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, kıymetli milletvekili arkadaşlarım, he
pinizi selâmlarım. 

Aziz arkadaşlarım, çok büyük bir kuruluş 
olan Devlet Demiryollarının üzüntü kaynağımız 
olan bir müessese haline gelişini görmemeliydik. 
Anadolu'muza bilinçli insanlarımızın ve her 
türlü medeniyet araçlarımızın kervanı olan bu 
teşekkül, bugün korna sesine esir edilmiştir. 
1964 yılı Karma Komisyon raporunda bir müjde 

gördük, sayın bakanın buradaki açıklamalarında, 
1967 - 1982 arasında yapılacak bir plâna göre 
Devlet Demiryollarımızın kalkınmasına çalışıla
cağı ifade edilmiştir. Konuşmacılara dikkat et
tim, bu hususa değinmediler. Sayın Bakandan 
bu müjdeyi bekliyoruz. Devlet Demiryollarımız 
korna sesine esir olarak boğulacak, kalacak mı, 
yoksa hakikaten bir plân yapılmış ve bu plânın 
tatbikatına başlanılmış mıdır, ne kadar mesafe 
alınmıştır? Bunların bilinmesinde zaruret var
dır. 

Bir hususu daha rica ediyorum. 6186 sayılı 
Kanuna göre Denizyollarının bu teşekküle dev-
ai de düşünülüyor mu, acaba alman kararlar ve 
bu hususta çalışmalar var mıdır? 

Aziz arkadaşlarım, Devlet Demiryollarının 
bakım ve inşası müesseseye aittir, ne kadar ga
riptir İd, Karayollarımızın bakım ve inşası Dev
lete aittir ve özel teşebbüsü âdeta teşvik etmi
şiz, Devlet teşekkülümüzü zarara sokmak için 
de elimizden ne gelirse onu yapmışız. Nakliye 
Vergisini Devlet Demiryolları verir, her türlü 
ödemeyi yapmak için borçla para bulur; ama 
özel teşebbüs şirketleri her gün trafik kazaları
nı çoğaltmak için yarış ederler ve bu yarışı 
sigortayla bile önliyemedik. Sigorta Kanunu-. 
muzdaki hükümlerle vatandaşlarımızın canını 

koruma yolundan hâlâ uzak bulunuyoruz, ge
rekli değişikliklerin bir an evvel yapılması lâ
zımdır, 

Boğaz Köprüsü ihale edilmiştir. Boğaz Köp
rüsünden kimlerin nasıl geçeceğini ve memle
kete getireceği faydalarla bugün için lüks olup 
olmadığının üzerinde durmak istemiyorum, ama 
Boğaz Köprüsüne madem milyonları yatırıyo-
ruz, dünya memleketlerindeki örnekleri gibi Bo
ğaz Köprüsünün ağır vasıtamız olarak trenimi
zin de geçeceği bir tesis olmasını gönül çok arzu 
ederdi. Görüyoruz ki burada, imkânı olanlara 
daha çok imkân sağlamak için bir köprü yapı
yoruz ama, öz malımız Anadolu'muzda yaşıyan. 
insanlara biran evvel ulaşabilmek için Boğaz 
Köprüsünden trenin de geçmesi için hiçbir şey 
düşünmedik, dünyadaki örneklerini unuttuk. 

Aziz arkadaşlarını, 1 120 740 000 lira zararı 
olan bir müessesenin ödediği faizleri Hazinenin 
kapatması zaruridir. Ancak, biz demiyoruz ki, 
vatandaşa yük yüklensin. Elbetteki bu düzenin 
bozukluğunu iddia eden bir partinin mensubu 
olarak bu memlekette ejit hak istiyoruz. Devlet 
müessesesini çirkin gl'^terme gayretinden kur
taralım diyoruz. Biras sonra aşağıda açıklama
larım olacak, öz kavnaklarından yüzde 15 yitir
diği raporda belirtilen bu teşekkülün korkula
cak bir akıbete doğru gittiğinin endişesini taşı
maktayım. Rekabetler karşısındaki huzursuz
luk, bu müessesede giderilmemiştir, adam sen-
deciîiğe Devlet Demiryollarımız mahkûm edil
miştir. Saym idarecilerden rica ediyorum, beni 
hoş karşılasınlar. Çok kalabalık olan mmtaka-
larda, Devlet Demiryollarının görevlileri elbet
te tetkiklerini yapacaklar, ek bir vagonla iki 
vagonla müessesenin kasasına para akmasını 
temin etmekle kalmıyacaklar, vatandaşın vakit 
kaybetmekten, sihhatinin bozulmasını önlemek
ten dolayı özel teşebbüsün vasıtalarını tercih 
etmesinin önüne geçmeleri mümkün iken bunu 
yapmıyorlar. Kontroldan uzak «adem sende» ci-
liğin içinde bir makinistin, bir kondöktörün 
elinde kalmış, pis vagonların temizlenmesini 
dahi kontrol edecek ekipten mahrum hale ge
lirse, elbetteki vatandaş özel teşebbüsün araba
sını arıyacaktır. 

Bir misal istiyorlarsa verelim kendilerine, 
lütfetsinler, baksınlar. Zonguldak - Karabük, 
Karabük - Zonguldak arasında işliyen motorlu 
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tren, sanki Karabük'teki özel teşebbüsü, biran 
evvel, otobüslerini altı aydan altı aya yenile» 
diye bir teşvik içindedir. Binlerce kişi üst üste, 
istif istife giderler ve oradan gelir arabaya bi
nerler, Ankara'ya gelirler. Neden benim Devlet 
Teşekkülümün treni Ankara'ya kadar gelmez, 
neden birkaç vagon daha takılmaz, neden insan 
gibi ben de bu trende gidemiyeyim, neden alı
nan nefeslerin içinde boğulayım? Sayın yetkili
ler bu vagonlarda bir gün seyahat etseler duru
mu anlarlar. 

Aziz arkadaşlarım, işte bu gerçekler karşı
sında biz diyoruz ki, karayollarımızdaki işliyen 
vasıtalar her şeyden evvel Devlet Demiryolları-
mızm karşısında büyük sürat yapıyorlar ve 
demiryollarımızın süratten uzak, bakımdan 
uzak, kontroldan uzak tutumu karşısında gün
den güne zarar büyümektedir. Sayın Bakanın 
konuşmalarından inşallah müjdeyi alırız ve bun
dan sonraki hükümetlerimizin ve müessesenin 
raporu bu kürsüye geldiği zaman, kendilerini 
alkışlamak bizim için şeref olacaktır. 

Türkiye'nin en eski bir müessesesi olan, en 
ümit bağladığımız, gerek harb sanayiimizde 
gerekse Anadolu'muzda hakikaten bir ümit ker
vanı olan Devlet Demiryolları mensuplarını, ida
recilerini buradan saygı ile selmâlıyorum, fakat 
bu müessesenin kurtulduğunun müjdesini Hü
kümetten bekliyerek hepinizi saygı ile selâmlı
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Özkan, buyurun. 

HÜSNÜ ÖZKAN (Hatay) — Sayın Başka
nım, muhterem arkadaşlar; 6186 sayılı Kanunla 
İktisadi Devlet Teşekkülü statüsünü taşıyan 
ve 440 sayılı Kanunla da bu statüsü tescil edil
miş olan Devlet Demiryolları konusunda, eğer 
rakamlar üzerinde bâzı çelişmeler olmasaydı söz 
almıyacaktım. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Demiryol
ları zarar etmektedir. Bunu, Yüce Meclise sami
mî olarak itiraf etmek, ilerde alınacak tedbirle
rin müştereken alınması babında, fikir teatisi 
bakımından, yardımcı olur ve bu yardıma Mec
lis de nedenleriyle iştirak etme imkânını bulur. 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Demiryolla
rı zarar eder. Hem, "seneler geçtikçe birbirine 
eklenen zararlardır bunlar. Bunun nedenleri 
üzerinde durmıyacağım. İşletmecilikteki hatalar, 
bir tüccar ve işletmeci zihniyetinden ziyade, bir 

memur zihniyetinin buraya hâkim oluşu bu za
rarların sebeplerindendir. Ay başından ay başı
na nasıl olsa maaş almıyor, işletmecilikteki za
rar Devlete aittir, milyarlarca kıymeti haiz bir 
tesistir, bunun hesabı bakanlık çerçevesinde gö
rülsün, zihniyetiyle İktisadi Devlet Teşekkülü
nün işletmeciliği yapılamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bilir misiniz ki, 
Türkiye'deki limanlar demiryolları ve denizyol
ları arasında taksim edilmiş, bunların liman ge
lirleri de kâr zarar hanesine dâhil edilmiştir. 
Haddizatında kanaatim odur ki, Türkiye'deki 
bütün limanların gelirleri ayrı bir fonda toplan
malı, ayrı bir işletmecilik haline getirilmelidir. 
Bu gelirler, gerek demiryollarında ve gerekse 
(ilerde sırası gelince söz alıp söyliyeceğim), de
nizyollarında açığı kapatmak için bir kamufle 
vasıtası olarak kullanılmaktadır. Şimdi size mi
sal vereyim. 

Her ne kadar 1967 den itibaren Devlet De
miryollarına liman geliri dâhil edilmeye bağlan
mışsa da 1964, 1965, 1966 senelerinde devir alı
nan bu hesaplar, eğer o senenin bilançolarında 
zararı kapatmak için gelir gösterilmişse çok 
yanlış bir yol takibedilmiş demektir. Bakın, şim
di Saym A. P. Sözcüsü muhterem arkadaşım 
1964 te bir milyondan, 1965 te 1 milyon 900 kü
sur binden bahsetti. Muhterem arkadaşlarım, 
1964 senesinde Devlet Demiryollarının zararı 
390 milyon gözükmektedir, ama bu seneye ait 
Liman Resmi olarak da 79,5 milyon lira var. 
Eğer bu, hesaba dâhil edilerek zarar düşürül
müşse o zaman bu zarar, Yüce Meclisin takdi
rine arz ediyorum, 390 milyon değil, 470 milyon 
olur. Çünkü Liman Rösmi de kâr hanesine dâhil 
edilmiştir. 

1965 senesinde bu müessesenin zararı 261,7 
milyon gözükür ama, aynı sene devralmışsa 86 
milyon Liman Resmi vardır. Bunu da dâhil eder
seniz bu işe, haddizatında buranın zararı 347,9 
milyondur. 

1966 senesinde muhterem arkadaşlarım, bi
lançoda gösterilen zarar, (yukarda da arz ettim 
bunu, Bütçe Plân Komisyonunda da arz ettim) 
255 milyon, ama liman resmini buna ilâve ede
cek olursak, bu zararın da 368 milyon olduğunu 
görüyoruz. Demek ki, liman resimleri, bu gelir, 
gerek Denizyollarında, (sırası gelince söyliyece-

I ğim) gerekse Demiryollarında zararı örtmek 
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için bir perde vazifesi görüyor. Buna kimsenin 
hakkı yoktur arkadaşlar. Biz bu millete, Yüce | 
Meclise gelirimizin ve giderimizin ne olduğunu 
samimî olarak göstermek zorundayız. Liman re
simleri ayrı bir başlık altında, ayrı bir fon ola
rak toplanır, bu gelir Demiryolunda da olsa ola
caktır, Denizyollarında da olsa bu gelir olacak
tır, ayrı bir işletmecilik de olsa bu gelir olacak
tır. Hiç kimsenin hakkı yoktur, Demiryolunda 
dünyanın parasını döktüğümüz, malzemesini 
aldığımız, işletmecilikten mütevellit zararı ka
patmak için limandan aldığımız parayı kâr ha
nesine dâhil etmek üzere bu zararı kapatma yo
luna gitmeye ve bilançoda bunu göstermeye... 

Ben bunun için söz aldım arkadaşlarım. İş
letmecilik ayrı bir vasıftır, ayrı bir çalışma is
ter, ayrı bir düşünce ister. Memur zihniyetiy
le (işe adam, adama iş) zihniyetiyle, adamsen-
decilikle, yüzmilyarlan bulan, bu memleketin 
alınteri ile ortaya gelmiş bir teşkilâtın, teşkilât 
manzumesinin işletmeciliği devam ettirilemez. 

Hepinize hürmetler ederim, teşekkür ederim, 
sağ olun. (G. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Nuri Kodamanoğlu, bu
yurunuz, 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan, saym üyeler; Devlet Demiryollarının 
1964, 1965, 1966 faaliyet yıllarının denetimin
den yararlanarak bâzı noktaları kısaca açıkla
mak istiyorum. Cumhuriyet devrinin mazide en 
başarılı ve değerli kurumlarından biri- olarak 
bildiğimiz Devlet Demiryolları 1956 dan bu ya
na sürekli zarar içindedir. 1966 yılında zarar 
1 milyarı aşmıştır. 1967 de zarar bir önceki yı
la nazaran % 23 oranında artmıştır. Bu oran 
gerçekten kaygu verici ve düşündürücüdür. Bu 
yıllarda pipe - line gibi birtakım tesislerin 
açılmış olması, örneğin, Devlet Demiryolların
dan yılda 50 - 60 milyon liralık değerli bir 
nakliye imjkânını elinden almıştır. Genellikle 
hizmetin bünyesi, bütün dünyada, bu idarenin 
zarar eden bir kamu hizmeti olarak değerlen
dirilmesini gerektirir, fakat hizmetin bünyesin
den gelen bu kusurların yanında birtakım ek
siklerin ve ihmallerin bu zararları bir ölçüde 
artırdığını tesbit etmek ve birtakım tedbirle
rin alınmamış olmasından şikâyet etmek insaf
sızlık değildir ve istikbalde bu idarenin mesuli-
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yetini taşıyan arkadaşlarımıza, hattâ bir ölçü
de yardımdır. 

Bu yıllarda zararın başlıca kaynağını temel1 

taşıt kanununun çıkarılmaması teşkil etmiştir. 
Bu kanunun çıkmaması yüzünden Karayolları 
ile Demiryolları arasındaki haksız ve Demiryol
larını tahribedici rekabet devam etmiştıV, ede-
gelmektedir. 

Devlet Demiryolları haysiyetli ve mesuliye
tini müdrik bir idare olarak emniyetli bir nak
liyenin bütün icaplarına katlanırken, Karayol
ları mesuliyetsiz, dağınık, gelişigüzel bir nak
liye anlayışı içerisinde son derece ucuza nakliyat' 
yaparak ve tabiî bunun karşılığı olarak da bin
lerce insanımızı kazalarda mahvederek ve bunun 
karşılığında ciddî hiçbir şey de ödemiyerek De-
miryollarımızm başlıca sıkıntı kaynağını teş
kil ediyor. Bu millî ekonomiye gerçekten za
rarlı bir gelişmedir, bunun biran önce gideril
mesinde hiç olmazsa istikbali kurtarmak bakı
mından fayda vardır. 

Meselâ Demiryolları yılda 14,5 milyon lira
lık - hiç olmazsa 1966 yılında - nakliye vergisi 
ödediği halde, Karayollarının böyle bir mükelle
fiyete tabi olmayjşı rekabeti daha da artırmış
tır. Bu örnekleri çoğaltmak istemiyorum, fa
kat bu istikamette alınacak birtakım ciddî ted
birlerin geciktirilemiyeceğini söylemek isterim. 

Aziz arkadaşlarım, bu. zararda ve hizmetin 
sıhhat ve süratinde önemli kusurların başlıca 
toplanma noktalarından birisi de personel yö
netimi ve idareden beliren birtakım yanlış an
layışlardır. Meselâ norm kadro tesbiti yapıl
mayışı yüzünden Devlet Demiryolları, özellikle 
partizanların baskısı ile ihtiyaç dışı geniş istih
dama doğru zorlanmıştır. Personelin azaltı
larak daha seviyeli bir hizmet sağlanması ye
rine, 1966 da memur sayısı artmış, 27 716 ya 
yükselmiş, işçide artma ise büsbütün fazla,", 
2 357 artarak 33 813 olmuş. Demek ki 1967 de 
Devlet Demiryollarımız 69 857 yi bulan bir per
sonel kadrosu ile iş basındadır. Gerçi işsizliğin 
çok, iş imkânının yok olduğu bir memlekette 
birtakım yerlere ihtiyaç fazlası bâzı insanları 
rlarak onlara bir ekmek kapısı sağlamak, bir çe
şit işsizlik sigortası gibi faaliyet göstermektir. 
Bunun değerini anlamıyor değilim, fakat bu an
layışta iki önemli arıza müşahede ederim : 
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Birisi, ihtiyaç fazlası personelin yığılması, 
hizmette gereksiz ve mantıksız bir dağılma geti
receği için i§te lâubalilik ve iş ahlâkmın bozul
masında bir etken olmaktadır. 

İkincisi, bu istihdamı bir çeşit işsizlik sigor
tası primi gibi görsek bunun da belli par
tiye mensup olanlara has ve tahsis edilmiş bir 
imkân olması adaletsizliğin bir başka kayna
ğını. teşkil eder. 

0 itibarla, kanaatim odur ki; Devlet iktisadi 
Teşebbüslerinde istihdam imkânlarını aşmamak 
ve o sayede sağlanacak kaynak fazlasını çok 
daha dürüst ve âdil yollardan işsiz vatandaşlara 
intikal ettirmek mümkündür ve buna da mec
buruz. 

Aziz arkadaşlarım, söz buraya gelmişken bir 
küçük noktayı söylemek isterim. 

Demiryollarında usulsüz tâyinler geniş ölçü
de o tarihlerde, 1965, 1966 da artmıştır. Bir 
iktidar değişikliği birtakım insanları siyasi ka
naatlerinden ötürü tecziye edip hizmetten at
mak, birtakım insanları da, seçimde gösterdik
leri veya seçilenlere yaptıkları hizmetin mükâ
fatı olarak buralara doldurmak gibi bir met ve 
cezir hadisesidir. Bu, geri kalmışlığın tipik 
arızalarmdandır. Nasıl giderilir, zor bir iştir. 
Bu şikâyetin hepimizce paylaşıldığını sanırım. 
Bu kusurda şu parti, su iktidar belki biras daha 
fazla vebal taşımış olabilir, fakat genellikle ge
ri kalmış, bu geri kalmış tâbiri de son derece 
yakışıksız istismarların tâbiri oldu, kullanmak 
istemiyorum - fakat iktisadi gelişmesi geri kal
mış, gecikmiş diyelim, bir ülkede siyasi baskıla
rın, geniş ölçüde, hattâ yegâne istihdam imkâ
nını elindet tutan Devlete belli ölçülerde tazyik 
getirmesi kaçınılamaz bir netice, fakat buna bir 
ölçüde fren olmak, mesuliyet sahibi yöneticile
rin ve onların başı olan sayın bakanların kaygı
ları olmalıdır, üzülerek arz ederim ki, mazide 
Sa,yın Bilgiç çok kötü bir örnek olarak hizmet
ten ayrılmıştır. 

Aziz arkadaşlarım, 25 - 30 yıl Devlete hiz
met vermiş bir arkadaşınızın, mevzuat müsaade 
ettiği için bir siyasi kanaat izhar etmesinden ya
rarlanarak hizmetten atmak, bir müesseseyi cid
dî idare etmek değildir; bu en az, en hafif tav
sif ile arz ettiğimdir. Ondan sonra, yıllarını 
vermiş bu insanların yerine koyacak genç adam 
da bulamazsınız bu ücret politikası ile. E, âki-
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bet Devlet Demiryollarının bugün içinde bulun
duğu durumdur. 

