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Sayfa 
I. — Geçen tutanak özeti 498 

II. — Başkanlık Divanının Genel Kurula 
sunuşları 498,502,503,510 

1. — Bütçe ve Plau Komisyonu Başkan
lığının, Komisyonlarının görev bölümüne dair 
tezkeresi. (3/714) 498:499 

2. — Bayındırlık, Ulaştırma ve imar - İskân 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonlarının 
göıiev bölümüne dair tezkeresi. (3/716) 499 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Ke
mal Sarıibrahiımoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin 
Atmaca'nın, TRT yönetiminin tutumu, TRT 
Genel Müdürleri ile yargı kanarlarının tatbiki 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/31) 499 

4. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere 
seçki. 499:5C|0j,51CI 

5. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine 
bağımsız üye seçimi. 5C0 

6. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi 
Fikret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji dar-

Sayfa 
lığının nedenleri ve çözüm yolları konusunda 
Senato Araştırması isteyen önergesi (lCi/6) 5C2. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, mason localarına dair Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (lC|/7) 5C2 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğlu'nun, Atatürk Devrimleri ve 
Devletin temel ülkeleriyle ilgili işlemler hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/11) 5Q2:5C3 

9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, 11 sayılı 
Kanun Hükmündeki Kararnameye müsteniden 
TRT Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya dair 
Senato Araştırması isteyen önergesi (lCl/12) 503 

10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömel Ucuzal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim 
Bakanı tarafından yapılmış olan tayin ve nakil 
tasarrufları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/13) 5C0 

11. *— Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Özer Derhâl ve Tabiî Üye 
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Sayfa 
Suphi Gürsoytrak'ın, Elektrofer Firmasına ve
rilen teşvik ve ithal belgeleri ile bu firmanın 
gümrük işlemleri hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergeleri. (10/14) 503 

12. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
î. Cenap Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkın
da Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/15) 5C3 

13. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Ahmet Demir Yüce'niin, Başbakanlığa 
bağlı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 
tarafından hazırlanmış olan yönetmelik hak-
kmda Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/16) 503 

14. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya 
Üyesi Nurettin Akyurt'un, TRT'nin malî ve 
•idari' işlemleri hakkında Senato Araştırması is
teyen önergeleri (10/17) 503 

15. — Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Lütfi 
Bilgen'in, İçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve 
Ziraat Okulu hakkında Senato Araştırması is
teyen önergesi (10/19) 503:504 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi 
Sırrı Atalay'm, Milliyetçi Hareket Partisi örgü
lünün bazı davranış ve eylemleri hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi (10'20fi 50+ 

17. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'm, Türkiye ile Amerika Birleşik 
Devletleri arasında yapılan anlaşmalara dair 
Senato Araştırması isteyen önergesi (1Q 21) 504 

18. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan 
nakil ve tayinlerle açığa alınanlar hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi (10/'22) 504:505 

19. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Dışişleri Bakanının Pakistan'a 
gitme sebebine dair Senato Araştırması isteyen 
önergesi (10/23) 505 

20. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker'in, Kızılay Alt geçidi ve çarşs yapımı 
inşaatıyle ilgili Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/24) 505 

21. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 
Hilmi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de 
depremden sonra yapılan konutlar hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/25) 505 

Sayfa 
2?.. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 

T-Tnmdi özer'in, belediyelere yapılan devlet yar
dımı hakkmda. Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (Î0;26) " 505 

23. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Y'g'L Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Suitan-
hamam'da vukubulan yangınlar hakkında Senato 
Araştırma.;; isteyen önergesi. (10/27) 505 

24. -— Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi 
Neve'i Cidal ve arkc.daşların;n; Millî Eğitim Ba
kam tarafından yapılan nakil, tayin ve açığa alı
nan Millî Eğitim mensupları hakkında Senato 
A"aştfrmaçı isteyen önergeleri. (10/28) 5C5 

25. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fah
ri Özdiîck ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve 
gerektirdikleri çözümlerin saptanması hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/29) 5C5 

26. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üye
si Salih Tanyeri'nin, 1975 yılı kömür üretimi, 
dağıtımı, müracaat ve dağıtım tarihleri konusun
da Senato Araştırması isteyen önergesi (10/30) 5C5 