Aziz arkadaşlarım, son bir noktayı daha ar
za çalışacağım. 

Ücret ve statülerin tesbitinde son siyasi ve 
sosyal gelişmelere yöneticilerin ayak uydurama-
yışı yüzünden hizmet belli ölçüde sıkıntıya düş
müştür. Bunu, daha vazıh ve kısa olmak için 
bir basit örnekle söylemek istiyorum. Biliyorsu
nuz işçiler bugün toplu sözleşme ve grev imkân-
lariyle memurlara nazaran haklarını korumak
ta, hattâ haklarından ötesinde birtakım rahat
lıklar sağlamakta güçlüdürler. Memurlar ise 
Devletin insaf ölçülerinin getireceği âkibete kat
lanmak durumundadırlar. Demiryolunda kuşet 
kim tarafından yapılsın?.. Son derece basit, fa
kat zihniyeti belirtmek için o kadar güzel bir 
örnek ki, söylemekten alıkoyamıyacağım ken
dimi. Vagonları temizliyen işçiler, işçi oldukları 
için, «Efendim, bizim hizmet yönetmeliğimizde 
kuşet yapmak diye bir şey yoktur, bunu yapar
sam ben bu hizmete karşılık ek para isterim» 
demiş, sendikacıları yoliyle. idare de bu geliş
meleri zamanında bilip mevzuatını ona göre ıs
lah etmek yerine, abalıya vurmuş. Kimdir bu 
abalı? Memur, «öyle ise kondüktörler kuşet yap
sın» diye emir buyurmuş. Şimdi iki üç vago
nun bilet kontrolünü yapacak, 20 - 25 yıllık bir 
memura siz yatağınızı yaptıracaksınız. Buna 
yetişemiyor ve üstelik bunu istemek zor olu
yor. Kabul buyurunuz, nihayet bir seviyeli me
mura, «Sen gel benim kuşetimi yap» demekte 
bâzı zorluklar var. O zaman güçlü yolculara 
nazınız geçiyor, «Hica ederim şu kuşeti yapar 
mısınız?» diye. 

Demek ki, idare nerede sıkışırsa orada sa
hipsize külfet yükliyerek işin içinden çıkmak 
eğilimindedir. Bu yanlıştır arkadaşlar, memu
runuzu koruyunuz. Devlet Demiryolları memur
ları Türkiye'nin en fedakâr insanlarıdırlar. 
Dağ başlarında çaresizlik içinde her çeşit yok
luğa dayanarak bizim ulaştırmamızı ve emniye
timizi sağlamaktadırlar. Bu insanlar birtakım 
özel işçilerimiz gibi, hamdolsun isçilerimiz bu 
duruma geldiler, sevinçliyiz, ama onlar gibi bir
takım imkânlara sahip değildirler diye birtakım 
- tâbirimi mazur görün - angaryaları da onlara 
yüklemek durumunda değiliz, olmamalıyız. 

BAŞKAN — Sayın Kodamanoğlu, müddeti
niz bitmiştir, sonuçlandırınız. 
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NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — To
parlıyorum efendim. Zannediyorum ki, yarım 
dakika müsamahanız, bana sözlerimi tamamla
maya imkân verecektir. 

Bir sonuncu nokta : 
Devlet Demiryollarında en basit hizmet ted

birleri, en önemli hizmet tedbirleri kadar önem
lidir. Teferruatın bu derece değerli olduğu hiz
met nadirdir, idarede bunun idrakinin ne dere
ce geliştiğini son bâzı misallerle üzüntü ile mü
şahede ettim. Bunun da basit bir misalini ve
receğim, fakat son derece değerli. 

Haydarpaşa'dan kuşetli bilet almış bir yol
cu olarak vagona girdiğinizde bir ağır koku 
hissedersiniz. Hava soğuktur. Bir saat sonra 
tren hareket eder, sofajlar ısıtıldığında mazotla 
temizlenmiş bu vagonda ağır bir mazot kokusu 
ile bunalacak hale gelirsiniz, millet bütün kap?, 
pencereleri açar. Kuşetiniz vardır ama siz sa
baha kadar uykusuz beklemek zorundasınız. Ta
biî, herkes biletini aldığı için o anda yatak ve 
saire de bulmak imkânınız yoktur. Sabaha ka
dar uykusuz nöbet bekletilmiştir. Bu benim ba
ğıma geldi. Arkadaşlar bu bir idareciye basit 
görünebilir, «efendim, ne yapalım, bir revizör 
münasebetsizlik etmiş» diyebilir, ama benim öm
rümde bir gece sabaha kadar uykusuzluk cezası 
bana verilebilecek cezaların en ağırıdır. Çünkü 
ben hayatımda bundan daha ağır bir suç işli-
yen insan değilim. Binaenaleyh aziz arkadaş
larım, bunu küçümsememek lâzım. Bu basit bir 
iştir, fakat hizmetin sıhhati yönünden önemli
dir. Ondan sonra Sayın Bakandan itibaren hep
si sabaha kadar nöbet tutup hizmet için telâş 
etseler faydası yoktur. Bitti, hizmet ölmüştür o 
anda... 

Yol çavuşlarının hali büsbütün perişandır. 
Onlar da işçi olmadıkları için, memur da değil
ler üstelik, arada kalmışlardır... Bir yıkılan köp
rünün yeniden yapılmasında yol çavuşlarının 
yağmur altındaki perişanlıklarını gördüğüm 
zaman utanç duydum ve bunların maaşları son 
derece azdır. 

Topluyorum. Şikâyeti çoğaltmak kolaydır. 
Tedbirlerinin bulunmasının bir ölçüde zor oldu
ğunu da bilirim, fakat her halde birtakım çare
leri iyi idarecilerin bulabileceğine kaaniim. Bu 
mümkündür arkadaşlar. Yalnız disiplinli bir 
idare getirebilesiniz, haklı olmaya çalışasımz, 
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o takdirde size herkesin yardımcı olduğunu da 
göreceksiniz. 

Ben yeni Bakanımızdan ümitliyim, inşaallah 
birkaç sene sonra bu yılların hesabını görürken, 
yeni Bakanımız sayesinde sevinçli neticeler al
mak istiyorum, bir de Sayın Menteşe yüzünden 
mahçubolmak istemiyorum. 

Teşekkür ederim. Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın ihsan Kabadayı buyuru
nuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, Demiryolları bü
tün dünyada son yirmi - yirmibeş sene içerisin
de maalesef talihsiz ve itibarsız bir devreye gir
miştir. Bizde de öyle oldu. On - onbeş sene içe
risinde günbegün eriyen, sönen bir hasta gibi 
demiryollarının da yıldan yıla itibarını, alâka
sını kaybeden bir devreye girmiş olduğu bir ger
çektir. Daha çeyrek asır evveline gelinceye ka
dar bütün dünyada en şaşaalı ve debdebeli na
kil vasıtası Demiryolları idi. Bütün insanoğlu 
için demiryollarına kavuşmak, onunla seyahat 
etmek büyük özlemdi. Ancak, dünyamız her 
dalda olduğu gibi nakliyat bölümünde de bü
yük terakkilere mazhar olmuştur, fakat bu te
rakki oranında demiryolları karayolları ve ha
vayollarını takibetmez hale geldiği için, asıl iti
barsızlığı, değerini kaybetmiş olması bu nokta
lardan doğmuştur. 

Türkiye'de az alâka celbetmesinin ve az iti
barlı kalmasının birtakım sebepleri var. Bir ke
re yeteri kadar lokomotif, vagon yok. Olanlar 
da ihtiyaca cevaz verecek tipte ve takatte de
ğil. Fiyat bakımından da maalesef, vatandaşa 
demiryollarının rayici pahalı gelmektedir. Ka
rayollarının süratle inkişafı, demiryollarına na
zaran yolcuyu hedefine daha kısa zaman içeri
sinde ucuza götürmüş olması, demiryollarındaki 
itibarsızlığı meydana getiren alâkasızlığa sebe-
bolan belli - başlı faktörlerden birisidir. 

«Bütün dünyada demiryolları rağbetini kay
betmeye başlamıştı» demiştim. Bundan on - on
beş sene kadar evvel - İlgililer daha iyi bilir -
hemen hemen bütün dünyada artık demiryol
larına lüzum kalmadığı gibi bir kanaat, hüküm 
yerleşir olmuş idi ve bu yerleşme neticesidir ki, 
Amerika'da birtakım eyaletlerde rayların da 
söküldüğünü duymuş idim. Fakat kısa bir süre 
sonra bunun korkunç hata olduğu, demiryolları-
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na eskisinden daha çok lüzumun hissedildiği 
gerçeği meydana çıktı. Çünkü havayolları ve 
karayollarındaki trafik çokluğu, kazaların art
ması insanoğlunu daha emniyetli, daha garan
tili bir nakil vasıtası aramak hedefine doğru 
sevk etti. İşte bu gerçek noktasından Amerika'
da birçok demiryollarının güzergâhı değiştiril
di, Çift hatlar yapıldı, elektrikli yapıldı ve in
sanoğlunun yolculukta ne gibi ihtiyacı varsa her 
ihtiyacını karşılıyacak konforlar da ilâve edi
lince bugün Avrupa'da ve Amerika'da havayol
larından, karayollarından daha rağbette olan 
nakil vasıtası yine demiryolları olarak ortaya 
çıkmış oldu. 

öyle ise, Türkiye'de de günbegün artan tra
fik kasaları, bilhassa karayollarındaki trafiğin 
sorumsuz hali, acel yağmuru gibi. yağması, ölüm 
fırtınası gibi esmesi Türkiye'de demiryollarının 
rağbetini hemen kısa bir süre sonra eski şaşaalı, 
debdebeli devresine kavuşturacaktır. Ancak bu
günkü şekli ile, samimiyetle söylüyorum, bir ay 
evvel bir Ista.nbul seyahati yaptım çile idi. Bu 
gördüğüm çileyi meydana getiren şeyler hani 
büyük masrafı ve teknik yükü istiyen şeyler 
değildi. Meselâ penceresini indirip, kaldırama-
dım, sonra baktım ki kâğıtla sıkıştırmışlar. Bu 
olmadı. Bütün minderleri basit, çok basit dene
bilecek bir saracın dikişi ile ilmik ilmik dikil
miş idi. Temizlikten yoksundu. Hadi diğer çift 
hat yok, elektrik yok, bunları kabul ediyorum, 
zaman meselesidir ama bir kontrolle, (mal sa
hibinin gözü tarlasına gübre, der köylü) mesul 
organların bir defa bunları teftiş edip alâkalı
lara yerinde bu hataları göstermesi ile bunlar 
giderilir kanısındayım. Ağır yükler içerisinde 
bir talepte bulunmuyorum, istediğim hususlar 
fazlalıkla değil, mevcut imkânlarımızla gideri
lecek şeylerdir. Göze, gönüle batıcı, derbeder, 
perişan kısımların demiryollarında giderilmedi
ği bir vakıadır. Genç ve dinamik Bakanımdan, 
mensuplarından umuyorum, inşallah ikinci bir 
seyahatimde bunların giderilmiş olduğunu gör
mekle vatandaşlarım namı hesabına sevinç du
yacağım. 

Evet, biade bilhassa trafiğin izdihamlı oldu
ğu. Batı bölgesinde çift hat sistemine biran ev
vel gitmeliyiz. Elektrikli olmalı. En ileri seviye
de olsun demiyoruz, ama bugünkü ihtiyaçlara 
hiç olmazsa vasat derecede cevaz verecek kon-

I foru da havi vagonların takılmasını inşallah 
önümüzdeki dönemde görmek istiyoruz ve böy
lece inşallah rağbet artacak, eski debdebe ve 
şaşaasına kavuşacaktır. 

Evet, zararla işliyor dedim. İşler... Devlet 
Demiryolları mensuplarının, sümme hâşâ, (ke
rametleri yok ki keramet göstersinler, ellerin
de Hızır'ın çomağı yok ki bunu (böyle savur-
sunlar da zararı önlesinler. Devlet Demiryol
ları, Devletin ihmalinden, hükümetlerin ih
malinden zarar etmektedir. Bu bir gerçektir. 
Demiryolları zarar etmiyor, Karayolları kene 
gibi Demiryollarınm sırtına abanmış, sorum
suzluk içerisinde sömürüyor onu. Karayolları 
zarar ettiriyor. Hazineden bunca, her sene 
bir milyona yakın para verdik, Karayollarına 
büyük önem veriyoruz, imkân veriyoruz; yetim 
gibi, dede yetimi kalmış gibi Demiryollarını 
ikinci plâna atıyoruz ama Karayolu Taşıt 
Kanununu hâlâ çıkarıp da bundan gelir sağla
yıcı imkânlar aramıyoruz. Elbette bu derbe
derlik, alâkasızlık içinde Demiryolları zarar 
etmeye devam edecektir. Zararı kapatmanın 
yolu, bilhassa temel Taşıt Kanununu çıkararak 
Karayollarına sorumluluğu koymak olacaktır. 
Böylece Demiryolları ile Karayolları arasında
ki muvazene, organizasyon kurulursa bu zarar 
önlenir, vatandaş da daha emniyetli bir nakil 
vasıtasına kavuşmuş olarak malı da garantili 
gider, kendi canı da emniyet içinde seyahat 
etmiş olur. 

Ayrıca, bugün Demiryollarının elindeki tü
zük ve yönetmelikler günün ihtiyacına kâfi 
gelecek imkânda değildir. Biran evvel bunlar 
değiştirilip içinde bulunduğumuz şartlara ce-

I vaz verecek hale getirilmelidir. 
Yeteri kadar teknik elemanları yoktur. 

Onlar da tatmin edilmemektedir. Dün yine söy
ledim, iltifat marifeti artırır. Teknik eleman
lar Demiryollarından mütemadiyen kaçmak
tadır. Bunlara ımadd'i, mânevi varlıklariyle, im-
kânlariyle iltifat etmeliyiz, değerlendirmeli
yiz. Yine (Söylerim, «Yörük at yemini artırır» 
derler, iyi yürüyene, elbette iyi hizmet edene 
imkânlar yaratmalıyız. Bir sanat nerede rağ
bet giörmezse oradan göç ©der. E, Demiryolla
rında imkânsızlıklar içerisinde çalışan, feragat 
içinde çalışan mevcut elemanlara da yeteri im
kânları sağlamaz, rağbet etmez isek kalanlar 

I da göçer kanısındayız. Biran evvel personel 
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nizamında ibu tashihatları yapmak imkânları ya
ratmak gerekir. 

Fuzuli olan kadroların meveudolduğu da 
bir vakıadır. Zarar doğuran bu fuzuli kadro 
şişkinliklerini de gidermenin lüzumu artık in
kâr edilmiyecek bir vakıadır. Demiryolları en 
büyük millî varlıklarımızdan birisidir. Biran 
evvel bu ıslahatı yaparsak, zararı attığı gibi 
bize kâr sağlıyan bir plasman kaynağı da ola
bilir kanısındayım. 

Demiryollarına, böylece kısaca anlatmış 
olduğum çerçeve içerisinde hiçbirimizin sırt 
çevirmesine, kem gözle bakıp kötümser duy
gularla tahlil etmemize imkân yoktur. Mille
timizin iyi günleri olduğu gibi, Allah korusun, 
kötü günleri de olur. Böyle günlerde yine ye
gâne karagün dostumuz, Demiryolu olacaktır. 
Bu duygularla Demiryollarını mütalâa edip, 

'imkânlarına gücümüz yettiği kadar el atmalı
yız kanısındayım. 

Ben askerlikten gelen bir kişi olarak sami
miyetle söylüyorum, askerliğin hemen yanın
da büyük feragatle, çile içerisinde çalışan mes
lek mensupları olarak makasçısından, kondük
törüne, şeftreninden istasyon müdürüne kadar 
feragat içinde, çile içinde çalışan kimseler ola
rak Devlet Demiryollarını daima hürmetle ve 
saygı ile anarım, inşallah şu kısaca anlatmaya 
çalıştığım hatalar giderilir ve yeni imkânlara 
kavuşturulursa, bu çile ehlini daha huzur için
de, sevinç içinde görmüş olmanın bahtiyarlı
ğını hep beraber yaşamış oluruz. 

Saygılarımla efendim. (G. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Demiryolları bilançoları 
üzerindeki kişisel görüşler de bitmiştir. Sayın 
Ulaştırma Bakanı Nahit Menteşe buyurunuz 
efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHtT MENTEŞE 
(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 
"Osvlst Demiryolları bir İktisadi Devlet Teşeb
büsü olduğu için 1964 - 1965 - 1966 raporları 
müzakere edilmektedir. Ancak bu 1964 -1965 -
1966 yılları dışında da sayın milletvejkilleri bir
takım mütalâalar serd ettiler. Ongun sonra büt
çe müzakereleri bu Mecliste yapılacaktır. Bu 
bakımdan teker teker Devlet Demiryolları po
litikası ve ulaşım politikası üzerinde sizleri yor-
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mak istemiyorum. Ancak bâzı arkadaşlarımı
zın işaret ettikleri noktalara da oevap vermek 
mecburiyetini hissettim. 

Sayın Hasan Tosyalı arkadaşımız burada 
Batı - Almanya ile Türkiye Demiryollarını mu-
Iryjie ettiler ve Devlet Demiryollarının güç 
şartlar içinde çalıştığını verdikleri rakamlarla 
belirttiler. Temennilerine teşekkür ederim. 
Hakikaten muhterem arkadaşlar, Devlet Demir
yolları bugün sadece Türjkiye'de değil bütün 
Dünyada zarar etmektedir. Ben sadece İsviçre 
ve İngiltere'nin zarar ettiği düşünceısinde idim. 
Yanıldığımı bu defa anladım. İngiltere'de 
başıabaş iken Devlet Demiryolları idaresi zarar 
etmeye başlamıştır. İsviçre'de aynı durum vâ-
kidir. Ancak bu demek değildir ki, efendim 
Devlet Demiryolları zarar ediyor, köşemizde 
oturalım, birtakım hamleler yapmıyalım. 

Sayın Kabadayı'nın da işaret ettiği gibi za
man zaman, karayollarının gelişmesi sebebiyle 
Devlet Demiryollarının raylarının sökülmesi 
bâzı memleketleroe düşünülmüş ama bugün 
Devlet Demiryollarında, Devlet Demiryollarını 
modern hale getirmek, daha iyi hizmete cevap 
verir haile getirmelk için gayretler bütün Dün
ya memleketlerinde de devam etmektedir. Tür
kiye'de bu gayretlerden geri kalmamak mec
buriyetindedir. Bu inanç içinde olduğumuzu da 
belirtmek isterim. 

Burada, hangi seneden hangi seneye ka
dar Devlet. Demiryolları ihmale uğramış, ne 
zamana kadar inkişaf kaydetmiş gibi bir po
litik: düşüncenin, beyanın içline girmek istemi
yorum. Eğer bu nojktada bir beyanda bulu
nursam, senelerin Devlet Demiryollarını ihmale 
uğrattığını ifade etmek isterim. 

1953 senesinde Devlet Demiryolları İktisadi 
Devlet Teşekkülü olurken bu ihmallerle karşı 
karşıya gelmiştir. Denk bütçe sistemi, amor
tisman bedellerini ve saire düşünmemek gibi 
keyfiyetler Devlet Demiryollarının 1950 senesin
de devralırken, ljktisadi Devlet Teşekkülü ha
line getirirken de ihmal edilmiştir. Diğer 
memleketlerle Ikıyıas edildiği takdirde, fevkalâ
de geri 'bir Devlet Demiryolları devralmdığını 
da, İktisadi Devlet Teşekkülleri olarak, belirt
mek isterim. 

Bir arkadaşımız sormuşlardı; Devlet De
miryollarının ıslah ve injkişafı üzerinde İkin-
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oi Beş Yıllık Plânda ve Hükümet Programımızda 
ehemmiyetle durulmuş tur. Gerek malî por
tesi vs gerekse organizasyon vüsati bakımın
dan geniş çapta çalışmaları icabettiren bu ko
nu üaerinde yerli ve yabancı otoriteler etütler 
yapmalıdadırlar, Nitekim Birleşmiş Milletlerin 
desteği ile Dünya Bankasından bir kredi temini 
için, Dünya Bankası bir yabancı firmayı etüt 
yapmak üzere görevlendirmiş bulunmaktadır. 
İthal Konsült firması halen etütlerini ta
mamlamış ve Hükümetimize tevdi etmiştir. 
Hükümetimiz, on senelik bir inkişafı hedef alan 
bu raporu incelemektedir. 

Sayın Hüsnü Özkan arkadaşımızın, Devlet 
Demiryollarının 1964, 1965, 1986 yıllarındaki 
normal limanlar hasılatı ile limanlar resmini, 
yani rıhsın resmini karıştırdıklarını zannediyo
rum. TCDD kendi işlettiği limanlardan 1 Mart 
1967 den itibaren rıhtım resmi tahsil etmeye 
başl a mis bulunmalktadır. 

Ot ve saman nakliyatı üzerinde C. H. P. söz
cüsü arkadaşım bir şikâyette bulundular ve niha
yet bunu bir düzen değişikliğine bağladılar. 

Biz meseleyi, arkadanım affetsinler, bir dü
zen değişikliği acısından mütalâa etmemekte
yiz. Birtakım eksikliklerimiz, birtakım sıkıntı
larımız var. Bunu ifade etmek gerekir. Devlet 
Demiryolları bugün birçok yerlerde buharlı lo
komotiflerle çalışmaktadır. 800 buharlı lokomo
tifi varsa, bunun 200 tanesi 70 - 80 yaşında, 35 
yaşının üzerinde 50 yaşının üzerinde. Elbette 
birtakım gecikmeler, birtakım sıkıntılar var. 
Bunlar mâzJden intikal eden birtakım sıkıntılar
dır. Bunun düzen değişikliği açısından mütalâa 
edilmesini, müsaadenizle ben kaJbul etmemekte
yim. Ot ve saman mevzuu üzerinde de Hüküme
timiz, Doğu halkının hayvanlarının aç kalma
ması için gerekli yardımı, gerekli fedakârlığı 
yapmış bulunmaktadır. (A. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri alkışlar) 

Bakanlığı deruhte ettiğim ilk günden, itiba
ren her gün meşgul olduğum konu ot ve saman 
mevzuu olmuştur. Doğu illerinden mebus bulu
nan arkadaşlarımız bu mevzuu yakından müşa
hede etmişlerdir. 

Efendim, filân filân aracılar belki kayırılı-
yor, gibi bir mütalâa serd edildi. Bunun üzerinde 
titizlikle durduk, muhterem arkadaşlarım. Biz 
Doğu bölgesine yardım yapalım derken, Erzu

rum ve Kars'taki vatandaşlarımızı sıkıntıda bı
rakmamak in'm gayret gösterirken elbette arada 
birtakım kötü zihniyetli kişiler birtakım yanlış 
hareketlerde, yanlış talepte bulunabilirler. Hü
kümet olarak bunun tedbirlerini almak mectou-
riyetindeylü. Biz, belge usulünü ihdas ettik, va
lilerden belge getirmek suretiyle ot, saman ih
tiyacım tespit ettik ve ihtiyacı karşılamak için 
de bu belgeye müsteniden vagon sırasını tâyin 
ettik, aynı zamanda büyük talepler arasında 
küçük talepler ezilmesin diye bir vagon, iki va
gon taleplerine de öncelik tanıdık. Her halde, 
Hükümet olarak bu noktada gerekli gayreti 
göstermiş bulunmaktayız; 30 Kasım 1969 da 
bitecekti kararname müddeti, bunu 30 Nisan 
1970 e kadar uzattık ve kilometre başına bir ku
ruş ile Doğu bölgesine ot ve saman nakliyatı
mın devamı etmektedir. Her halde bu noktada 
arkadaşımızdan, bilmiyorum, bir teşekkür bek
liyordum. (A. P. sıralarından, «Biz teşekkür ede
riz.» sesleri, alkışlar) Hükümet burada büyük 
gayretler sarf etmiş bulunmaktadır, dar imkân
lar muvacehcısinde büyük gayretler sarf etmiş 
bulunmaktadır. 

Saman ve ot tahliyesinde birtakım güçlükler 
vardır. Bu güçlükler üzerinde büyük titizlikle 
durmuş bulunmaktayız, Sureti katiyede bir po
lemik ve bir politika yapmak niyetinde değilim; 
sadecö istemekteyiz M, Doğu bölgesindeki, Erza-
?nmWî!İki, Kars'taki hayvan sahibi vatandaşları
mız sıkıntıya uğramasmlar. Ve bugün takibetti-
ğimiz politika netice vermiştir, saman fiyatları, 
ot fiyatları haşlangıçtakimn çok aşağısına düş
müş bulunmaktadır. Demek ki, gayeye varılmış 
sayılmaktadır, sayın arkadaşlarım. Ağustos ayın
dan bugüne kadar da Doğu bölgesine Devlet 
Demiryolları olarak 110 000 ton et, saman nakli 
yapılmış bulunmaktadır. 

Arkadaşlarımız, eksik olmasınlar, Devlet De-
miryolJarmı müdafaa ederken çok zaman kara
yolu politikasını tenkid etmek yoluna gitmiş bu
lunmaktadırlar. 

Meseleleri bir denge içinde mütalâa etmek 
mecburiyetindeyiz. Her halde tenkid eden arka
daşımız karayollarının inkişaf etmemesi gibi bir 
niyette değillerdir, zannediyorum. 

Bir arkadaşımız korna sesinden şikâyet etti
ler, otomobil gürültüsünden şikâyet ettiler. 

Bu şikâyetleri haklı bulmamaktayım, sayın 
arkadaşlarım. Bir taraftan karayollarımız inki-
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şaf edecek, bir taraftan havayollarımız, denis-
yollarımız inkişaf edecek, diğer taraftan da mu
asır medeniyete Devlet Demiryollarında da ulaş
mak mecburiyetindeyiz. Bunu kabul ediyorum, 
ama bir tarafı müdafaa ederken diğer tarafı 
tenkid ötmek, her halde korna 'seslerinden şikâ
yet eder derecede tenkji etmek haklı bir davra
nış olmasa gerektir. 

Karayollarında yürüyen vasıtalarımız dolaylı 
olarak Devlete vergi ödemektedirler. Arabalar 
gümrüklerimAîden geçerken Devlete vsrgi öde
mektedir. Arabalar benzin ve benzeri akar ya
kıt kullanırken vergi ödemektedirler, inşaallah 
Parlâmento karar versin, arkadaşlarımız da el
birliği ile, muhalefetteki arkadaşlarımız da el
birliği ile desteklesinler, karayollarında taşıt 
vergisini kabul edelim, inşaallah böyle bir ka
nun geldiği zaman muhalefete mensup arkadaş
larımız burada bu kanunu desteklediklerjzıi sa
rih olarak beyan etsinler. 

Zonguldak Milletvekili Ahmet Güner arkada
şımız Boğaz köprüsünden bahsederken trenin 
de düşünülüp düşünülmediğini sordular. 

Demek ki, Boğaz köprüsü meselesinde arka
daşımız her halde bir ilerleme kaydetmektedir
ler. Ben geçenlerde hır konferansta isveçreli 
Ulaştırma Bakanının şöyle bir sorusuna muha-
taboldum: Dediler M, Boğaz köprüsünün bu
günlerde temelinin atılacağını duyuyoruz, acaba 
Türkiye Ulaştırma Bakanı Avrupa ile Asya'yı 
bağlıyan demiryolu için köprüyü ne zaman ku
racaklardır? 

Arkadaşım bunu temenni ettiler. Bu gönül
den bir arzumuzdur, ama bugün için ellinizde 
bunun için bir proje yok. Daha henüz çeşitli mü
nakaşalar neticesinde Boğaz köprüsünü yeni 
gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu talebi, arka
daşlarımızın noktayı nazarında bir terakki', bir 
inkişaf olarak kabul etmekteyim. 

Yüce Meclisin muhterem üyelerini saygı ile 
selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Sa
yın Başkan, bir sualim var Sayın Bakandan. 

BAŞKAN — Soru müessesesi yok. Sayın Ba
kan makamlarına teşrif edecekler, orada kendi
lerinden sorup öğrenebilirsiniz efendim. 

ŞEVKET ASBUZOĞLtf (Eskişehir) — iki
miz arasında mı olacak? Zabıtlara geçmesi için... 

BAŞKAN — 1964, 1965, 1966 yıllarının büt
çelerini tetkik ediyoruz, yani bu senenin mevzuu 
sorulmuş olması dolayısiyle, onu işaret ettik za
ten, dedik ki, yıllar bu yıllardır, 1970 yılının 
ifşaatı konuşulmaz, buna dikkat nazarı çektik, 
fakat konuşulduğu için Sayın Bakan cevap ver
miş bulundular. 

ŞEVKET ASBUZOĞLU (Eskişehir) — Hay 
hay, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Devlet Demiryolları 1964, 1965, 
1966 bütçeleri üzerinde yapılan denetim görüş
meleri bitmiştir. 

468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
Devlet Demiryolları bilançolarını ayrı, ayrı, hak
larında tahkik konusu olan ve kaza mercilerine 
intikal etmiş veya edecek olan hususlardan do
layı doğacak sonuçlar saklı kalmak kaydiyle tas
viplerinize arz edeceğim. 

7. — T. C. Devlet Demiryolları İşletmesi 
1964 zarar: 390 508 368,39 lira. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
1965 zarar: 261 720 870,21 lira. 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
1960 zarar: 255 747 885,67 lira 
BAŞKAN — Tasvibedenler... Etmiyenler... 

Tasvibedilmiştir. 
Bu suretle bilançolar ve netice hesapları tas-

vjbedilmiş olmakla 1964, 1965, 1966 yılları yö
netim kurulları ibra edilmiş olmaktadır. 

Yüksek Genel Kurulun ittihaz etmiş olduğu 
karara göre grup adına konuşmaların 30 daki
ka ile kısıtlandığı ve şu anda grup adına diğer 
Kamu İktisadi Teşekküllerinin, PTT nin görüş
mesine geçtiğimizde bu müddet aşacağı cihetle 
saat 14,00 te toplanmak üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma saati: 12,45 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 
KÂTİPLER : Zeki Çeliker (Siirt), Şevket Doğan (Kayseri). 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimin ikinci oturumum1, açıyorum. 

S. — T. C. POSTA, TELGRAF VE TELE
FON İŞLETMESİ : 

a) Denizcilik Bankası T.A.O., 
b) D. B. Deniz Nakliyat T.A.Ş-, 
c) Türk Havayolları A.S. (1964 - 1965) 
d) Uçak Servisi A.S. (1964 - 1965) 

BAŞKAN — Kamu İktisadi Teşebbüsleri
mizden T. C. Posta Telgraf ve Telefon işletme
si üzerinde görüşmelere geçiyoruz. 

Grupları adına söz alan sayın üyelerin 
isimlerini okuyorum: Mehmet Nebil Oktay Gü
ven Partisi adına, Nuri Çelik Yazıcıoğlu Cum
huriyet Halk Partisi adına, ismet Angı Adalet 
Partisi adına. 

ilk söz Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Oktay'ındır, buyurunuz efendim. 

MEHMET ZEYDAN (Hakkâri) — Sayın 
Başkanım, henüz gelmedi arkadaşımız. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Yazıcıoğlu, buyurunuz efendim. 

C. H, P. GRUPU ADINA NURİ ÇELİK YA
ZICIOĞLU (Çankırı) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
cayın yetkilileri; Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonunun, 468 sayılı Yasanın üçün
cü maddesine göre hazırladığı Posta, Telgraf ve 
Telefon İşletmesinin 1904, 1965, 1966 yıllarına 
ait raporlarının sonuçları hakkında Cumhuri
yet Halk Partisi Grupunun görüşlerini sunmak 
üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum 

Önce, PTT işletmesinin idari bünyesi ve bu 
bünyeden doğan sonuçları ele alacağım. 

PTT A işletmesi, çeşitli yasalarla posta, tel
graf ve telefon idaresine verilmiş hizmetleri, 
yapmak üzere 17 . 10 . 1953 tarih, 145 sayılı 
Yasa ile kurulmuş bir İktisadi Devlet Teşekkü
lüdür, Ulaştırma Bakanlığına bağlıdır. Yapı 
ve kuruluş bakımından 440 sayılı Yasaya, de

netleme yönünden de 468 sayılı Yasaya bağlı
dır. işletme, posta hizmetlerini 5584 sayılı Pos
ta Kanunu ile yürütmektedir. Telgraf ve Tele
fon kanunları ise daha uzun bir geçmişe sa
hiptir. Günümüzün ihtiyaçlarını karşılamak
tan çok uzak olan bu yasaların yerine, çağımı
zın teknik ve ekonomik ilerlemelerinden ya
rarlanılarak, yeni telgraf ve telefon yasasının 
en kısa zamanda hazırlanması gerekmektedir. 

Posta hizmetleri ile ilgili 19, telgraf ve te
lefon hizmetleri için 3, personel işlerinde 10, 
yapı ve onarımda 7, malzemede 3, saymanlık 
ve malî konularda 8, teftişte bir yönetmelik 
vardır. Ayrıca, hukuk müşavirliği, yapı işleri 
dairesi ve yayın yönetmelikleri bulunmakta
dır. 1966 yılında da bâzı yönetmeliklerin mad
delerinde değişiklik yapan 6 yönetmelik da
lı?, yürürlüğe konulmuştur. Böylece PTT işlet
mesinin 1966 yılında tam 60 yönetmelik olmuş
tur. Bir çok üniteler de yönetmeliksiz çalış
maktadır. Görülüyor ki, işletmenin yasa ve y'ö\ 
netmelikleri, yani mevzuatı çok eski, dağınık 
ve günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermekten 
çok uzaktır. 

işletme örgütünde, 1966 yılı sonunda sıra
cı ile yönetim kurulu, Genel Müdür ve bağlı 
müdürlükler olarak merkez örgütü; taşrada 
merkeze bağlı PTT bölge başmüdürlükleri, An
kara, izmir ve istanbul'da olmak üzere üç ta
ne telefon başmüdürlüğü, merkez müdürlükle
ri ve şube müdürlükleri vardır. 

PTT işletmesinde merkeziyetçilik çok katı 
ve sıkıdır. Bir başmüdürlük, basit işlerin ya
pılması için bile, Genel Müdürlükle haberleş
mek ve oradan yetki almak zorundadır. İşlerin 
zamanında, verimli ve etkili olarak yapılabil
mesi, merkez dışındaki yöneticilerin daha 
iyi çalışabilmeleri işletmecilik ruhunun yer
leşmesi, iktisadi Devlet Teşekkülü kavramın-
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da bulunan ademi merkeziyet sistemine gidil
mesi ile sağlanacaktır, kanaatindeyiz. 

Hukuk işleri için 1966 yılında 27 avukat 
kadrolu olarak çalıştırılmış, fakat bunların 
görev, yetki ve sorumluluklarını belirten bir 
yönetmelik yapılmamıştır. 

1966 çalışma döneminde 1 516 202 lira tu
tarında 2 107 dâva işletme lebine; 1 130 401 lira 
tutarında dâva aleyhte sonuçlanmış, 1967 yılın
da 23 017 144 lira tutrmda 10 394 dâva devre
dilmiştir. Bunlar işletmenin hukuk işlerinin yo
lunda gitmediğini göstermektedir. 

Teftiş kurulu kadrosunda görev ve yetki 
yönünden ayrı bir kontrolör sınıfı kurulmuş, 
böylece teftiş ve kontrol işlerinde bir çok çe
lişkiler doğmuştur. Bir örnek olmak üzere arz 
ediyorum: Başmüdürlükte maaşını alan ve ona 
bağlı birer memur olarak çalışan murakıplara, 
teftiş kurulu programınca, başmüdürlüğün bün-i 
yesindeki servislerde teftiş, tahkik gibi mü
fettişlik görevleri yaptırılmıştır. 

Bölge başmüdürlerinin görev, yetki ve so
rumlulukları ile ilgili bir yönetmelik yoktur. 
işler, gelenek ve göreneklere göre yürütül
mektedir. Halkın doğrudan doğruya ilişki 
kurduğu, iş gördüğü PTT merkezlerinin sayısı 
1966 yılı sonunda 848 e yükselmiştir. Ancak, 
bu merkezlerin çoğu yapı, trafik ve personel 
sayısı ve kalitesi bakımındanı merkez mü
dürlüğü niteliğinde değildir. 

Posta, telefon ve telgraf işlerini yapan PTT 
şubeleri ya bir memur, ya dağıtıcı veya hat ba
kıcısı tarafından yönetilmektedir. Şubelerin sa
yısı 1966 da 503 e çıkmıştır. PTT şubeleri de 
bina ve personel yönünden yetersizdir. 

Özel kişiler tarafından yönetilen acentalık^ 
lar 1966 yılında 233 e yükselmiştir. Resmî so
rumluluğu bulunmıyan kişilerin yönetiminde 
bulunan acentaların, kamu hizmeti yönünden 
bekleneni veremiyeceği ortadadır. 

Ankara, istanbul ve İzmir'de Genel Müdür
lüğe bağlı birer telefon başmüdürlüğü vardır. 
Bu telefon başmüdürlükleri, yalnız ayrı ay
rı bu üç şehrin telefon işlerini yürütmekte-, 
dirler. Aynı bölgeye bağlı diğer şehirlerdeki 
telefon işlerini ise bölge başmüdürlükleri yö
netmektedir. Örneğin, izmir Telefon Başmüdür
lüğü yalnız İzmir şehrinin içindeki telefon hiz
metlerini yönetmekte; izmir'in ilçelerindeki ve 

izmir PTT Başmüdürlüğüne bağlı bölgedeki 
1 telefon hizmetlerine karışmamaktadır. Bunun 
sonucu olarak telefon başmüdürlüklerinin, böl
ge yerine yalnız şehiri kapsamına alması, hiz
metlerin yönetiminde birlik sağlanmasını en
gellemektedir. 

PTT işletmesinde personel sayısı - işçi ve 
yevmiyeliler dâhil - 1964 yılı sonunda 21 408 ki
şi, 1965 te 22 604 kişi, 1966 yılında da 26 338 
kişidir. Hizmetliler kadrosunda yer alan ve 
6578 sayılı Yasaya göre çalıştırılan bakıcı ve 
dağıtıcıların sayılan 1966 yılında 7 236 dır. 
Bâzı personelin işçi mi, memur mu olduğu da 
belli değildir. En ağır görevleri, en az bir üc
retle yapan, dağıtıcı ve bakıcıların ücretleri
nin, bugünkü piyasa koşullarına göre ayarlan-

• ması gereklidir. 