III. — GÖıüşükn İşler 502,503 

İ. —• Tıhk Hava Yollan Anonim Ortaklığı 
üo Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna 
(hîr Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
raporu ve ek raporu (10/33) 502 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Ya
şar Tunarürıin faaliyetleri konusunda kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Arattırma Komisyonunun 
üçüncü raporu (10/44) 5C3 

3. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
M:.z;raij, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait 
0 etapları hakkında, Cumhuriyet Senatosu He-
-apları İnceleme Komisyonu raporu (5/14) (S. 
Sayısı : 404) 5C6 

4. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Ey••01, Ekim ve Kasım 1974 aylarına ait hesap
lar:- lakkır-'a. Cumhuriyet Senatosu Hesapları 
İnceleme Komisyonu raporu (5/15) (S. Sayısı : 
468) 506 

5. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
1973 mali yılı kesinhesapları hakkında, Cumhu
riyet Senatosu Hesapları inceleme Komisyonu 
raporu (5/16) (S. Sayısı : 469) ' 506 

6. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Aralık Î974, Ocak, Şubat 1975 aylarına ait he-

492 
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saplan hakkında, Cumhuriyet Senatosu Hesap
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/17) (S. Sa
yısı : 501) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Tur
gut Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi mu
vacehesinde Bolu Çimento Fabrikası İdare Mec
lisi Reisliği sıfatiyle Senatörlük sıfatının bağda
şıp bağdaşmayacağına dair, İstanbul eski Üyesi 
Ekrem Özden"in önergesi ve bu hususta Başkan
lık Divanının 1 Haziran 1970 tarih ve 28, 10 
Temmuz 1972 tarih ve 31. 11 Mart 1974 tarih 
ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sayılı kararları 

8. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 10 . 5 . 1972 tarih ve 15561 sayılı ka
rarı ile 12 . 6 . 1973 tarih ve 28, 20 . 6 . 1974 ta
rih ve 28, 6 . 3 . 1975 tarih ve 28 sayılı raporları 
(Cumhuriyet Senatosu : 4/131) (S. Sayısı : 
279'a 2 nci ek) 

9. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Baka
nı Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket 
Bozfturt'a, 5878 sayılı Şefika Sertkan'a. 5879 sa
yılı Nuriye Karabulut'a, 5880 sayılı Fatma Hik
met Göymen'e, 5881 sayılı Özgül Ertunç'a, 5882 
sayılı Mesut Tuğrul. Oymak'a, 5883 sayılı Fat
ma Müeyyed Genc'e, 5884 sayılı Vedia Şen'e, 
5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 5886 sayılı Naciye 
Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 5888 sa
yılı Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 
5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5891 sayılı Fe
ride Nezahat Anarman'a, 5892 sayılı Mecit Sol-
maz'a ve 5893 sayılı Asiye Ünsaldı'ya ait ka
rarların Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
25 .6 .1973 , 20 .6 .1974, 6 .3 .1975 tarih ve 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 5937/7041 sayılı raporları (C, 
Senatosu : 4/135) (S. Sayısı : 314'e 2 nci ek) 

10. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez' 
in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu^ 
nun 12.11.1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 5872 sayılı İhsan Ünesen'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 
6 . 6 .1974 tarih ve 7, 3 . 3 . 1975 tarih ve 7 sa
yılı raporları C. Senatosu : 4/160) (S. Sayısı : 
360'a 1 nci ek) 

lyfa I Sayfa 
11. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğ-

lu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku-
506 rulunun 12.11.1969 tarihli ve 71 sayılı Haf

talık Karar Cetveiinde'ki 5871 sayılı Şerife Ön-
•kal'a ait kararın Genel Kurulda görüşülmesi
ne dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
nun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 3 . 3 .1975 tarih ve 1 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/163) (S. Sayısı : 
361'e 1 nci ek) 506 

12. —• Adana Milletvekili Ahmet Topaloğ-
I lu'nun, Dilekçe Karma Kom'isyonu Genel Ku-