PTT işletmesinin daha verimli çalışabilme
si, daha olumlu sonuçlara ulaşabilmesi için 
reorganizasyonu yani yeniden düzenleme, koi 
misyonunun öngördüğü esaslarla Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu raporlarındaki çok 
ilginç tavsiye ve temenniler ele alınarak, ör
gütün yeniden düzenlenmesi gerektiği kanısm-

v, dayız. 

Malî bünye: PTT işletmesi 1965 yılına gö
re yüzde 19 oranında 128 500 000 fazlası ile 
803,3 milyon lira sermaye kullanmıştır. 

Bunun yüzde 56 oranında 451,2 milyon lira
sı öz kaynaklar, yüz de 43,8 oranındaki 
352 000 000 lirası yabancı kaynaklardan sağ-
1 nmıştır. İşletmenin borçlanma oranı 1964 yılı 
sonunda 0,62, 1965 yılı sonunda 1,26, 1966 yı
lında 1,28 olmuştur. Görülüyor ki, işletmede 
borçlanma oranı yıllara göre artmaktadır. 

işletme etkinlikleri: Posta hizmetleri hac
mi her yıl artmakta, gelir de hizmete paralel 
olarak yükselmektedir. Bu hizmetler, genellik
le telgraf ve telefon hizmetleriyle birlikte ay
nı iş yerinde yapılmaktadır. Yalnız posta 
hizmetleri yapan işyeri sayısı 1966 da 8 i mer
kezi 30 u şube olmak üzere 38 dir. Devamlı 
olarak posta hizmeti gören işyeri sayısı 1966 
da 3 718 dir. Aynca 435 tane tren istasyonun
da posta telgraf işletmeleri yapılmaktadır. 

Posta maddeleri çeşitlerinin fazlalığı ve 
çeşide göre ücret alınması, tarife uygulanma
sında hatalara düşülmesine sebeboimaktadır. 
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İşletme, 5584 sayılı Yasa uyarınca bâzı posta 
hizmetlerini ücretsiz, bâzılarını da indirilmli 
yapmaktadır, indirimli tarife dolayısiyie iş
letmenin yılda mahrum olduğu gelir kaybı, tah
minen, 14 milyon liraya ulaşmaktadır. 

Yurt dışı posta ücretleri, dünya posta söz
leşmesiyle ve çeşitli devletlerle yapılan anlaş
malarla saptanmaktadır. Yurt dışında çalışan 
işçilerle ilgili olarak, yurda döviz karşılığı dı
şarıdan gelen havale ve mektuplarda önemli 
artış olmuş,, 1966 yılı içinde 1965 yılından % 88 
oranında, 164 366 581 lira fazlasiyle 351 630 588 
liraya yükselmiştir. 

İşçi olarak yurt dışında çalışan yurtdaşla-
rımızm, çok içten bir yurtseverlikle PTT kanalı 
ile gönderdikleri para ve mektuplarının yerleri
ne zamanında ulaşmadığı acı bir gerçektir. 
PTT işletmesinin bu konuda daha titiz dav
ranmasını dileriz. 

PTT hizmetlerinde esas olan sürat, emniyet 
ve mahremiyet, yani gizliliğe saygıdır. Bâzı 
olaylar halkta kuşku yaratmaktadır, üzülerek 
belirtiyorum, telefonların dinlendiği iddiala
rı, iki yurtdaş arasındaki telgrafla haberleş-
ımenin tahkikat konusu yapılması, yurtdaşın 
haberleşme güvenini sarsmaktadır. Bu konuda/ 
bir soru önergesinin Millet Meclisi Başkanlı
ğına verildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Anaya
samızın tanımış olduğu haberleşme hak ve hür
riyetine saygı gösterilmesini istiyoruz. 

Şimdi bâzı temennilerde bulunacağım. 

1. — PTT işletmesini merkeziyetçilikten kur 
tarılması. 

2. — Yeni telgraf ve telefon yasalarının, 
günün gerçeklerine göre kısa zamanda hazır
lanıp Meclise sunulması. 

3. — Kadro ünvanlarındaki çeşitliliğin gide
rilmesi, emsal kuruluşlardaki görev ile uygun 
olarak düzenlenmesi. 

4. — Bölge başmüdüriüklerinin reorgani-
zasyon komisyonu raporuna uygun olarak ye
niden örgüt düzenlenmesi yapılarak görev, yet
ki ve sorumlulüklariyle ilgili yönetmeliklerin 
yürürlüğe konması. 

5. — Posta hizmetlerinin süratle, düzenli ve 
güvenilir olmasının sağlanması. 

Bunun için de; 
A) Köy seferlerinin daha kısa sürelere in

dirilmesi. 

B) Küçük tip arabalar kullanılarak posta 
maddelerinin süratle anaişleme merkezlerine 
getirilerek dağıtılması. 

C) Şehirlerarası posta ulaşımının özel tip 
araçlarla yapılması. 

Ç) Motorlu taşıtlarla posta ulaşımının ar
tırılması. 

D) önemli merkezlerin otomatik damga, 
liyas, ücret ödeme, pul verme ve havale kabul 
makinalarıyla donatılması. 

E) Ankara, istanbul gibi iç hacmi yüksek 
olan merkezlerde ayırımda mekanizasyona gi
dilmesi, koli ve havalelerin tümünün konutta 
tesliminin sağlanması. 

8. — Programa alınmış olan yapım işlerinin, 
yr̂ ni bina ve benzeri inşaatlarının mukavele 
süresi içinde bitirilmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması. Bu PTT ye münhasır değil, öbür ta
raflarda da bu düzen bozuk. 

7. — Mevcut posta mübadele ve triyaj mer
kezlerinin bina ve teçhizatının ıslahı. 

8. — Telgraf dağıtımının süratli bir şekilde 
yapılması için gerekli tedbirlerin alınması. 

9. — Uluslararası ve yurt içi teleks servisle
rinin geliştirilmesi suretiyle boş telgraf kanal
ları kapasitelerinin değerlendirilerek telgraf 
gelirlerinin artırılması. 

10. — Şehir içi konuşmalarda «çevir sesi» 
alma süresi ile, şehirlerarası konuşmalarda bek
leme süresinin azaltılması için tedbirler alın
ması. 

Bu nokta hepimizin başındadır.. Telefonu 
kaldırırsınız, «hanımefendi çevir sesi» gelmez. 
Saatlerce beklersiniz. Bâzı tarafları ile oynar, 
düğmesine vurursunuz, yine gelmez. 

Ayrıca, şehirlerarası konuşmalardaki bekleme, 
Çankırı'yı açıyorum, çıkıyor bir beyefendi veya 
Hanımefendi, uzun sürer mi? Efendim, ya
rım saat sonra görüşürsünüz. Yarım saat sonra 
bir yokluyorsunuz; efendim aceleler karıştı. E, 
benimkini de acele yapın. Acele yaptırıyorsu
nuz, bakıyorsunuz altı saat. Buradan Çankırıya 
dtomo'bil iki saatte gider, iki saatte de gelir, 
öder dört saat. İki saat zamanınız da artıyor. 
Haberleşmede esas olan sürattir. PTT nün bu 
konuya daiha dikkatle eğilmesini diliyoruz. 

Özellikle istihbarat 01, bir yerin telefon nu
marasını soracaksınız. 01 i çeviriyorsunuz, başın
da görevli memur yok. Çalıyor, meşgul çalsa... 
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Onu artık öğrendik. Meşgul başka ses çıkarıyor, 
sa... Onu artık öğrendik. Meşgul ses çıkıyor, 
arama başka ses çıkarıyor. Başında memur yok. 
Yemek saati değil, paydos saati değil. Yemek 
saati de olsa sanıyorum ki burada nöbet tutul
maktadır. Biraz daha bu işin ciddiyetle ele alın
ması gerekiyor. 

Şehirlerarası telefon, 03 ten arıyorsunuz, 
«06 ya sorun efendim» diyor, başka bir numara 
veriyor, o numarayı çeviriyorsunuz, o numara 
size başka bir numara veriyor, o numara başka 
bir numara veriyor, bıkıyorsunuz, telefonu ka
patıyorsunuz. Bunun en kısa zamanda düzene 
sokulmasını sayın PTT ilgililerinden ve sayın 
genç bakanımızdan istirham ediyoruz. 

11. — Uluslararası muhabere devrelerinden 
âzami şekilde yararlanılabilmesi için gerekli 
çalışmaların yapılması. 

12. — Haberleşme şebekesinin tüm bucak 
ve köylere kadar genişletilmesi için özellikle 
Jandarma Genel Komutanlığı ve Orman Ba
kanlığı ile işbirliği çarelerinin aranması. 

13. — Pahalıya malolan direkt enjekte işi
nin çözümlenmesi için enjekte fabrikasının bir 
an önce kurulması. 

Bu konuyu PTT ilgilileriyle tekrar sabahle
yin görüştüm, fabrika kurulmasının rantabl ol
madığı kanısına varıldığını söylediler. 

14. — Yatırımların zamanında tahakkukunu 
sağlayacak gerekli tedbirlerin alınması. 

Ayrı önemli bir konu var, hatıra pulları ko
nusu. Her yıl çıkarılmakta olan hatıra pulları
nın konusunu değer ve tiraj sayısını belirten 
emisyon programının zamanında hazırlanarak 
amatör pulculara duyurulması. Pul koleksiyon
culuğunun teşvik edilmesi. Türk tarihi ve sanatı 
(konularına daha fazla yer verilerek Türk pul
larına değer kazandırılması ve hizmetsiz pul sa
tışının artırılması. 

Pul yönetmeliğinin biran önce yürürlüğe 
konması. 

440 sayılı yasaya ait tüzüğün 87 nci maddesi 
göz önünde tutularak ödeneksiz harcama yapıl
ın aması için aktarma işlemlerinin harcamadan 
önce karar alınarak yapılması. 

Sözlerimi bitirirken, Ulusal Kurtuluş Sa
vaşımızın kahraman telgrafçılarını saygiyle ana
rım. Bugün karda, kışta köylere, kapılarımıza 
kadar haberleri ulaştıran dağıtıcıların, soğuk, 

yağmur, kar demeden haberleşme işlerinin ak
samadan yürümesini sağlayan hat bakıcıları
nın, telefon, telem santralerinde telgraf başın
da, çoluk çocuklarından ayrı, uykusuz geceler 
geçiren muhabere memurlarının,' servis ve büro 
memurlarının, çok ağır iş yaptıkları halde emek
lerinin karşılığını alamıyan, buna karşılık kı
rılmadan, meslek ahlâkını bozmadan sessizce 
haklarını bekliyen tüm çilekeş PTT personeli
nin büyük geçim sıkıntısı içinde kıvrandıkları 
gerçeğini Yüce Meclisimizin ve sayın yürütme 
organının huzurunda önemle belirtir, bu say-
gı değer topluluğa C. H. P. grupunun saygıla
rını iletirim. 

Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Bir hususu arz edeceğim, T. O. 
Ziraat Bankası, istanbul Emniyet Sandığı, Dev
let Yatırım Bankası Kamu iktisadi Teşebbüsle
rinin görüşmesi de mümkün görülmektedir. Bu 
bakımdan grup sözcülerinin G-enel Kurulda bu
lunmalarını rica edeceğim. 

G. P. sözcüsü teşrif ettiler mi efendim? Yok. 
Söz, A. P. Grupu adına Sayın İsmet Angı'-

da. Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA İSMET ANGI (Es
kişehir) — Sayın Başkan, değerli üyeler, 1964, 
1965 ve 1966 yılarına ait PTT idaresinin mura
kabesi bakımından vâki olan müzakerede A. P. 
Grupu adına görüşlerimizi arz etmek üzere hu
zurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, PTT idaresinin ku
ruluş, çalışma şekilleri hakkında raporlarda 
geniş ve rakamlara dayanan izahat mevcuttur. 
Ben görüşlerime, PTT idaresinin muvaffakiye
tinin temeli olan yatırımlardan bahsederek baş
layacağım. 

Karma Komisyonun raporunda yatırımların 
1964, 1965 ve 1966 yılarına aidolan icradaki 
yerine getirme oranının neden düşük olduğu
na dair sebepler sıralanmıştır. Yatırım prog
ramlarında yer alan 202 projenin 8 i için, ko
nunun başka bir proje ile yer alması, henüz ke
sin karara varılamamış bulunması, proje etüt
lerinin tamamlanmaması gibi, büyük nedenlerin 
yanında, en büyük mesele finansman meselesi 
idi. 

Muhterem arkadaşlar, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında, PTT nin 1 020 000 000 li-
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rahlk yatırım yapması öngörülmesine rağmen, 
yıllık programlarda 820 milyon lira tahsis olu
nabilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle bu miktar
lardan, 1963, 1964, 1965 yıllarına isabet eden 
573 milyon liralık yatırımın, 315 milyon lira
lık kilsim gerçekleşebilmiştir. Bu yıllarda, or
talama gerçekleşme nislbelti yüzde 55 tir. 1965 
yılımdan sonra, yani yeni idare iktidara geçtik
ken sonra, yılMk programlan yüzde 100 ve 
hattâ bu nisbetin de üzerinde tahakkuk etmeye 
başlamıştır. Ezcümle, 1966 yılında yatırımlar 
yüzde 100 oranında tahakkuk etmiş, bundan 
sonraki yıllarda ise yüzde 100 ü de geçmiştir. 

Yatırımlar konuşma değinmişken, Adalet 
Partisi Grupu olarak, haberleşme için yıllık 
programlarda öngörülen yatırım miktarlarını, 
günden güme gelişen memleketimizin ihtiyacını 
karşılamaktan çok uzak bulmaktayız. Bu cüm
leden olarak, ikinci Beş Yılluk Plân döneminde, 
haberleşme için tesbit olunan 1960 milyon lira
lık yatırımın, 1968, 1970 yılları arasında 660 
milyon liralık kısmı taihalkkuik ettirilmiş ola
caktır. Bu duruma göre, 1971 yılında asgari 
S50 - 400 milyon liralık yatırım yapılacağı na
zara alınırisa, ikinci ikinci Beş Yıllık Plânda 
öngörülen 960 milyon liralık yatırımın limiti, 
1971 yılında açılmış olacaktır. Plânın son yılı 
için, yani 1972 yılı içimde, ilâve yatırım yetkisi 
verilmesi kaçınılmaz bir zaruret halini alacak
tır. Beynelmilel literatürde haberleşme yatırım
larının bir ifade ile, yıllık millî gelirin binde 
5 i niabetinde, diğer bir ifade ile de, yıllık ge
nel yatırım toplamının binde 22 si nisbetinde 
olması kabul ediilmektedir. Her iki yoldan varı
lan netice aynıdır. Buna göre, memleketimizde 
yıllıik haberleşme yatırımlarının-500 milyon lira 
civarımda olması gerekmektedir. 

Yufkanda arz ettiğim bu durum, 5 er yıllık 
plânların, memleketin gerçek durumuna uygun 
o?arak hazırlanamadığmı, yurdumuzdaki sürat
li gelişmeye tamamen ayak uyduramadığını gös
termektedir. Hiç olmazsa, hazırlık safhasına 
bu yıl geçileceğini tahmin ettiğimiz Üçüncü Beş 
Yıllık Plânda, bu konuda daha gerçekçi dav-
ranılmasını temenni etmekteyiz. 

PTT hizmetleri: 
PTT hizmetlerinin daha çok yere götürül

mesinde büyük adım atılmış olduğunu görmek
ten dolayı memnuniyetimizi belirtmek isteriz. 

Nitekim, 1961 yılında 1 327 yere PTT hizmeti 
götürülürken, bu rakam 5 yıl içerisinde 167 
işyeri daha açılarak, 1965 yılında ancak 1494 e 
ulaşabilmiştir. Halbuki, yalnız 1966 yılında 112 
işyeri açılarak, PTT hizmeti götürülen yer ade
di 1 616 olmuştur. Hizmetin daha çok yere gö
türülebilmesi konusunda mütaakıp yıllarda, çok 
büyük hamleler yapılmıştır. 

Bir fikir vermek baJbınida, 1969 yılı sonun
da işyeri adedini 2 869 a yükseldiğini kaydet
mek isterim. PTT işlerimde 1960 yılımda yalnız 
1 140 adedi telefon şebekesine bağlı idi. 5 yıl 
zarfımda 56 yer daha şebekeye bağlanarak, 1965 
yılında bu rakam 1 296 ya ulaşmıştır. Halbuki, 
yalnız 1966 yılında 123 yer daha şebekeye bağ
lanmış ve bu suretle telefon hizmeti 1 429 yere 
götürülmüştür. Yine bu konuda mütaakıp yıl
larda çok ileriler'e gidilerek, yalnız 1969 yılın
da şebekeye bağılı yer adedi 2 194 e yükseltil
miştir. 

Görülüyor ki, iktidarımız zamanında halka 
hizmet arzında büyük mesafeler kaydedilmiş 
bulunulmaktadır. 

Şehirlerarası hizmetine gelince : 

Bugün hepimizin sıkıntısını çektiğimiz şe
hirlerarası konuşmalarında o kadar çok artış 
olmuştur ki, müsaadenizle bumu rakamlarla arz 
edeyim : 

1960 yılımda, yurdumuzda 12,5 milyon aded 
şehirlerarası konuşması yapılmış iken, 5 yıl son
ra bu rakam 6 milyon artışla, 1965 te 18,5 mil
yon olmuştur. Halbuki, sadece 1966 yıhmda 4 
milyon artışla 22 800 000 aded şehirlerarası ko
nuşma yapılmıştır. Bu artış, sonraki yıllarda 
şehirlerarası teısislerline ilâveler yapılmasından, 
aâha hızlı bir tempo ile 1969 yılında 35 milyona 
çıkmıştır, ikinci Beş Yıllık Plân hazırlanır
ken, eldeki donelere göre, 1968 yılında 21,5 mil
yon, 1969 yılında 23 milyon, 1970 yılında 25 
milyon, 1971 yılında 27 milyon, 1972 yılında, 
yani Plânın son yılında ise 30 milyon aded şe
hirlerarası konuşması yapılacağı hesaplanmış
tır. 

Yurdumuzun ekonomik ve sosyal gelişmesi 
o kadar hızla olmuştur ki, 1966 yılında ikinci 
Beş Yıllık Plânın birinci yılı olan 1968 yılında 
tahmin olunan rakamın üzerine çıkılmıştır. Bu 
hızla gelişme devam etmiş, 1968 yılımda, Plâ
nın son yılındaki rakamla, yani 30 milyona ula-
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şılmıtşır. Kalkınmakta olan yurdumuzda, bu 
hizmete karşı o kadar büyük bir talep ortaya 
çıkmıştır ki, mevcut şehirlerarası tesislerine ilâ-
v yapılması hususunda tedbirler yerinde ola
rak alınmıştır. Ezcümle, şehirlerarası telefon 
trafiğinin en yoğun olduğu Ankara, istanbul ve 
izmir arasında 1 800 kanallı Radyolink telefon 
tesislerinin kurulması 1971 yılında tamamlana
caktır. 

Bir taraftan, büyük çaptaki tesisleri ithal 
etmeye devam ederken, diğer taraftan istan
bul'da kurulmuş olan araştırma lâtooratuvarla-
rında, tek kanallı granportörlerin imaline baş
lanmıştır. Bu tesisler peyderpey işletmeye veril
diğinde şehirlerarasmdaki sıkışıklık giderilme
ye çalışılacaktır. 

Bugün yalnız büyük şehirlerimizde değil, kü
çük kasabalarda ve haltta köylerde dahi telefona 
büyük bir talep mevcuttur. Bu talep karşısın
da teşekkülün aldığı tedbirleri olumlu karşıla
maktayız. Bu cümleden olarak, yurdumuzda 
otomatik telefon santrali ve makinası imalini 
de öngören çalışımalara 1963 yılında başlanmış 
ve 1966 yılında Kanada'nın Northern Elektrik 
Firmasına ihale yapılmıştır, imzalanan mukave
lenin icabı olan, PTT nin de ortak olduğu, fab
rikanın temdi 1960 yılında atılmış ve fabrika 
bugün faaliyetine başlamıştır. 

Diğer taraftan, küçük kasabaların telefon 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere, istanbul'daki 
PTT fabrikasında manyetolu santrallerin imali
ne başlanmıştır. Atılan bu büyük adımlara rağ
men, telefon aboneliği için vâki talebin, tele
fon verdikçe artacağı da bir vakıadır. Bu du
rum, gelişmiş memleketlerde de aynıdır. 

Bir misal olmak üzere, dünya üzerinde Ame
rika'dan sonra en süratli telefon veren Ja
ponya'nın telefon durumunu arz etmek isterim. 

Japonya'da 1958 de 2,5 milyon telefon mev
cut idi ve 1 milyon da telefon almak için bekli-
yen vardı. Aradan geçen 10 yıl zarfında, bu 
1 milyon telefon bekliyene karşı 7 milyon tele
fon ilâve edilmesine rağmen, 1967 yılında tele
fon bakliyen abonman talebi sayısı 4 milyona 
ulaşmıştır. 

Yukarda arız ettiğim, telefon hizmetlerin
deki gelişme yanında, posta trafiğinde de ar
tışlar mevcuttur. Nitekim, 1960 yılında 228 mil
yon mektup taşınmış iken, 1965 yılında bu ra-
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kam 326 milyona ulaşmıştır. 5 yıldaki artış 98 
milyondur. 1966 yılında ise, bir evvelki yıla 
nazaran 38 milyon artışla, bugün o günkü duru
ma göre 364 milyon mektup taşınmıştır. 1969 
yılında bu rakam ise 500 milyona ulaşmıştır. 

Telefon aboneliğinde de süratle artış kay
dedildiği görülmektedir. 1960 yılında 69 aded 
olan teleks abonesi, 5 yıl içerisinde 175 aded ar
tarak, 1965 yılında 264 e, 1966 yılında ise 335 e 
ulaşmıştır. Son bir yıldaki artış adedi 71 dir. 
Bu konuda da mütaakip yıllarda büyük geliş
meler olmuş ve 1969 yılmda teleks abone adedi 
750 yi geçmiş bulunmaktadır. 

Teleks servisinin abonelere sağladığı fayda
lar muvacehesinde teeşkkül büyük bir taleple 
karşılaşmıştır. Bu hizmet, eldeki imkânlarla ol
dukça yerine getirilmiş, 3 ay evvel imzalanan 
bir mukavele ile 1972 yılı başımda tahakkuk ede
cek ve Türkiye çapında otomatik teleks servisi 
kurulmuş olacaktır. Bu yeni tesis vasıtasiyle, 
toleks aboneleri birbirlerini otomatik olarak 
arayabilecekleri gibi, milletlerarası münase
betlerde, diğer milletlerdeki aboneleri de otoma-
tikman arayabileceklerdir. 

PTT Genel Müdürlüğü olarak, teknik hiz
metler dışında, diğer yabancı PTT idarelerinin 
yaptığı hizntetlerin ihdasına, hizmeti daha iyi 
bir şekilde arz etmek konularına da önem ve
rilmektedir. Meselâ, Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu raporunda, gerçekleştirilmesi 
temenni olunan, Posta Çekleri servisi 1970 yılı 
başında faaliyete geçmiştir. 

Ayrıca, mezkûr rapordaki, resmî dairelerin 
telefon borçlarının tasfiyesi temennisine biz de 
katılmaktayız. Bu suretle, senelerden beri süre
gelen borçlar tasfiye edilebileceği gibi, PTT Ge
nel Müdürlüğünün 1970 finansman programın
da gösterilen kaynak da gerçekleşmiş olacaktır. 

Yukarda etraflıca arz ettiğim haberleşme 
hizmetlerinin, halka iyi bir şekilde arzı, yetiş
miş, kaliteli personel sayesinde mümkün olabi
leceği izahtan varestedir. Bu hususu göz önünde 
tutan PTT Genel Müdürlüğü, Ankara'da mo
dern bir eğitim merkezi kurmuş bulunmakta
dır. Bu merkezde, her kademedeki personelin 
eğitimine başlandığını görmekten duyduğumuz 
bahtiyarlığı da belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, PTT idaresi de diğer 
kamu teşekkülleri gibi, 440 sayılı Kanunun 
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idaresine tabidir. 440 sayılı Kanunun, I 
yeri gelmişken mahzurlarından da bahsetmek 
isteriz, Kamu iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
idare meclisleriyle icra organlarını bir araya 
getirdiğini görmekteyiz. Teşekkülün umum mü
dürü, umum müdür muavinleri ve iki de dışar
dan tâyin ve nasbedilen iki üye ile beş kişilik 
heyet olmaktadır. Bu heyet karar verecek ama 
esas yine idarecilerin elinde, icra organının 
elinde olmaktadır. 

Yine bu kanunun noksanlıklarından bir ta
nesi de, siyasi mesuliyet; falan yerdeki en kü
çük, ücra yerde çalışan ufak bir memurun yap
tığı hata ve mesuliyeti karşısında bu kürsü
lerde, bu teşekküllerin bağlı bulunduğu bakan
lar mesul olarak cevap verir, ama murakabe 
ve yetkisi bakımından da bu kanun ile kendi
lerine cevaz verilmez. 

PTT İdaresi, Devlet Kamu Teşekkülleri içe
risinde en iyi çalışan, teşkilâtı ve elemanları 
bakımından yetişmiş, yerine oturmuş bir te
şekküldür, Telefonculardan şikâyetler olur. 
Dünyanın her yerinde olduğu gibi, bu şikâyet
ler olabilir. Ama, her şeyden evvel, ihtiyaçların 
pek çok arttığı, taleplerin çok olduğu bu mü
essesenin, iyi bir şekilde vazife t görebilmesi, 
teknik imkânlara sahibolmakla mümkündür. Bu 
itibarla, yatırımlarının yerine getirilmesi ba
kımından, finansman kaynağı bakımından, tek
nik elemanların bu müessesede çalışabilmesinin 
cazip hale getirilmesi, yani ücret bakımından 
PTT idaresini desteklemek gerektir. 

Benden evvel konuşan arkadaşımın çok ye
rinde ifade ettiği gibi, aynı duygularla arz edi
yorum, PTT idaresinde çalışan bütün persone
lin cefakârlığı, kanaatkârlığı ve vatanperverli
ği sabittir, hepimiz medyunu şükranız. Teşek
külün bu sıkıntılardan kurtulması, memleketin 
birden bire her bakımdan rahata kavuşması 
arkadaşlarımızın bâzılarının ellerindeki, «Alâ-
attin'in Lâmbası» gibi bir «düzen değişikliği» 
ile halledileceği kanaatinde değiliz. Gerçekleri 
bileceğiz, gerçeklere eğileceğiz, hepimiz gayret 
edip meselelerimizi halledeceğiz. 

Saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Meh
met Nebil Oktay, buyurun. | 

I C--P. CEUPU ADINA MEHMET NEBİL OK
TAY (Siirt) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonun, PTT işletmesinin 1964, 1965 ve 
1966 yılları ile ilgili raporu hakkında G. P. 
Grupu adına görüşlerimizi bildirmek üzere, hu
zurunuza çıkmış bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; iktisadi Devlet 
Teşebbüslerinin ve Teşekküllerinin faaliyetleri, 
muhtelif vesilelerle Yüce Meclisin mesaisini iş
gal etmiştir. 200 milyar civarında bir sermaye
yi bünyelerinde barındıran iktisadi Devlet Te
şekkülleri, herkesçe ittifak edilen bir husustur 
ki, bunlardan çoğu, kuruluş maksatlarına uy
gun bir ticari ve iktisadi nizam içerisinde çalış
mamaktadırlar. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin bir çoğu 
Devlet bütçesine büyük katkıda bulunacakla
rına, maalesef tamamen tersine bir istikamette, 
Devlet bütçesine yük olmakta devam etmekte
dirler. 

Şimdi huzurunuzda faaliyet raporu görüşül
mekte bulunan PTT işletmesi zarar etmiyen 
nadir iktisadi Devlet Teşekküllerinden biridir 
ve başlıcasıdır. Bu itibarla, konuşmamıza baş
larken memnuniyetimizi ve takdirlerimizi ifa
de etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu memnuniyeti
mizi ifade ederken, zararda olan ve kuruluş 
maksatlarına aykırı bir faaliyetin, tutumun içe
risinde bulunan, diğer İktisadi Devlet Teşek
külleriyle mukayese sonucunda bu takdir ölçü
süne varıyoruz. Yoksa, PTT İşletmesi de her 
türlü kusurdan münezzeh değildir. 

. Muhterem arkadaşlarım; bu kusurlarda 
PTT İşletmesine kabili izafe bir takım sebep
ler mevcudolduğu gibi, işletmenin dışında bâzı 
sebepler de arzu edilen neticeye varmamakta bü
yük rol oynamaktadır. Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı 1 milyarın üstünde bir yatırım öngör
müş olduğu halde, maalesef bu 1 milyarlık yatı
rım tahakkuk etmemiştir. Bu 1 milyarlık yatırı
mın içerisinde 202 bin hatlık telefon santralı ve 
telekomünikasyon fabrikası vardır ki, memleke
tin şu anda en büyük ihtiyaç hissettiği bir 
mevzudur. 

1964 yılında 196,2 milyon bir yatırım öngö
rülmüş, bunun ancak 110,2 milyonu tahakkuk 

I edebilmiştir. 1965 yılında 139,7 milyon liralık 
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bir yatırım öngörülmüş, bunun ancak % 56,4 ü 
tahakkuk edebilmiştir. Yalnız 1966 yılında 
116,5 milyon liralık yatırımın tamamı, hattâ 
fazlası tahakkuk etmiştir. 

Şimdi bu yatırımların tahakkuk etmemesin
de kaynak azlığı, ve dıştan temin edilmesi ge
reken yatırım mallarının dahile getirilmesinde
ki güçlükler rol oynadığı gibi, bizatihi PTT 
İdaresinin bünyesinden ve çalışmasından da 
neşededen bâzı sebepler mevcuttur. Bu me-
yanda projelerin zamanında tanzim edilmemesi, 
mukavelelerin zamanında akdedilmemesi, üst 
kademelerde organizasyon eksikliği gibi sebep
ler, yani PTT nin bünyesinden neşededen bâzı 
sebepler, bu yatırımların tahakkuk etmemesin
de büyük rol oynamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; PTT İşletmesi, te
lefon santralları ve şebeke tesislerinin genişle
tilmesi hususunda, bu üç yıllık devre içerisin
de hakikaten, bir faaliyetin içerisine girmiştir. 
Bu meyanda, 1963 yılında 669 olan santral ade
di, 1966 yılında 849 a çıkmıştır. 1963 yılında 
223 702 olan santral kapasitesi, 1966 yılında 
290 045 e çıkmıştır. 1963 yılında 199 451 olan 
telefon abone sayısı 1966 yılında 262 547 ye 
çıkmıştır. Bunlar küçümsenmiyecek bir netice
dir. Ancak, arzu edilene dahi yaklaşır bir ne
tice değildir, memleketimizin bugün içinde bn-
lunduo-u muhabere gerilimi karsısında. Bu ge
lişmeye rağmen, 1966 yılında telefon sırası bek-
liyen 140 bine yakın vatandaş vardır. 

Yunanistan'da dahi yüz kişiye beş telefon 
isabet ettiği halde, Türkiye'de yüz kişiye bir 
telefon isabet etmektedir. Bu durum karşısında, 
İkinci Beş Yıllık Plânın öngördüğü 960 mil
yon liralık yatırımın mevcut ihtiyacı katiyetle 
karşılamıyacağı ve muhabere sahasında mevcut 
büyük eksikliğin sürüp gideceği aşikârdır, 
Mutlaka yeni kaynaklar bulmak, santral adedi
ni artırmak ve telefon tesislerini genişletmekte 
mecburiyet ve zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; PTT İşletmesinin 
bilançolarını tetkik ettiğinizde, bu teşekkülün 
kâr etmesindeki başlıca âmilin telefon olduğu 
ortaya ç'kar. 1964 yılında PTT İşletmesi 49.1 
milyon kâr etmiştir. Buna mukabil telefondan 
elde edilen net kazanç 90.7 milyondur. 1965 yı
lında kâr bir nisbette daha artmış, 1966 da bi
raz daha artmış, ama rakamlara baktığımız za-
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man bu kârı sağlayan, münhasıran telefondan 
elde edilen kazançtır. 

Posta hizmetlerine bakınız, posta hizmetinde 
cüz'i bir kâr vardır.Telgraf hizmetine bakınız, 
telgrafta PTT zarar etmektedir. Demek oluyor-
ki telefonu bir tarafa bırakın, PTT İşletmesi 
zarardadır. Şimdi raporda katiyen bu zararın 
sebepleri üzerinde durulmamış, bunun müna
kaşası ve muhakemesi yapılmamıştır. 

PTT İşletmesinin bir avantajlı tarafı vardır. 
Her türlü rekabet ve kurallarının dışında, bir 
avantajlı çalışma ortamı içerisindedir. Buna 
rağmen yalnız telefonda - ki, bu da büyük bir 
ihtiyacın ifadesidir - büyük kâr sağlaması, diğer 
dallarda arzu ediüen gelir seviyesine çıkmaması 
ve birçok sahalarda zarar etmesinin üzerinde 
durmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; PTT İşletmesine 
büyük gelir sağlıyan telefon hikmetinin de, va
tandaşı memnun edici bir seyir takibettiğinden 
bahsedilemez. Telefon hizmet arzında kusurlar 
vardır. Her şeyden evvel, şehirlerarası telefon
larda büyük gecikmeler hissedilmektedir. Bir 
~ehMe konuşmak için bazan 3 - 4 saat beklemek 
mecburiyeti duyulmaktadır. Bugün normal te
lefon, adetâ tatbikattan kalkmış gibidir. Mut
laka acele telefonu tercih etmek mecburiyeti ha
mi oluyor. Bu da, telefonu ancak geliri yüksek 
va acfîle telefon edebilscek vatandaşın inhisarı
na doğru itiyor. Bunu mutlaka âdil ve dar gelir-
''i vatandaşı mahrum etmeyici bir istikamete 
".-?vk etmek, âdifl bir çare bulmak lâzımdır. 

Yalnız büyük şehirlerin inhisarında bulunan 
umumi telefonların da, arzu edilen seviyede ça-
Hştığı, memnuniyet arz ettiği söylenemez. Bir 
defa umumi telefonlar eksiktir. Vatandaşın ihti
yacını karşılamaktan uzaktır. İkincisi, gereken 
murakabe ve bakım yoktur. 

Şehrin en işlek yerindeki postanesine gidi
yorsunuz, orada 5 - 6 tane umumi telefon var
dır, her seferinde 2 - 3 tanesinin bozuk olduğu
nu görüyorsunuz, Bidânçoya bakıyorsunuz, ba
kım giderleri için milyonlarca lira sarf edilmiş
tir. Muhterem arkadaşlarım bu umumi telefon
ları, vatandaşı müşkül durumda bırakmıyacak 
bir çalıştırma düzeni içerisine sokmak lâzımdır. 

Şu hususu da belirtmek isterim ki, telefon, 
telsiz bedelleri, nakil bedelüeri, dar gelirli va
tandaşın bütçesinde büyük gedik açacak bir pa-
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halılık arz etmektedir. Her şeyden evvel yılda 
alman 500 liralık abonman bedelinde bir adalet 
olduğu söylenemez. PTT idaresi, vatandaşı mut
laka bir yıl içerisinde 1 000 defa konuşmaya 
âdeta mecbur etmektedir. Öyle vatandaş var
dır ki, senede 1 000 mükâleme yapmaz da, 500 
mükâleme yapar. Niçin yani 1 000 mükâleme 
yaptığı kabul ediliyor ve mutlaka 500 lira almı
yor? Bu âdil bir durum değildir ve bunun da 
âdilâne bir çaresini bulmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, komisyon raporun
da, çalışmaları sınırlı bulunan ilçe ve bucak mer
kezlerinin şehirlerarası telefonlara 24 saat açık 
bulundurulması için Jandarma Genel Kuman
danlığı ile yapılan mukaveleden sitayişle bah
sedilmiştir. Biz bu kanaatte değiliz. Esasında 
bunun müsmir bir tatbikatını - bunu müşahede 
ile söylüyorum, bilhassa Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu'da - bunun müsmir bir tatbikatını gör
medik. Bu, tamamen jandarma karakolunda bir 
jandarmanın mevcudoluşuna ve eğer jandarma 
varsa o jandarmanın insafına kalmış bir şeydir. 
Bu itibarla hakikaten müşkül durumda bulunan 
ve 24 saat şehirlerarası telefona açık bulunmak 
imkânından mahrum bulunan ilçe ve bucak mer
kezleri ile irtibat tesisi hususunda daha başka 
çareler aramak ve bulmak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, mektuplaşma ve 
posta hizmeti arzında, bilhassa köylü vatandaş
larımız büyük müşkülât çekmektedir. Bir köylü 
vatandaşın; hele bu köy Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu'nun yoldan mahrum, izden mahrum bir 
köyü ise, o mektubu alması bazan 3 ayda, 4 ay
da mümkün olmaktadır. O köyün muhtarı tesa
düfen kazaya uğrarsa, o köyde bir karakol var
sa ve o karakolun jandarması tesadüfen kazaya 
uğrarsa mektuplar gider. Aksi halde iş, Allah'a 
kalmıştır, o mektuplar ilçe merkezlerinde, 3 ay 
bekler, 4 ay bekler ve vatandaş boşuboşuna mek
tup ümideder. PTT İdaresinin, postaneden mah
rum, yoldan, mahrum köylü vatandaşı bu büyük 
ıstıraptan kurtarması lâzımdır ve hakikaten bu 
sahada atılacak her adım memleket lehine bü
yük faydalar Bağlıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, büyük vilâyetlerde 
ve bilhassa gözden uzak olmıyan yerlerde PTT 
binalarının büyük bir ihtişam içinde olduğu gö
rülmektedir. Ancak, gözden uzak olan ilçeleri
mizde, hattâ vilâyetlerimizde PTT binalarının 
durumu, hakikaten ifa edilen hizmetin önemi ile 

mütenasip değildir. Öyle ilçeler biliyoruz ki,' 
PTT işletmesi izbe yerlere girmiş ve faaliyetini 
bu bir odalı izbe yerlerde devam ettirmektedir. 
Bu yerlerde faaliyetini idame ettirmekle bir ta
sarruf mu sağlanıyor? Tetkik ettik; bu kadarcık 
ihtiyaca salih olmıyan PTT binalarına 5 - 6 yıl
da verilen kira aşağı - yukarı bir PTT binasının 
inşası için yeterli para kadardır. Gözden uzak 
olmak bir kusur değildir. Hizmet mutlaka büyük 
şehirlerde her türlü nimete müstahak olmuş 
yerlerde ifa edilmez, ücra yerlere de nazar at
mak lâzımdır. Geri kalmış bölgelerin kazaları
na da nazar atmak lâzımdır, ihtiyaçlarını kar
şılamak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten Doğu 
ve Güney - Doğu Anadolu'nun ilçelerinde PTT 
'binalarının durumu içler acısıdır. PTT işlet
mesinin hizmetin önemi ile mütenasip binaları 
açmakta bir gayretin-içerisine girmesinde bü
yük fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, yukarıda da arz 
ettiğim gibi, bütün bu tenkidlerimizle beraber 
PTT işletmesi bütçeye yük olmadan yaşaya
bilen nadir iktisadi Devlet Teşekküllerimiz
den biridir, personeli büyük bir fedakârlık 
içerisinde hizmetin önemini, hizmetin amacını 
anlamış, idrak etmiş, fedakârane bir çalışma
nın içerisindedir. Buna rağmen Ibu personelin 
sosyal durumlarına, ücret durumlarına baktı
ğımızda, diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin personeli ile kıyaslannuyacak bir iç acısı 
durumun içerisinde bulunduğu görülecektir. 