506 rulunun 12.11.1969 tarihli ve 71 sayılı Haf-
j tahk Karar Cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dur-

sun'a ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu
nun 6 . 6 . 1974 tarih ve 3, 3 . 3 .1975 tarih ve 3 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/162) (S. Sayısı : 
362'ye 1 nci ek) 506:507 

13. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğ-
| lu'nun, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku

rulunun 12.11.1969 tarihli ve 71 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fu
at Tanrısever'e ait kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Katma 
Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 4, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 4 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/159) 
(S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 507 

14. —• Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye 
Bakanı - Dışardan), Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 8 .6 .1972 tarih ve 128 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 15558 sayılı 
Aziz Ronabar'a ait kararın tatbik edilemeyece
ğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun, 6 .6 .1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
29 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/164) (S. Sa
yısı : 365'e 1 nci ek) 507 

15. —• Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye 
Bakanı - Dışardan), Dilekçe Karma Komisyo
nu Genel Kurulunun 1.11.1970 tarih ve 15 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 1274 sayılı 

I Tahir Şanlı'ya ait kararın tatbik edilemeyeceğine 
I dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad

desi gereğince kararın Genel Kurulda görü-
I şülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun, 

2 0 . 6 . 1974 tarih ve 33, 3 .3 .1975 tarih ve 33 
sayılı raporları (C, Senatosu : 4/169) (S. Sayı-

506 I sı : 377'ye 1 nci ek) 507 
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16. — Ali Rıza Uzuner'in (Eski Çalışma Ba
kanı), Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10. 1 .1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 20 . 6 .1974 tarih ve 32, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 32 sayılı raporları (C. Se^ 
natosu: 4/168) (S. Sayısı : 378'e 1 nci ek) 

17. — İstanbul Milletvekili (Eski Millî Sa
vunma Bakanı) İihami Sancar'ın, Dilekçe Kar
ma Komisyonu Genel Kurulunun 21 .6 .1973 
tarih ve 159 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 
19065 sayılı Bekir Şirin'e ait kararın tatbik edi
lemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis
yonunun, 20 . 6 .1974 tarih ve 30, 3 . 3 .1975 ta
rih ve 30 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/166) 
(S. Sayısı : 379'a 1 nci ek) 

18. — Konya Milletvekili (Eski Tarım Ba
kanı) Bahri Dağdaş'ın, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 19 .6 .1967 tarih ve 29 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 2144 sayılı 
Mürüvet Gökşin'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonu
nun. 20 . 6 .1974 tarih ve 31, 6 . 3 .1975 tarih ve 
31 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. Sa
yısı : 380'e 1 nci ek) 

19. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Mali
ye Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 28 . 5 .1969 tarih ve 
64 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5133 sa-
ym Pakize Izbul'a ait kararın tatbik edileme
yeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonunun 4 . 7 .1974 tarih ve 50, 6 .3 .1975 
tarih ve 50 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/197) 
(S. Sayısı : 383'e 1 nci ek) 

20. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Ma
liye Bakanı) Mesut Erez'in. Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 28 . 5 .1969 tarih vs 
64 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 5129 sa-

/fa Sayfa 
yılı Lâtife Doğdu'ya ait kararın tatbik edile
meyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 

•nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 4 . 7 . 1 9 7 4 tarih ve 49, 6.3.1975 
tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/196) 
(S. Sayısı : 384'e 1 nci ek) 507 

21. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Mali
ye Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 
8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 887 sayılı 
Fatma Boy'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
dîsi gereğince kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun 4 . 7 . 1974 tarih ve 48, 6 .3 .1975 ta
rih ve 48 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/195) 
(S. Sayısı :385'e İnc i ek) 507 

22. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Ma-
'iye Bakan») Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Ko-
misyonu Genel Kurulunun 30 .6 .1970 tanh ve 
8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 886 sayılı 
Fatma Ayla Ergun'a ait kararın tatbik edileme
yeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 
nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 4 . 7 . 1 9 7 4 tarih ve 47, 6.3.1975 
tarih ve 47 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4'194) (S. Sayısı : 386'ya 1 nci ek) 507:508 

23. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Ma
liye Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 
sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gü-
layşe Kış'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 
gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1 9 7 4 tarih ve 46, 6 . 3 . 1 9 7 5 tarih ve 46 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/193) (S. Sayısı : 
337ye 1 nci ek) 508 

24. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Ma-
üye Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 
8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı 
Saniye Tokmak'a ait kararın tatbik edilemeyece-

İ ğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince kararın Genel Kurulda görii-
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Sayfa 
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 4 . 7 . 1 9 7 4 tarih ve 45, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 45 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/192) 
(S. Sayısı : 388'e 1 nci ek) 508 

25. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Ma
liye Bakanı), Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 30 .6 .1970 tarih ve 
8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 883 sayılı 
Hicriye İlker'e ait kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 4 . 7 .1974 tarih ve 44, 6 . 3 .1975 ta
rih ve 44 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/191) 
(S. Sayısı : 389'a 1 nci ek) 508 

26. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hay
riye Özaşkan'a ait kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 4 . 7 .1974 tarih ve 43, 6 . 3 . 1975 ta
rih ve 43 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/190) 
(S. Sayısı : 39Û'a 1 nci ek) 508 

27. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Mali
ye Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 30 .6 .1970 tarih ve 
8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 881 sayılı 
Şerife As'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine da
ir yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 
gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1 9 7 4 tarih ve 42, 6 . 3 . 1975 tarih ve -.*, 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/189) (S. Sayısı : 
391'e 1 nci ek) 508 

28. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Mali
ye Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 30.6.1970 tarih ve 8 
•sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 880 sayılı 
Zeynep Karataş'a ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 4 . 7 . 1 9 7 4 tarih ve 4ı, 6 . 3 . 1 9 / 5 
tarih ve 41 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/1 ÖÛ) 
(S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek) _ .Ü 

Sayfa 
29. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Mali

ye Bakam), Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kumlunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 
8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 879 sayılı 
Kudret Aydın'a ait kararın tatbik edilemeyece
ğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 4 . 7 . 1 9 7 4 tarih ve 40, 6 . 3 .1975 
ta-'h ve 40 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/187) 
(S. Sayısı : 393'e 1 nci ek) 508 

30. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Mali
ye Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 30 .6 .1970 tarih ve 
8 sayılı Haftalık Karar Cetvelindeki 878 sayılı 
Safiye Gençtürk'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 4 . 7 . 1 9 7 4 tarih ve 39, 6 .3 .1974 
tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/186) 
(S. Sayısı : 394'e 1 nci ek) 508 

31. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kumlunun 30 . 6 .1970 tarih ve 8 sa-
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Hali
de Nom'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine da
ir yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi 
gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 6 . 3 \ 1975 tarih ve 38 sa
yılı raporları. (C. Senatosu : 4/185) (S. Sayısı : 
395'e 1 nci ek) CZî> 

32. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komis
yonu Genel Kurulunun 30 . 6 .1970 tarih ve 8 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Na
ciye îzgi'ye ait kararın tatbik edilemeyeceğine 
dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci madde
si gereğince kararın Genel Kurulda görüşülme
sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 6 . 3 . 1975 tarih ve 
37 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/184) (S. Sayı
sı : 396'ya 1 nci ek) 508:509 

33. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Baka
nı - Dış.ırdan), Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 1.11.1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık 
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Sayfa 
Karar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alem
dara ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair ya
zısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ge
reğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine da
ir önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1 9 7 4 tarih ve 36, 6 . 3 . 1975 tarih ve 36 
sayılı raporları (C. Senatosu : 4/183) (S. Sayısı : 
397'yc 1 nci ek) 509 

34. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan), Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Er-
kul vekili Avukat M. Salih Yurdakuler'e ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1 9 7 4 
tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35 sayılı rapor
ları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 1 nci 
ek) 509 

35. —• Ziya Müezzinoğiu'nun (Eski Maliye 
Bakanı - Dışardan), Dilekçe Karma Komisyo
nu. Genel Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sa
yılı Haftalık Karar Cetvelindeki 15564 sayılı' 
Kemal Derin'e ait kararın tatbik edilemeyeceği
ne dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşül-
m:sine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 6 . 3 . 1975 ta
rih ve 34 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/181) 
(S. Sayısı : 399'a 1 nci ek) 509 

36. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Ma
liye Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 
64 sayıh Haftalık Karar Cetvelindeki 5106 sa-
yrlı Nuri Ön er'e ait kararın tatbik edilemeyece
ğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince kararın Genel Kurulda görü-
şülmes:ne dair Dilekçe Karma Komisyonunun, 
1 1 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 tarih ve 51 
sayslı raporları (C. Senatosu : 4/199) (S. Sayısı : 
402'ye 1 nci ek) 509 

37. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Orhan Süersan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 12. 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı 
Kafîahk Karar Cetvelindeki 5894 sayıh Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 

Sayfa 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 3 1 . 5 . 1971 ta
rih ve 6, 10 . 5 .1972 tarih ve 6, 20 . 6 . 1974 tarih 
ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 6 sayılı raporları (C. 
Senatosu : 4/81 - 4/22) (S. Sayısı : 1574'e 3 ncü 
ek) 509 

38. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12 .7 .1967 tarih ve 38 sayıh Haf
talık Karar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun 31 .5 .1971 ta
rih ve 17/1, 10 . 5 . 1972 tarih ve 17/1, 20 . 6 .1974 
tarih ve 17, 3 . 3 .1975 tarih ve 17 sayılı rapor
ları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) (S. Sayısı : 1575'e 
3 ncü ek) 509 

39. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi 
Mehmet Varışlının Yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/59) (S. Sayısı : 476) 509 

40. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi 
Hüseyin Atmaca'nın yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/555) (S. Sayısı : 477) 509 

41. —• Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi 
Mustafa Tığh'mn Yasama dokunulmazlığının 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komis
yonu raporu (3/555) (S. Sayısı : 478) 509 

42. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Unsal'ın Yasama dokunulmazlığının kal
dırtması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/606) (S. Sayısı : 479) 509 

IV — Sorular ve cevaplar 500,511 

A) Sözlü sorular ve cevapları 500 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 

Atalay'ın, 1 3 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Ka
nun hükmünde Kararname ile 31.5.1974 tarihli 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (g) 
bendinin yürürlükten kaldırılmasına dair Ka
nun tasarısının Cumhuriyet Senatosundafci gö* 
rüşmelerine dair Cumhuriyet Senatosu Başka
nından sözlü sorusu. (6/57) 500 

2. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Ne
cip Mirkelâmoğ! u'nun, Hilâfetin kaldırılışının 
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Sayfa 
50 nci Yıldönümü nedeni ile PTT İdaresince bas
tırılması programlanan pul emisyonundan vaz
geçilmiş olması sebebine dair, Ulaştırma Ba
kanından sözlü sorusu. (6/32) 500 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ah
met Yıldız'ın, mahkemıe tutanakları ile yapılan 
•iddia ve haberlere dair Başbakandan sözlü soru
su. (6/26) 501 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ 
Beler'in, İzmir'de vükubulan müessif uçak ka
zasına dair, Ulaştırma Bakanından sözlü soru
su. (6/27) 501 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hü
seyin öztürk'ün, AEG Telefunken Şirketiyle ya
pılan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü sorusu (6/34) 501 

6. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner'in, Tekel idare binasına dair Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. (6/36) 5C1 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üye
si Ahmet Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Li
sesi Müdürüne dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu. (6/37) 501 

8. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınların
dan faydalanması hususunda neler düşünüldü
ğüne dair Turizm ve Tanıtma Bakanından söz
lü sorusu. (6/38) 501 

9. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi 
Oral Karaosmanoğlu'nım, TARİŞ anasözleşme-
sinin bazı hükümlerimin neden değiştirildiğine 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/44) 501 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Hüsamettin Celebi'nin, Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bi
lim Kuruluna dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/48) 501 

11. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet AM Arikan'ın, T. P. A. O. Genel Mü
dürlüğü ile Batman İşletme Müdürlüğünde vü
kubulan bazı emekli işlemleri ve atamalara 