Bizim temennimiz, hakikaten faydalı ve fe-
ragatkâr bir hizmetin içerisinde bulunan PTT 
personelinin de, gerek sosyal ihtiyaçları ba
kımından, gerek ücret (bakımından, diğer 
iktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan per
sonelin seviyesine çıkarılmasıdır. Bu persone
lin hayat şartları normala avdet ettirildiğin
de PTT işletmesinin önümüzdeki yıllarda mem
leket kalkınmasına daha büyük katkılarda 
bulunacağına inancımız vardır. 

Tenkidlerimiz ve temennilerimiz bundan 
ibarettir. Görüşlerimizi tahsis edilen zaman 
içerisinde ifade etmeye çalıştık. Teşekkür eder, 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti PTT İda
resi raporu üzerindeki gruplar adına görüş
meler bitmiştir. Şahısları adına söz alan sayın 
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üyeleri arz ediyorum. Sayın Ahmet Güner, 
Saaym Yılmaz Alpaslan, Sayın Kâzım Özeke. 

Buyurun Sayın Ahmet Güner. 
AHMET GÜNER (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, kıymetli arkadaşlarım, 
Burada konuşmalar devam ederken, Sayın 

Komisyon Başkanımız, «mevzuun dışına çıkıl-. 
masın, 1964 - 1965 - 1996 seneleri raporları 
hakkında konuşulsun» dediler. Sayın Adalet Par
tisi sözcüsü arkadaşımız, rahatça 1939 -1970 
senesinin plânlarını ve rakamlarını burada izah 
ettiler. Biz bundan sevinç duyarız. Keşko 
Sayın Komisyon Başkanımız ona da müda
hale etseydi, o zaman eşitliğin bu kürsüde 
devam ettiğini görerek kendilerini alkışlardı. 
İktidar ve muhalefet ayırımı bu kürsüde ya
pılmasın, iktisadi Devlet Teşekkülleri tüm mil
letindir ve 'başarısını hep beraber alkışlıyoruz 
ve alkışlamaya da merlburuz. 

BAŞKAN — Sayın Güner, Ibir müdahale 
yok, temenni var. Başkanlık da ona işa
ret etti. Komisyon Başkanının, konuşan hati'be 
veya hatiplere müdahale etme imkânı yoktur. 

AHMET GÜNER (Devamla) — Aziz arka
daşlarım, 1964 te 49 144 000 lira, 1965 te 
56 117 000 lira, 1966 da 92 000 088 lira (kâr 
eden PTT idaresini tebrik etmemek elimizden 
gelmez. Ama, büyük şehirlerin dışındaki illeri
mizin mahallelerinde, bucaklarında telefon ih
tiyacının karşılandığına dair raporlarda bir 
sarahat görmüyoruz. 

Raporlarda, otomatik telef onların hızla ku
rulacağının müjdesini görüyoruz. Fakat sev
gili arkadaşlarım, otomatik telefon kurduğu
muz yerlerde, halktaki manyatolu telefonları 
rahatça bünyeye almanın ve hattâ köylerimize 
aktarmanın bir politikası yok, raporda ıbunun 
için ıbir sarahat yok. 

Bir misal arz edeyim : Zonguldak Ereğli 
Kömürleri işletmesi, birkaç bölgesinde otoma
tik telefon kurdu, binlerce manyatolu telefon 
malzeme depolarına girdi. Bu telefonların ra
hatça köylerimize aktarılması, dolayısiyle 
âmme hizmeti gören PTT nin ucuzlukla bu
caklara birer santral vermesiyle 10 - 15 köyü 
birbirine bağlaması mümkün olur. Bu bakım
dan; istikbalde otomatik santral kuracağımız 
yerlerde halkın elindeki manyatolu telefonla
rı - taJbiî muayene ederek - alma politikamızın 
olmasını temenni etmekteyim. 

Aziz arkadaşlarım; dağıtım yetersizliği her 
yerde var ve bu şikâyetler bitmiyor. Sayın Ba
kan elbette gerçekleri, ellerine geçen vesikalar 
dolayısiyle, bizden daha iyi biliyorlar. A. P. 
sözcüsü arkadaşım da o yaraya değindi. PTT 
mensupları diğer iktisadi Devlet Teşekkülle-
rindeki imkâna sahip değillerdir. Bunların da 
hu imkâna sahibolmaları lâzımdır. Hele dağı
tıcıların yürekler acısı durumdan kurtarılmala
rı, vasıta ve dağıtım imkânı verecek malî im
kâna kavuşturulmaları bu memleketin geleceği 
bakımından daha çak muhabere gücümüzü ar
tıracaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 1964 senesinin raporu
nu okuduğumuz zaman görüyoruz ki, 121 mer
kezde 24 saat, 130 merkezde 16 saat, 585 mer
kezde 8 saat çalışılmaktadır. Yekûn 836. Şim
di, 1969 sonunun rakamı, arkadaşımızın açıkla
dığı gibi, 2 194 olmuş, yani 836 rakamı 1966 
da 1 423 e, 1969 da ise 2 194 e yükselmiş. 
2 194 olduğuna göre, acaba 8 saat çalışan ve 
16 saat çalışan yerlerde ne kadar bir çoğalma 
olduğunun merakı içindeyim. Elbette yetkili
ler bunun açıklamasını yapacaklardır. Günün 
16 saatinde nmhaberesiz bıraktığımız bir ilçe, 
bir bucak merkezini düşünelim ve o bucağa, o 
ilçeye bağlı, köylerin kaderine yeteri kadar hiz
met ettiğimizin iddiasında bulunalım. Aksi 
halde bu, sözde kalan bir hizmet olur. 

Sayın bakanlıktan bir dileğim daha var. 
Elbette ki, bakanlık kıymetli salâhiyetlerini 
esirgemezlerse bu işin etüdü de olur. 

Aziz arkadaşlarım; hepimiz PTT merkezle
rine uğramadan yapamayız. Ama o kadar sü
rekli çalışan memur arkadaşları görüyoruz ki, 
hu memur arkadaşlann zaman zaman hırçınlık
larına da şahidoluyoruz. Sebep; dünyanın ne
resine giderseniz gidiniz, iktisadi Devlet Te
şekküllerinin başka kollarında da var, 8 saat 
mütemadiyen kişilere cevap verip, yazmak, 
konuşmak, vazife görmek kolay bir hizmet de
ğil. O halde çok müracaat ile kesîf çalışma mec
buriyetinde kalan memurların mesai saatlerin
de ayarlama yapmak ve onların çabuk yıpran
masına sebebolmanm önünü almak lâzımdır. 
PTT de bu böyle olması gerekir kanısındayım. 
Onun için sayın bakanlığın, çok sürekli çalı
şan PTT merkezlerindeki bu gibi memurlar 
için bir altı saate, beş saate mesaiyi indirmek 
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gibi bir hizmet anlayışına geleceklerine inanç 
duyuyorum. Böyle bir görev teşekkül ederse 
hizmetler daha tatlılaşır ve dolayısiyle emeği
nin karşılığını alanların da bize daha yararlı 
hizmetler yapacaklarını ummaktayım. 

Aziz arkadaşlarım; 233 tane acentelik oldu
ğunu rapordan öğreniyoruz. Belki bugün 250, 
belki 300 olmuştur, bilmiyorum. Ama acente
liklerin imkânsızlıklar içinde, yalnız gelen mek
tupları depo edip, en yakın PTT idaresine ve
ren kişiler olduğunu görürsek, bu acentelik
lere bağlı en az 10 - 15 köyden bir kişinin yal
nız mektup aldığını düşünelim, sayın Bakan
dan ve PTT görevlilerinden rica ediyorum, 
madem bu acenetlikler kurulmuştur, bu acenet-
liklere lütfetsinler birer de telefon versinler, 
köyden gelen bir insan 15 - 20 Km. yoldan, vası
ta temin ederek telefon ihtiyacını karşılamak 
mecburiyetinde bırakılmasın. Acenteliklerin 
muhakkak bir telefona kavuşturulması için 
kıymetli Bakandan ve PTT nin loymetli idare
cilerinden rica ediyorum, bilhassa kendi seçim 
bölgem gibi çok mânialı bir arazide, bir bölge
deki güçlüğü burada, söylediği zaman Doğu 
bölgesindeki arkadaşlarım beni insafsızlıkla it
ham edecekler, senin bölgen çok mânialı arazi
dir, ama bizim bölgeye telefon hiç gelmiyor, 
insafın bu mu diyecekler, ben eşit hak istiyo
rum. O bakımdan bunu da açıklamak isterim. 

Kıymetli arkadaşlarım; sözlerimi burada 
bitiriyorum. Bakanlık camiasmdaki PTT idare
cilerini ve sizleri saygı ile selâmlayarak huzu
runuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Doğan Kitaplı; bir hu
susta söz istediniz, buyurunuz. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN KİTAP
LI (Samsun) — Sayın Başkan, değerli millet
vekili arkadaşlarım; Ahmet Beyin niçin sitem 
ettiğini ben şahsan anlıyamadım. Benim böyle 
bir şey hiç aklımdan geçmemişti. Malûmu-
âlileriniz, gene tekrar etmekte fayda görüyo
rum, bu Umumi Heyet 1964, 1965 ve 1966 yıl
larının umumi heyetleridir. Benim müdahalem, 
komisyon olarak sadece müzakereleri sadede 
getirmek içindir. Nitekim, bundan kaç 
gün evvel komisyonumuz bu kabil mü-
dahelede bulunmuş ve bir müdahale değil de 
bir tavsiyede bulunmuştur daha doğrusu (C. 
H. P. sıralarından, «Bugün» sesleri) 

Benim taraf tuttuğum meselesini ben anlı
yamadım, hattâ benim tavsiyemin ne zaman 
yapıldığını bile şimdi hatırlamıyorum. Meselâ, 
iki gün evvelki tavsiyenin hangi hatipten son
ra, hangi gruptan sonra yapıldığını bile... 

BAŞKAN — Bugün efendim, oturduğunuz 
yerden, 1969 ve 1970 yılını ilgilendiren bâzı ko
nular dile getirildiği tahmin ediyorum ki, Şark'-
taki ot ve saman kıtlığı hasebiyle, o esnada si-
z'm bir ikazınız oldu. 

Ben, komisyonla Genel Kurul arasında bir 
hakemlik yapmak istiyorum. Pek tabiî 1964, 
1905 ve 1966 kelimeleri unutuluyor, önümüzde 
daima hayatiyet taşıyan bir PTT Umum Mü
dürlüğü mevcudolduğu cihetle, o bugüne de 
intikal etmek suretiyle bâzı konulara giriliyor, 
Mz de müsamahakâr davranmak mecburiyetin
de kalıyoruz. Yıl aşımı sonra bu denetim yapı-
brsa bu sakıncalar da ortadan kalkar tahmin 
elerim. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN KİTAP
LI (Devamla) — Haklısıms Sayın Başkan. Hat
t ı İren iki gün evvelki sözümde mukayeseler 
saklı kalmak kaydını da koydum. Yani 1964, 
10G5 ve 1966 elbetti ki, izah edilirken mukayese 
yapılabilir. Ama sadet dışına fazla çıkılırsa 
müzakerelerin şekli değişir, diye bu ihtiyacı 
•luymuştum. Yoksa şu parti bu parti veya şu 
hatip bu hatip şeklinde bir ikazda bulunmak 
benim aklımdan geçmedi. Bunu tasrih için söz 
aldım efendim. 

BAŞKAN — Tabiî, Sayın Kitaplı zaten Baş
kanlığa bu hitapta bulundu. Yoksa konuşan sa
yın üyelere değil. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan; zaten sayın üyelere hitabedilmez. 

BAŞKAN — Tabiî efendim. Zaten ben de 
onu nezaketin ima etmek istedim. Sayın Şe
ner. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ DOĞAN KİTAP
LI (Devamla) — öyle bir şey hatırımdan geç
medi esasen. Ne sizin için yani üyeler için, ne 
de başka şey için. Sadece bir hatırlatma idi 
.ve bunun için de taraf bahis konusu değildi. 
Dediğim gibi, iki gün evvelki hatırlatmamı han
gi hatipten sonra yaptığımı dahi hatırlamıyo
rum, şu anda. Teşekkür ederim, saygılar suna-

I rım. 
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BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan, buyu
run efendim. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, ben bir hususu belirtmek istiyorum. 
Bendeniz THY Anonim Ortaklığı ile ilgili ra
porlar üzerinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Zaten efendim, programımızda 
da, bu bütçeler görüşülürken diğer tasvibe değil 
de bilgiye sunulacak bütçeler görüşmesi de ya
pılır, diye bir meşruhat var efendim. Buyu
run. 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin saygı değer üyeleri; 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komis
yonunun PTT ile ilgili raporlarını ve siyasi 
partilerin bu konudaki görüşlerini dinledik. 
Ben, PTT dağıtıcıları ve hat bakıcılarının 1964, 
1965 ve 1966 yıllarındaki iktisadi bunalımların
dan değil, 1936 dan bu yana çektikleri çileden 
ve aldıkları ücretten bir ölçüde söz edip, son 
olarak da PTT Genel Müdürlüğünün bu konu
daki beyanı ile gerçeğin taban tabana zıt oldu
ğunu belirtmek istiyorum. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; PTT nin denilebi
lir ki, bütün ağır yükünü omuzlarında taşıyan, 
köylerde saatlerce at sırtında, binlerce lirayı 
köylere dağıtmaya giden insanların aldıkları 
ücretler bugün Kamu iktisadi Teşebbüslerinde 
çalışan ücretlilerin, memurların ininde en dü
şük seviyede olanıdır. Elimde 1 . 1 . 1970 tarihli, 
1966, 1964 de değil, 1970 yılma ait bir maaş ve 
ücret bordrosu fotokopisi var ki arkadaşlarım, 
bugün İstanbul'da ve Ankara'nın lüks yerlerin
de ayakkabı fiyatlarının 200 lira. 175 lira oldu
ğu bugünkü düzende PTT dağıtıcıları ve hat ba
kıcılarının aldığı para 400 liradan başlıyor, ine 
ine 286 liraya kadar iniyor. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; bu yoksul, yoksul 
oldukları kadar çilekeş insanlara Ulaştırma Ba
kanlığının el uzatması ve bunların iktisadi bu
nalımlarına bir çare bulması gerekmektedir. Bu 
insanlar seslerini duyurmak için ca^a sarf et
tiklerinde son günlerde PTT Genel Müdürlüğü
nün ve yanılmıyorsam Savm Bakanın bir be
yanı oldu; ücretlerinin 1 100 lira civarına yük
seldiğini ifade ettiler. Bendenizin elinde bir lis
te var; 1936 dan bu yana görev yanan insan
ların içinde 950 lira maaş alan 4 kişi var. ine
lim aşağıya doğru, 300 lira maaş alan 2 443 kişi 

var. Bu insanların büyük bir çoğunluğu da An
kara ve İstanbul'da yaşamaktadır. 

Kârlarının yüzbinlerin üstüne geldiği, 1969 
yılında 113 milyon lira kâr eden bu İktisadi 
Devlet Teşebbüsünün bu yoksul hizmetlilere el 
uzatmasını ve bunları bu bunalımdan kurtarma
sını dilemekteyim. (C. H. P. sıralarından, «Bra
vo» sesleri) 

Saygıdeğer arkadaşlarım; ben genellikle 
THY Anonim Ortaklığından söz etmek istiyo
rum. 

Burada bozuk düzenden söz edildiği zaman, 
bozuk düzenin savunucuları, Parlâmentonun 
ağır havası ile bağdaşamıyacak ölçüde bir telâ
sın içine düşüyorlar. Bendeniz bozuk düzenin en 
kötü ürünlerinden, en kötü örneklerinden birini 
ortaya sunacağım ve cesareti olan saygıdeğer 
arkadaşlarımın da beni tekzibetmelerini hassa
siyetle, önemle tale^edeceğim. Her ne kadar adı 
THY Anonim Ortaklığı ise de ben bunun adını 
müsaade buyurun da THY anonim çiftliği, ano
nim derebeyliği diye vasıflandırayım. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; THY Anonim Or
taklığının otobüslerinde çalıdan insanları, .bun
dan önceki Sayın Ulaştırma Bakanı biletçileri-
nin hepsini değiştirmiş; kimin ricası ile değiş
tirmiş Mlir misiniz? Devrim düşmanı olacak 
Türk Parlâmentosunda iRn edilen Ya^ar Tuna-
gür'ün ricası ile. Gerek istanbul'da, w e k An
kara'da çalışan THY otoMislerindeki bütün bi-
letçilerin hepsi, din işleriyle görevlendirilmeleri 
icabeden müezzinlerden müteşekkil. THY ile 
dinî meselelerin bağdaşmıyacağı açık ve seçik 
ortada dururken bu tutumu ortaya koyduğu
muz zaman bozuk düzenin ne demek olduğunu 
açıkça görmekteyiz. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; sözüm Yaşar Tu-
nagür'e geldiği için bir hususu daha belirtmek 
istiyorum. Yaşar Tunagür Devletin çeşitli im
kânlarından yararlanmış, bu arada Ulaştırma 
Bakanlığı da her nedense buna her yıl istediği 
miktarda pas - bilet vermiş. Belki bilmiyen 
olabilir - ben de bu incelemeyi yapmadan önce 
bilmiyordum - pas - biletin anlamı su; THY da 
ücretsiz, istediği şekilde, istediği ile uçuş yapı
labilen her ile gidebilme imkânını veren bilet. 
1964 te de yapmış, 1965 te de yapmış, 1966 da 
da yapmış. 
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Sayın Ulaştırma Bakanından, THY yetkili
lerinden soruyorum; THY ile Diyanet İşlerinin 
hangi yönden irtibatı var ki; Yaşar Tunagür bu 
İktisadi Devlet Teşebbüsünden böyle geniş öl
çüde yararlanmış? îşte size bozuk bir düzen, 
Devlet Hazinesinin imkânlarını bir devrim düş
manına peşkeş çeken bir düzen. Bunun için bu 
düzen değişecek arkadaşlarım. Böylesine yok
sul bir ülkede bir devrim düşmanına, al istedi
ğin bileti, istediğin ile git, istediğin şekilde dev
rimler aleyhine örgütlenme yap diyen zihniye
tin karşısına Atatürkçü kuşak mutlaka çıka
caktır. (C. H, P. sıralarından, «Bravo» sesleri) 

Saygıdeğer arkadaşlarım; ben Sayın yeni ba
kandan istirham ediyorum, bu imkândan yarar
lanan Ya«şar Tunagür THY da hangi görevle gö
revlidir? Yaşar Tunagür'e bu imkân neden ta
nınmıştır? Bunu Parlâmentonun bir üyesi ola
rak ve şu anda raporu eleştirilen T. H. Y. nm 
neden bu imkânı sağladığını öğrenmek istemek
teyim. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; T. H. Y. mn bir de 
acentaları vardır. Bu acentalar T. H. Y. adına 
Türkiye'nin çeşitli merkezlerinde bilet satarlar. 
Bir de bunun yanında bakanlıkların kredili sa
tışları vardır. Diyelim ki, Ulaştırma Bakanlı
ğından, diyelim ki, Dışişleri Bakanlığından 
20 - 30 kişilik heyetler Avrupa'ya gidecektir; o 
bakanlıkta yetkili bir şahıs, isterse Türk Hava 
Yollarından direkt olarak, istemezse A veya B 
acentasından dolaylı olarak kredili bilet alır ve 
bu bilet alımında, eğer acentadan bilet almıyor
sa, o centa % 7 kâr sağlamaktadır. Bendeniz 
tetkik ettim, yıllardan beri, bu kredili satış
larla, bakanlıkların ekipler halinde ülkemizden 
dış ülkelere yaptıkları seyahatler dolayısiyle 
genellikle acentalar aracılığiyle bu biletler alın
mış. Saygıdeğer arkadaşlarım bu ne zaman bu 
başlamış, bilir misiniz? Agasi Şen isimli bir 
Devlet Hava Yollan Genel Müdürü var iken, 
Devletin imkânı, Devletin parası ve kân önde 
görülmüş, genellikle kanun ölçüleri içinde acen-
talarla rekabet yapılmış; bu tip toplu seya
hatlerin biletleri Hava Yolları tarafından doğru
dan doğruya temin edilmiş. O genel müdürden 
sonra acentalar, bu toplu seyahatlerin biletle
rini vermişler. Tabiî bu toplu biletler acentalar 
tarafından temin edildiğinde % 7 kâr acenta-
ya kalmaktadır; bunun ucundan yüzde bir İki 

de, her halde, mister yüzdebirler, ikilere ayrıl
maktadır, bu hususta da gerekirse Sayın Ba
kana özel olarak verilebilecek bilgilerimiz ol
duğunu beyan ederim. 

Saygıdeğer arkadaşlarını, öğrendiğime göre 
Türk Hava Yollan yakında Nevyork'ta, Vaşing-
ton'da, Detroitte, Osla'da, Stokholm'de ve 
Kopenhanğ'da satış bürolan açacakmış, incele
dim; bu yerlere Türk uçaklan uçmuyor, 200 
kadro istenmiş. Bu 200 insan, 200 talihli insan, 
Amerika'ya gidecek, o medeni olan Kuzeye gi
decek, Kuzayde lüks bürolar açılacak ve Türk 
Hava Yollannm bu milyonla... 

BAŞKAN — 1970 ten bahsediyorsunuz gali
ba yahut 1971 den. 

YILMAZ ALPASLAN — Efendim, genel 
olarak söylüyorum ben. 

BAŞKAN — Ama, 1964 te... 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Biti

riyorum efendim, lütfedin... 
CENGİZHAN YORULMAZ (Ankara) — 

Müsamahanız efendim. 
BAŞKAN — Müsamaha dışına çıkmamanızı 

istirham edeceğim. 
YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Çıkmı-

yacağım efendim, bitiriyorum. Bu meselenin bi
linmesinde fayda olduğu inancındayım. Ve dola-
sısiyle.. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Alpaslan, önümü
ze bütçeler gelecektir. O zaman bunlan geniş 
şekilde dile getirirsiniz. 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, benden evvel konuşan arkadaşlanma 
gösterdiğiniz toleransın yüzde onunu ben de 
talebediyorum. Lütfen. 

BAŞKAN — Ama siz artık 1970 tasarrufla
rına da geçtiniz; o bakımdan... 

YILMAZ ALPASLAN (Devamla) — A. P. 
Sözcüsü de geçmişti Sayın Başkanım. 

Saygıdeğer arkadaşlanm, Türk Hava Yollan 
personeli, Türk Hava Yollarının kapasitesiyle, 
Türk Hava Yollannın yaptığı dar uçuşlarla kı
yas edilemiyecek ölçüde, her geçen gün şişiril
mektedir. Temennimiz o ki, yeni Ulaştırma Ba
kanı, bu bozuk düzenin kötü örneklerinden bi
risi olan, Türk Hava Yollannın tutum ve dav
ranışını, Devlet Hazinesine yaptığı büyük 
zararlan önleyici tedbirlere gitsin ve dolayısiyle 
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istikbalde Türk Hava Yolları, Yaşar Tunagür | 
gibi insanların kaprislerine ve kötü niyetlerine 
âlet olmasın. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kâzını Özeke, buyurun 
efendim. 

KÂZIM ÖZEKE (istanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

PTT idaresi hakkında grup sözcüleri gerekli 
konuşmaları yaptılar. Ben de şahsım adına bir
kaç teknik noktalarına temas edeceğim: 

PTT nin kazanç temin etmesi en normal bir 
şeydir; bir nevi vergi gibidir. Postaya ataca
ğınız her şeyi oradan atmak mecburiyetindesiniz, 
telefonu oradan yapacaksınız, telgrafı oradan 
çekeceksiniz. Karşısında rekabet edecek başka 
bir müessese yoktur; tekel gibidir. Oradan geç
tiğine göre tabiîdir ki para kazanacaktır. Yalnız 
burada bâzı aksak noktaları belirtmek isterim. 

Bunun bir tanesi; başımdan geçtiği için 
şahsım adına misal vereceğim, hep seçimle ge
liyoruz, demokrasinin icabıdır, bayramlarda, 
yılbaşlarında seçmenlerimize mektup gönderi
yoruz, tebrik gönderiyoruz, bunda en zorluk 
çeken bir arkadaşınız da Meclisten benim, is
tanbul'dan geldiğime göre 25 - 30 bine yakın 
mektup postalarım. Her sene bunu istanbul'da 
en az 8 - 10 postaneden atmak imkânını bula
bilirim; bu büyük problem oluyor. Sayın Ba- I 
kandan rica ediyoruz; bunu otomatik makina-
larla mı yapacaklar? Bunlar her halde vardır. 
Bu sene Büyük Postaneye gittik, otomatik ma-
İrina bozulmuş, bizi Beyoğlu Postanesine gön
derdiler; Beyoğlu'na girmeye imkân yok. Şiş-
li'ye gittik, orası almadı. Beşiktaş'a gittik, bü
tün postaneleri dolaştık, maalesef Şeker Bay
ramında da seçmenlerimize gerekli bir vazifeyi 
yapamadık. Bu bakımdan, mektup ve tebrikle
rin seri alınması için bir çare düşünsünler. Oto
matik makinalar bozukmuş, yapılsın yahut ye
nilensin biz vatandaşlarımızla rahat mektuplaş- I 
ma imkânları bulabilelim. ) 

ikinci bir istirhamım daha var; Bu, atmış ı 
olduğumuz mektuplarda postanelerde bizlere 
fatura verilmiyor. Böyle bir usulümüz yoktur, 
deniyor. Bunlar her sene bizim için büyük bir 
yekûn tutmaktadır, bunları defterlerimize iş-
liyemiyoruz, gerekli emri verirlerse memnun 
oluruz. I 
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Bu arada, PTT nin araçlarının da muhtelif 
tiplerden olduğunu görüyoruz; bunların da tek 
tipe girmesini ve birbirinin parçalarını kullan
mak şartiyle tasarrufa gidilmesini temenni edi
yoruz. Çünkü, bugün Türkiye'de büyük bir par
ça sıkıntısı vardır, bunları önlemek için resmî 
bir daire olduğuna göre, tek tip arabalara gi
derse, yine memleket için muhakkak ki, bir 
kazanç olur. 

Şehirlerarası telefonla konuşma, biraz ev
vel arkadaşlarımın söylediği gibi, büyük bir 
problemdir. Bilmiyorum, bunda idarenin bir 
menfaati var mıdır? Ne zaman şehirlerarasını 
istesek, normal konuşmaya imkân yoktur. Hat
tâ gece geç vakitlerde bile, «en az bir saat bek
lersiniz,» der; acele isteriz, aceleyi de iki da
kikada, beş dakikada, on dakikada, zamanına 
göre verirler. Hattâ, Yıldırım istediğimiz çok 
oluyor. Bunlar için de gerekli tahkikat yapıl
masını şahsım adına kendilerinden rica ediyo
rum ; bizi de vatandaşı da bu sıkıntıdan kurtar
sınlar. 

Bilhassa istanbul'da çok dekikodusu olan, 
telefonların tercihli verildiği konusudur. Sa
yın Bakandan rica edeceğim; 1965, 1966, sene
lerinde - hattâ bu seneye kadar var, ama bizim 
1966 ya kadar burada konuşmaya hakkımız 
var - ne kadar tercihli telefon istanbul'da veril
miştir? Eğer bir malûmat verirlerse çok mem
nun oluruz. Çünkü, bunları iktidar partisinin 
de aleyhinde kullanıyorlar. Telefon almak için 
vatandaşlara âdeta «bizim partiden ol, verelim» 
diyorlar. Ben bunların miktarını, bir muhale
fet milletvekili olarak öğrenmek istiyorum; 
acaba 1964, 1965 ve 1966 da ne kadar tercihli 
telefon verilmiştir? Eğer biz bir fikir sahibi 
olursak, bize müracaat edenlere de bunları söy
lemiş oluruz. 

En son konu da, bu telefonların intifa hak
kının satılmasıdır efendim. Telefon idarenin
dir, konuşmak üzere kiralanmış gibidir. Fakat 
bir borçtan dolayı bir vatandaşın telefonu sa
tılıyor. Satılırken de icralarda, bilhassa istan
bul'da bunun çok büyük ticaretini yapan kişi
ler vardır, bunlar çok ucuz fiyata icradan tele
fonları alıyorlar ve yüksek fiyatla satıp kara
borsasını yapıyorlar. Bunun, kanunen değişti
rilmesi lâzım olduğunu arz ederim. Küllolarak 
bunu biran evvel hazırlayıp getirirlerse, bu in-
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tifa haklarını, medenî bir vasıtadır, bir insanın 
ticarethanesinden telefonunu alırsanız, değil 
borcunu ödemek, kendini dahi geçindiremez. 
Sayın Bakandan bu iş için de bize yardımcı ol
masını rica ediyor, hepinizi hürmetle selâmlı
yorum efendim. (0. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı Nahit 
Menteşe. Buyurun efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE 
(Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bakanlığımıza bağlı Kamu İktisadi Devlet 
Teşebbüslerinin 1964, 1965 ve 1966 raporlarının 
müzakeresi sırasında bâzı hususlarda, gerek 
grup sözcüleri ve gerekse şahısları adına konu
şan arkadaşlarımız, 1970 i ilgilendiren konulara 
da temas ettiler ve bize de zaman zaman sual 
tevcih ettiler. 10 gün sonra aynı çatı altında, 
Yüce Mecliste bütçe müzakerelerinde, Ulaştır
ma Bakanlığının Bütçesi müzakere edilirken bu 
konular hakkında geniş malûmat arz edeceğim 
için konuşmak niyetinde değildim. Esasen, 1964, 
1965 ve 1966 raporları bakanlığımızca titizlikle 
takibedilmekte, temenniler, dilekler ve tenkid-
ler nazarı itibara alınmaktadır. 

C. H. P. Sözcüsü arkadaşımız; şehirlerarası 
ve şehiriçi konuşmalarından uzun uzun yakındı
lar. 01 in cevap vermediğini beyan ettiler ve 03 
ten, 06 dan da şikâyette bulundular. Hemen arz 
edeyim ki, arkadaşımın bu tenkidlerine iştirak 
etmemek kabil değildir. (Alkışlar). Bir gerçek
tir. Bugün bilhassa istanbul'da, Ankara'da şehir
içi konuşmaları, bâzı semtlerde zorlukla yapıl
maktadır. Bunun için gerek PTT camiasında, ge
rekse Bakanlığımızda, vatandaşımızın daha ra
hat konuşmasını temin etmek için gerekli çalış
malar yapılmaktadır. Kısmet olursa bugün veya 
yarın tekrar PTT teeknik yöneticileriyle bu ko
nuda yeniden bir toplantı yapacağız. Elbette 
telefonuna sahibolan bir vatandaş telefon tesi
sinden evvel, sahibolduğu telefonda rahatça ko
nuşmak arzusunu duyar. Bu bakımdan, bu konu 
üzerinde titizlikle duracağız. Ancak, PTT nin 
de, takdir edersiniz ki, bunu A. P. Grupu Söz
cüsü arkadaşım burada rakamlarla ifade ettiler, 
hizmetleri büyümüştür. Kat be kat, bir kaç sene 

evveline nisbeten, konuşma sayısı artmış, müş
teri sayısı artmış, hulâsa; PTT idaresi de bir
takım imkânsızlıklarla çalışmak mecburiyetinde 
kalmıştır. Ama ne olursa olsun, inşallah bu ko

nuda gerekli çalışmayı yapacağız ve şikâyetleri 
önleme imkânına sahibolacağız. 

Yine arkadaşımız, telefonların dinlenmesi 
konusunu dile getirdiler. Zaman zaman bu şikâ
yetler muhtelif arkadaşlarımızdan gelmektedir. 
Hakikaten samimiyetle ifade edeyim ki, telefon
ların dinlenme konusu bizim için havsalamızın 
alamıyacağı bir konu olmaktadır. Hele hele kü
çük yerlerde bu daha çok olmakta, şikâyetler 
daJha çok gelmekte, gizliliğin ihlâl edildiği, za
man zaman konuşmaların taraflara aktarıldığı 
şikâyetleri bize intikal etmektedir. Bu konu üze
rinde çok titizlikle duracağız. Evvel emirde ha
berleşme emniyeti bizim için basta gelen bir ko
nudur. Bu hususta gerekli çalışmayı yapacağız. 
Bunu yapan PTT çiler varsa, kendileri tecziye 
edileceklerdir. Arkadaşımız bundan emin olsun
lar. 

Güven Partisi sözcüsü arkadaşımız Mehmet 
Nebil Oktay, PTT hizmetlerinin sadece şehirle
re değil, bucağa, köye kadar götürülmesi temen
nisinde bulundular. Bu, Hükümet programımız
da da ifade edilmiştir. Her ne kadar PTT 440 
sayılı Kanuna tabi ise de, verimlilik, kâr gayesi
ni gütmekte ise de, âmme hizmetini ifa etme 
bakımından, âmme hizmetini karşılama bakı
mından biz, hizmeti bucağa kadar, köye kadar 
götürmekteyiz ve bu kârlı olmamakla beraber 
bir âmme hizmeti gayesi ile bu tasarrufumuza 
da devam edeceğiz. 

PTT hizmetlerinin dağılımında arkadasları-
"vr, süratten bahsettiler. Nitekim, bunun için de 
PTT idaresi gerekli gayreti sarf etmektedir. 
PTT hizmetlerinin süratli dağılması bakımın
dan motorlu ekipler kurulmaktadır. Bu hizme
timiz, bu gayretimiz devam edecektir. 

Yine köye 15 günde bir yahut haftada bir 
uğrıyan köy dağıtıcısının haftada iki, on gün
de iki, hattâ haftada üç defa uğraması için ça
lışmalarımız vardır. Bâzı yerlerde de haftada 
iki şeklinde dağıtım tatbik edilmektedir. 

ismet Angı arkadaşımız, işyerlerinin çoğal
tıldığını rakamlarla seneler itibariyle belirtti
ler. 1965 senesinde 1 436 yerde PTT işyeri var
ken, 1970 yılında bu 2 689 a ulaşmış bulunmak
tadır. Nerede ise, % 100 dört senede bir artış iş
yerinde temin edilmiş bulunmaktadır. Açılan 
isyerlerimizde, köylerimizde, bucaklarımızda, 
Doğu vilâyetlerimizde, G. P. Sözcüsü arkadaşı-
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mızm ifade ettiği gibi, en iyi bir şekilde halkın 
karşısına çıkması, bina itibariyle, şekil itibariy
le elbette arzumuzdur. Bu bir fantazi değildir, 
büyük şehir, küçük şehir tefriki yapmadan bu
nun üzerinde durmak icabeder. Ancak, PTT nin 
imkânlarını da, Devletin imkânlarını da göz 
önüne almak suretiyle ve bu kadar işyeri açtı
ğımızı da nazara almak suretiyle bâzı noksanlık
larımız varsa, arkadaşlarımızın bize hak verme
lerini bilhassa istirham etmekteyim. Ama, halkın 
karşısına gerek büyük şehirlerimizde, gerek kü
çük şehirlerimizde ve köylerimizde en iyi bir şe
kilde, en iyi konfor ile çıkmak elbette bizim ar
zumuzdur. Bir tefrikimiz yoktur. Doğudur, Ba
tıdır gibi bir tefrikimiz yoktur. Bunu bilhassa 
arz etmek isterim. 

Ben çok zaman Doğu vilâyetlerimizde de gü
zel PIT binalarını görmüşümdür ve bundan 
memnuniyet duymuşumdur, ama bize her gön 
köylerden, bucaklardan işyeri açılması veyahut 
santral bağlanması talepleri gelmektedir. Yeti
şebildiğimiz kadar yetişebilmekteyiz. Bir prog
ram dâhilinde buna gitmekteyiz. Telefon ko
nuşmasında 1972 ddki hedef daha 1968 de 
katedilmiş bulunmaktadır, sosyal, ekonomik 
ve kültürel kalkınmamız ilerledikçe elbette mu
habere ihtiyacı da buna paralel olarak art
maktadır. 

Bir arkadaşımız, işyerlerinin açık olduğu 
saatleri sordular. PTT işyerinin 2 689 a çıktığı
nı ifade etmiştim. Halen, 255 işyerimizde ge
ce - gündüz yani 24 saat halkın hizmetine cevap 
verebilmektedir. 302 işyerimizde 7,00 ile 23,00 
saatleri arasında 16 saat çalışılmaktadır. 48 iş
yerimizde 7,00 ile 21,00 saatleri arasında -14 saat 
çalışılmaktadır. 1 207 işyerimizde 7,00 ile 19,00 
arasında 12 saat çalışılmaktadır. Telefonsuz 
olan 144 işyerimizde de 8,00 - 12,00; 14,00 -
18,00 saatleri arasında çalışılmaktadır. Ayrıca, 
703 acenta vardır. Acentalarda geç saatlere 
kadar çalışılmaktadır. Telefon olan her yerde şe
hirlerarası telefon mesaisi de, malûm olduğu 
üzere, jandarma telefonu vasıtasiyle 24 saatte 
sağlanmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün İstanbul'da 
1953 senesinden beri telefon bekliyenler var
dır. Telefon bekliyenin sayısı tahmin ederim 
bugünlerde 140 000 e ulaşmış bulunmaiktadır. 