Sayfa 
dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/49) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi 
Mehmet Ali Ankan'ın, İskenderun Demir - Çe
lik Sanayiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu. (6/50) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi 
Halil Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru
su. (6/52) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi 
Niyazi Ünsal'ın, son günlerde vükubulan bazı 
öğrenci ve işçi olaylarına dair Başbakandan söz
lü sorusu. (6/55) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarîıccilı'nın, Erdek İlçesi Cuğra mevkiin
deki 1040 metrekarelik arazinin Topraksu Ge
nci Müdürlüğünce eğitim merkezi kurulmak 
üzere kamulaştırılmasına karar verildiğinin doğ
ru olup olmadığına dair Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lût-
fi Blıgen'i.n., 28 Haziran 1975 günü İstanbul Tak
sim Maydanmda yapılan mitinge dair Başbakan
dan sözlü sorusu. (6/59) 

• 7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka-
nmca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Be
lediye Başkanına atfen çıkan bir beyanata dair 
İçişleri Bakanından sözlü sorusu. (6/6G) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşka
nınca Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi 
Çin'le olan ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Ba-
kamndan sözlü sorusu. (6/61) 

î"'. —• Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ön.er Ucuzal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara 
Bayram Gazetesinde neşredilen bir yazıya dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/62) 

501 

501 

501 

501 

501 

501 

502 

5fr-> 

502 

511 D) Yazılı soru ce cevabı 
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad

ri Kapîan'm, 1380 sayılı Yasanın uygulanması
na dair soru önergesi ve Sanayii ve Teknoloji 
Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı, 
(7/461) 511:512 

— 497 



C. Senatosu B : 26 20 . 1 . 1976 O : 1 

I. — GECEN TUTANAK ÖZETÎ 

Adana Üyesi Hayri Öner, son bir hafta içerisinde 
gelişen olaylar ve Parlamentonun itibarı; 

Bolu Üyesi Alâeddin Yılmaztürk, TRT yayınları 
konularında gündem dışı birer demeçte bulundular. 

Millî Savunma Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonlarının görev bölümüne dair tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu. 

Komisyonlarda açık bulunan üyelikler için yapı
lan seçim sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bu
lunmadığı anlaşıldığından : 

20 . 1 . 1976 Salı günü saat 15.CCfte toplanılmak 
üzere Birleşime saat 16.101'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Rahmi Erdem 

Kâtip 
Muş Üyesi 
İsmail İlkan 

Kâtip 
Burdur Üyesi 
Ekrem Kabav 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılına Saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Macit Zeren 

KÂTİPLER : İsmail İlhan (Muş), Sabahattin Savcı (Diyarbakır) 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonunda şu da

kikada görevli olan arkadaşlarımızı da dikkate ala

rak, 26 ncı Birleşimi, görünen ekseriyete binaen yok-

lirTnoMZ açıyorum. 

Gündeme gitmeden evvel, değerli arkadaşlarıma 
gündem hakkında kısa bir maruzatta bulunmak iste
rini. 

Bundan evvelki toplantılarımızda, Cumhuriyet Se
natosunun muvazzaf komisyonlarını genellikle seç
miş bulunuyoruz. Her ne kadar bazı komisyonlarda 
birkaç üyelik noksan ise de, bugün yardımlarınızla 
bu noksanlıkları da ikmâl etmiş olacağız; ancak ko
misyonları seçmek suretiyle teşkil etmek, komisyonla
rın vazifelerine başlamaları demek değildir. Kendile
rine iş havale etmek, konu havale etmek gerekmek
tedir. Bu komisyonların çalışabilmesi için pek çok 
işler bugün basılıp dağıtılan Gündemimizde gösteril
mektedir. 

«Sorular ve Genel Görüşme» bölümünde 19, «Tü
zük gereğince bir defa görüşülecek işler»1 meyanında 
63 konu vardır. Bunlar işarî oya tabi tutulmak sure
tiyle yeni teşkil ettiğimiz komisyonlara, kararınızla 
havale edilecektir, ondan sonra komisyonlarımız çalı
şır bir vaziyete geçmiş olacaklardır. 

Bu itibarla, bugün gündem dışı söz talep eden 
üç sayın arkadaşıma; Sayın Hilmi Nalbantoğlu'na, 
Sayın Erdoğan Adah'ya ve Sayın Mehmet Feyyat 
Bey arkadaşlarıma, bu gerekçeye binaen gündem dı
şı söz vermek istemiyorum, takdir edeceklerini umu
yorum. 