Bir taraftan tevziimizi geliştirirken, diğer ta
raftan bütün vatandaşlarımızın talebini karşıla
mamak gibi bir durumda bulunmaktayız. 1953 
senesinden beri bekliyen talepler vardır. 1953 
senesinden beri 960 kişi henüz telefon sıra
sında bulunmaktadır. 

Aynı şekilde Ankara'da da 1961 senesin
den beri telefon bekliyen vatandaşlarımız mev
cuttur. 

Ahmet Günay arkadaşımız PTT hizmetlileri
nin yorucu bir görev ifa ettiklerinden bahsetti
ler. 5 saat çalışma düzenine sokulmalarını is
tediler. Gönül çok istiyor muhterem arkadaş
larım, ama bugünkü imkânlarımız muvacehe
sinde bu vatandaşlarımıza beş saat gibi rahat 
çalışma imkânını sağlıyacağımız iddiasında bu-
lunamıyaoağım. Bu noktada özür diliyorum. 

Yılmaz Alpaslan arkadaşımız, benim bir be
yanımdan bahsettiler. Son aylarda PTT perso
nelinin iktisadi ve sosyal durumlarının düzeltil
mesi için PTT idaresi bir karar almıştı. Ben 
de bunu Anadolu Ajansı vasıtıasiyle efkârı umu-
miyeye duyurmuştum. Zira, çok telgraf ve 
mektuba haklı olarak muhatap bulunmaktay
dım. Bizim beyanımız şunu ifade etmektedir; 
1970 kadrolariyle sınıflara muhassas kadro limit
leri bir derece yükseltilerek personelin terfile-
rine imkân sağlanmıştır. 

Bu arada limitler memurlarda 1 100, limit 
itibariyle, hepsinin 1 100 lira olacağı gibi bir 
ifadede bulunmadım. Bu limitler memurlarda 
1 100, dağıtıcılarda 950, başdağıtıcılarda 1 100 
lira olmuştur. Yine adedleri 10 000 e yakla
şan hatbakıcı ve dağıtıcılarına emeklilik mükte
sep hak derecelerinin üzerinde barem dışı ücret 
verilmesi karara bağlanmıştır. Şehirlerarası 
personeline girişlerinden itibaren seyyanen 
emekliliklerinin üç üstünde barem dışı aylık ve
rilmesine başlanmıştır. 3059 sayılı Kanunun 13 
ncü maddesine göre verilmekte olan mahal taz
minatı 25 liradan kanunun tanıdığı en yüksek 
meblâğ 30 liraya çıkarılmıştır. Fazla mesai üc
retlerinin % 50 nisbetinde zamlı ödenmesi kabul 
edilmiştir. Personelin diş protezleri evvelce 
hudutlu idi, bu hudutlar kaldırılmıştır, gözlük 
camı, enjeksiyon masrafları gibi masraflar, aile
lerinin tedavi masrafları gibi birtakım sosyal 
tedbirler de İdare Meclisince alınmıştır. Bugün 
ayakkabısı ile, paltosu ile v.s. diğer yardımla-
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riyle ikramiyeleri de nazarı itibara alırsak, bir 
büyük şehirde en az alan memur, dağıtıcı v.s. 
550 lira almaktadır. 

KÂZIM ÖZEKE (istanbul) — Yine az. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHÎT MENTEŞE 
(Devamla) — Az. Çok olduğunu ifade etmiyo
rum, bir gerçeği ifade etmek için söylüyorum. 

Yılmaz Alpaslan arkadaşımız bu arada pas 
konusunda beyanda bulundular; Atatürk ilkele
rinden, bir düzen değişikliği ve bu düzeni Ata
türk ilkelerine bağladılar. 

Muhterem arkadaşlar; çok şükür Atatürk 
nesli Türkiye'de Hükümet etmektedir. Arkadaşı
mızın bu noktayı evvelemirde tesbit etmesini ar
zulamaktayım, istemekteyim. 

Pas konusunda senelerin tatbikatı vardır. 
Muayyen senenin, geçen senenin, evvelki sene
nin gibi bir muayyen devreyi itham gibi bir du
ruma girmiyeceğim, Pas talimatnamesi vardır. 
Arkadaşımız bir isim verdiler. Bir suiistimal 
varsa, bunu hassasiyetle takibedeceğim, esasen 
bunu bir nizama sokmak mecburiyetindeyiz ve 
sokmaktayız. Pas konusunda titizlikle durmak
tayız, ama burada ne kadar pas; şu, şu diye te
ker teker sayacak değilim. Muhtelif iktidarlar 
devrinde pas konusu ihmal edilmiştir, kullanıl
mıştır. Suiistimaller varsa, bunların üzerinde 
hassasiyetle duracağımızdan, takifoedeceğimiz-
den emin olmanızı bilhassa istirham ederim. 

1964, 1965, 1966 senelerinde ne kadar ter
cihli telefon verildi şeklinde bir suali özeke ar
kadaşım tevcih ettiler. Bunu şu anda kendilerine 
bildirmeme imkân yoktur, özel olarak 1964 
1965, 1966 senelerinde ne miktarda tercihli te
lefon tahsisi yapılmıştır, bunu rakam olarak ay
rıca kendilerine bildireceğim. 

Saniyen, tercihli telefon hususunda âzami 
dikkat gösterilmektedir. Talimatnameye uygun 
hareket edilmektedir. Bu husustan arkadaşalrı-
mızm emin olmalarını bilhassa istirham etmek
teyim. 

Yine Sayın özeke arkadaşımız acentalar ko
nusundan bahsettiler. Çok evvelden beri acenta 
vasıtasiyle bilet satışı yapılmaktadır. Stokholm, 
New-York v.s. yerlerde de büro açılması düşü
nülmekte midir, gibi bir sual tevcih ettiler. 
Bu, bir ihtiyaçtan doğmaktadır. Zira sade Av
rupa'da uçan BE Havayollarının New - York 
Bürosu BW için gelirinin % 22 sini sağlamakta

dır. Bu ba* zaruretin ifadesidir. Elbette acenta-
ların açılması, gücümüzün yettiği kadar Türk 
Havayolları için faydalı olması bakımından des
teklenecektir. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bajşlanigıçta da 
arz ettiğim gibi, arkadaşlarımızın dilekleri, ten-
kidleri, tarafımızdan ve Bakanlığımıza bağlı te
şekküllerimize mensup arkadaşlarımız tarafın
dan takftedilmiştir. Ayrıca raporlar da titizlik
le incelenecektir. Yüce Meclisi bu vesile ile say
gılarımla selâmlıyorum efendim. (A. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — T. 0. Posta Telgraf ve Telefon 
İşletmesi üzerimdeki görüşmeler bitmiştir. 

1964, 1965, 1966 yılları kâr, zarar bilançosu
nu 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğin
ce tasviplerinize arz edeceğim. Bu tasvipten tah
kik konusu olan ve kaza mercilerine intikal et
miş veya intikal edecek olan hususlardan doğa
cak sonuçlar saklı kalmak kaydiyle tasvibalı-
nacaktır. 

Şimdi bilançoları okutuyorum. 
8. — T. C. Posta Telgraf ve Telefon işletmesi. 
1964 yılında kâr: 49 144 652,11 lira. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1965 yılında kâr: 56 117 229,98 lira. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1966 yılında kâr: 92 088 307,17 lira. 
BAŞKAN — Tasviplerinize arz ediyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1964, 1965, 1966 yılları bilançoları tasvibedil-
miş olmakla o yıllara ait yönetim kurulları da 
ibra edilmiş bulunmaktadır. 

Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat, Deniz 
Bank, Türk Havayolları A. Ş. Uçak Servisi A. 
Ş. nin bilançoları okunup bilgilerinize arz edile
cektir. 

a) Denizcilik Bankası T. A. O. 
1964 yılında zarar: 8 142 986,32 lira. 
1965 yılında zarar: 28 572 040,40 lira. 
1966 yılında kâr: 160 779,70 lira. 
BAŞKAN — Genel Kurulun bilgilerine arz 

edilmiştir. 
b) D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. 
1964 yılında zarar: 90 963,38 lira. 
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1965 yılında zarar: 2 811 366,74 lira. 
1966 yılında kâr: 11 189 997,15 lira. 
BAŞKAN — Üç yıla ait hesaplar Genel Ku

rulun bilgilerine sunulmuştur. 
c) Türk Havayolları A. Ş. 
1964 yılında zarar: 18 249 208,65 lira. 
1965 yılında zarar: 6 607 665,90 lira. 
BAŞKAN — Türk Havayolları A. Ş. riin iki 

yıllık hesap bilançosu Genel Kurulun bilgileri
ne sunulmuştur. 

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ KAR
MA KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN TUĞ
RUL (Cumhuriyet Senatosu Bilecik Üyesi) — 
Sayın Başkan, 1966 yılı hesabı sonradan tetkik 
edilecekfe. Gelmemiştir efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
d) Uçak servisi A. Ş. 
1964 yılında kâr: 533 055,21 lira. 
1965 yılında kâr: 550 640,59 lira. 
BAŞKAN — Uçak Servisi A. Ş. nin iki yıl

lık bilançosu Genel Kurulun bilgilerine arz edil
miştir. 1966 yılı hesap bilançosu bilâhara arz 
edilecektir. 

Yüksek Genel Kurulun almış olduğu karar 
veçhile gündem bitmiştir. Şimdi gündemin di
ğer kısmına geçeceğiz. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Usul hakkında 
söz istiyorum. Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Çalışma usulü hakkımda, buyu
runuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin raporlarının 
zamanında çıkmasını grupumuz canı gönülden 
arzu etmektedir. Bu sebepledir ki Sayın Baş
kanlık tarafından böyle bir raporun üç sene
lik hesabı ihtiva edecek bir raporun bütçeden 
evvel ele alınması söylendiği zaman, grupumuz 
sırf bu emdişe ilte ve bu ihtiyacı karşılamak 
için aradaki zaman, konuşulma tarihi ile, gün
deme alınma tarihi arasında 4 - 5 gün gibi kı
sa l>ir zaman olduğu halde kabul etmiştik, tek 
bu çıksın diye. 

Şimdi, elimizde bir program var, iki gün 
ilerisinde bulunan programlan da yerine getir
miş bulunmaktayız. Ama kabul buyursunlarki, 
5 gün evvelinden bize bildirilmiş, biz de bunu 
arkadaşlarımıza bildirmiş vaziiyeltlteyiz. Sözcüle
rimiz var ve ona göre bu dar zaman içinde ha-
arlanmak mevkiinde kalmışlardır. Aslında böy- | 

le bir işin 1, 1,5 ay evvelinden haber verilmek 
suretiyle yapılması gerekirdi. 

Sayın Başkamdan istirham ediyorum; bu
günün, yarının ve öbürgünün programlarını bi
tirmiş bulunmaktayız. Görüşmeyi bugün bura
da bırakmamız uygun olur. Yoksa murakabe
nin yapılmaması neticesine ulaşırız. 

BAŞKAN — Efendim, 19 . 1 . 1970 tari
hinde Genel Kurulun ıttılaına arz edilip istih
sal edilen karara göre; Hergün saat 10,00 dan 
13,00 e, 14,00 den de 19,00 a kadar çalışma ka
rarı alınmış ve bu karara ek olarak da, günlük 
program bittiği takdirde devam edilir, şeklin
de Genel Kurulun karan labih olmuştur. 

Bu birbirine ekleme suretiyle pek tabiî 14 
günlük program talhmlin ediyoruz ki 9 günlük 
bir programa inecektir. Bu program tertibi de 
bir geniş düşüncenin ifadesidir. Bu sebeple 
sayın üyeler sabahleyin erken kalkmak sure
tiyle saat 10;O0 da Genel Kurula teşrif ediyor
lar. Halbuki program yapılırken Genel Kurul 
saat 15,00 te başlayıp 19,00 a kadar çalışılması 
hususunda karar ittihaz etseydi pekâlâ bu prog"-
ramla aynı neticeyi istihsal etmek mümkün 
olurdu. 

Çalışma tarzını tâyin etmede Başkanlık kı
sıtlı. Bir takrir verirsiniz, oylanm. Ama böyle 
bir beyanı re'sen kabul etmek yükünü bana tah
mil ediyorsunuz, Genel Kurulun ittihaz etmiş 
oMuğu karara ayktn olacak. Onun için saat 
19,00 a kadar çalışmak mecburiyetindeyiz. Na
sıl çalışacağız? Bir sonraki günün programını 
almak suretiyle 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Müsaade edi
niz Sayın Başkan, öyle değil alman karar. 

BAŞKAN — Efendim, özür dilerim. Mesele 
usûl değil, bir takrir meselesidir. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Sayın Baş
kan, bizim konuşmamız başlangıçta bu ohna-
»nıştı. Ertesi günün programını görüşeceğimiz 
söylemdi. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun okuyalım 
efendim : 

«Genel Kurul 23 Ocak 1970 Cuma gününden 
^tibaren çalışmalarına aralıksız olarak 14 gün 
-\evam edecektir. 

Günlük toplantılar saat 10,00 - 13,00 ve 
14,30 - 19,00 arasımda yapılacaktır. 
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Günlük program tesbit edilen gün ve saat
ten evvel biterse bir sonraki güne ait program 
müzakereye alınacak ve saat 19,00 a kadar de
vam olunacaktır. 

Bir gün sonraki program yok M, üç gün 
sonraki program Var. Bugün ise, 4 ncü günün 
programını alacağız. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Başkanlıkta 
grupumuzu temsilen bizzat bendeniz konuşmuş
tum. Ancak bir sonraki günün programını gö
rüşebilecektik. 

VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Baş
kan, ancak bir sonraki günün programını alıp 
görüşebilirsiniz. 

BAŞKAN — O zaman geriye doğru gitmek 
lâzım efendim. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, grupum adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Necdet bey, biliyorum; söyle
mek istediğinizi de biliyorum. Divan olarak 
ben de sizlerden rica ediyorum; yardımcı olu
nuz, diyorum. Gerekçe duyayım ki, bugün sa
at 16,10 da tatil edeyim birleşimi. 

NECDET UĞUR (İstanbul) — Yardımcı ola
cağız, söz veriniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Uğur. 

C. H. P GRUPU ADINA NECDET UĞUR 
(İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer millet
vekilleri : 

Burada hernekadar sıralar boş görünüyor
sa da, çok ciddî bir iş yapılmaktadır. Bir kı
sım arkadaşlarımız Türkiye'de çok önemli 
olan müesseselerin gecikmiş olan ve gecikmiş 
olması yüzünden önemini de kaybetmiş bulu
nan, hiç olmazsa böyle gösterilmesi mümkün 
olan, raporları ciddiyetle tetkik etmek ve bu 
konuda fikirlerini söylemek istemektedirler. 

Biz burada sadece bir takvim tatlbikçisi 
değiliz. Burada, Türk ekonomisinde önemli 
yeri ve etkileri olan müesseseler hakkında 
Parlâmento üyelerinin tetkike, cidddî inceleme
ye dayanan fikirlerini söylemek görevinde olan 
parlömanterleriz. 

Arkadaşlarımızın içinde pek çokları bu 
programı ciddiye almışlar ve buna göre de 
kütüphanelerde hazırlık yapmaktadırlar. Bu
rada bizi dinleyen Devletin değerli temsilcileri 
var. Parlâmentoyu bu arkadaşlarımızın kar
gısında alelacele böylesine ciddî bir meselede 

bir takvim tattbiki yüzünden geçirir hale 
koymaya kimsenin hakkı yoktur. (C. H. P. sı
ralarından alkışlar.) 

Bu bir tetkik meselesidir. Kaldı ki, iki gün 
de erkene almış olarak takvimi tatbik etmek
teyiz.. Zamanından önce bitirmek durumunda
yız da. Bir acelemiz de yoktur. Müzakere
lere saat 10.00 da başlanması, saat 19.00 a ka
dar uzatılması, aslında bu konuda çok fazla 
söz alan olursa bunu sığdırmak içindi. Şim
dilik böyle bir durum yoktur. O bakımdan 
arkadaşlarımızın zaten ciddî hazırlanma im
kânları azdır, zaten gecikmiş raporlar üzerinde 
söylenen sözlerin ağırlıkları azdır. Bunu bir 
de böyle takvimi aceleye getirmek hafifliği ile 
büsbütün tesirsiz hale getirmiyelim. 

Bu konuda bir önergemiz de vardır, takdim 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Başkanlığa bu hususta bir 

önerge gelmiştir. Okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Program tamamlanmıştır. Toplantının ya

rın saat 10.00 a 'bırakılmasını arz ve teklif ede
rim. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek is-
tiyen? 

Buyurunuz Savın Okçu. 
HİLMİ OKÇU (Manisa) — Sayın Baş

kan, değerli Meclis üyeleri, Kamu iktisadi Te
şebbüslerinin 1964, 1965, 1966 yıllarının rapor
ları üzerinde müzakereler cereyan etti. Elbette 
'bu gibi teşebbüslerin iktisat erbabı, maliye er
babı, bu işleri yürüten insanlar ariz ve âmik 
üzerlerinde- durmuşlardır. Meselelerin Mec
liste, büyük topluluklarda rahatlıkla halledil
diğini ben görmedim, darılmayın. 

Meclislerin ihtisas komisyonları vardır. 
Mühim olan meseleler komisyonlarda rahatlıkla 
müzakere edilir. Saat 19,00 a kadar çalışması ica-
bediyor Meclisin İçtüzük de öyle ve umumi
yetle kaideler böyle vaz'edilmiş. Buna rağmen, 
«hayır efendim, çalışmıyalım.» deniyor.. Ben ça
lışmak arzu ediyorum. 

S. HAKKI ESATOĞLU (Nevşehir) — Gru-
punuz dolu maşallah. 

BAŞKAN — Sayın Esatoğlu, müdahale et
meyiniz.. 
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HİLMt OKÇU (Devamla)—Saat 19,00 a ka
dar çalışmak icabediyor. Şartlarda değişiklik 
mi oldu? Değişen bir durum mu oldu? Sizin 
iktidarınız zamanında da şu memlekette on 
kişi ile bütçeler çıkarılıyordu, ben şahidim. 
(C. H. P. sıralarından gürültüler.) 

Zabıtları tetkik edin. Sayın Reşit Ülker'in 
şansına hitabediyorum; burada, bu kürsüde, 
birinci devre milletvekili iken çok haykır
mıştır, Meclis yönünden. Biz çalışmak istiyo
ruz. Arkadaşların hepsi reşit ve fariktir, mü
meyyizdir. Zorla elinden tutup da getirecek 
değiliz. Biz, normal olarak Meclisler çalış
sın arzu ediyoruz. Bu itibarla takririn aleyhin-
deyim, arz ederim efendim. 

29 . 1 . 1970 O : 2 

BAŞKAN — Efendim, takrir okunmuş, 
aJsybiade görüşme yapılmıştır. Takriri oyla
rınıza arz edeceğim, yeterlik mahiyetindedir. 
Programın bitmiş olması gerekçesine dayan
maktadır. Yarın, evvelce almış olduğumuz 
karar veçhile saat 10,00 a taliki istenmektedir. 

Oylarınıza arz ediyorum. Kabul buyuran
lar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

30 Ocak 1970, Cuma günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,18 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

36 N'CI BİRLEŞİM 

29 . 1 . 1970 Perşembe 

Saat : 10,00 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 

maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi D. : II; 3/108, 122, 259, 267, 
385, 436, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet 
Meclisi D. : III; 3/54) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771 
e ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 