1. — Bütçe ve Plan Komisyonu Başkanlığının, 
Komisyonlarının görev bölümüne dair tezkeresi. 

(3/714) 
BAŞKAN — Sunuşlar var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe ve Plan Komisyonu 15 Ocak 1976 günü 

saat 17.00'de (10) üye hazır bulunduğu halde yaptığı 
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Birinci Birleşimde Başkanlık Divanını aşağıda gös
terildiği şekilde teşkil etmiştir. 

Saygı ile arz olunur. 
Bütçe ve Plan Komisyonu 

Başkam 
Ankara 

Yiğit Köker 
Başkan : Yiğit Köker 
Başkanvekili : Selâhattm Babüroğlu 
Sözcü : Ahmet Demir Yüce 
Kâtip : Raif Eriş 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar - İskân Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonlarının görev bölü
müne dair tezkeresi. (3/716) 

BAŞKAN — Diğer bir sunuş var okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Komisyonumuz 20 . 1 . 1976 Salı günü saat 14.00' 

te (12) sayın üyenin iştiraki ile toplanarak Başkanlık 
Divanını aşağıdaki şekilde seçmiştir, arz ederim. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve 
îmar - İskân Komisyonu 

Başkam 
Hilmi Nalbantoğlu 

Başkan : Hilmi Nalbantoğlu (Erzurum) 
Sözcü : Ali Oğuz (istanbul) 
Kâtip : Mehmet Varışlı (Konya) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemal 
Sarıibrahimoğlu ile Denizli Üyesi Hüseyin Atma
canın, TRT yönetiminin tutumu, TRT Genel 
Müdürleri ile yargı kararlarının tatbiki hakkında Se
nato Araştırması isteyen önergesi. (10/31) 

BAŞKAN — Senato Araştırması isteyen bir öner
geyi bilgilerinize sunuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki nedenlerle TRT yönetiminin tutumu 

ve TRT Genel Müdürünün azli ile yeni Genel Mü
dürün atanmasının hukuka uygunluğu ve yargı ka
rarlarının tatbikindeki hukuk dışı yöntemler konula
rında; grupların oranlarına göre bir komisyon teşkili 
ile Senato Araştırması yapılması gereğini saygıyle 
arz ve rica ederiz. 

Denizli Adana 
Hüseyin Atmaca Kemal Sarıibrahimoğlu 

1. — Sayın Cem İpekçi'nin azlinden bu yana ve 
özellikle son günlerde TRT nin yayınlarında taraflı 

bir tutum göze çarpmaktadır. M. C. iktidarını oluş
turan ve Meclis ve Senatoda grupu dahi bulunmayan 
partilerin liderlerinin ve sözcülerinin konuşmalarına 
meclislerin en büyük partisi C H. P. nin, lider ve 
sözcülerine ayrılan zamandan çok daha fazla zaman 
ayrıldığı gibi, M. C. sözcü ve Genel Başkanlarına 
canlı yayın imkânı tanındığı halde, C. H. P. nin li
derine dahi bu imkân tanınmamaktadır. Örneğin: 
18 . 1 . 1976 günü yurt haberleri bölümünde A. P. 
Genel Başkanı Süleyman Demirel'e ve hatta üç mil
letvekiline sahip Türkeş'e canlı yayın imkânı tanın
mış ve C. H. P. ye ve onun liderine suç teşkil eden 
ağır ithamları muhtevi konuşmaları uzun uzun ve
rilmiş bulunduğu halde, Sayın Ecevit'in konuşması 
çok kısa verilmiş ve canlı yayın imkânı da tanınma
mıştır. 

2. — Saym Cem İpekçi, Anayasa ve TRT Yasası
na aykırı şekilde azledilmiştir. Bu gerçek; 

a) Danıştayın iptal kararıyle, 
b) Anayasa Mahkemesinin bu konudaki karar

nameyi iptali ile, 
c) Sayın Yalçıntaş'ın tayin kararnamesinin Da

nıştay kararlarıyle durdurulmasıyle, 
d) Sayın Cem ipekçi'nin Müşavirliğe tayin işle

minin Danıştay kararıyle durdurulmasıyle tespit ve 
tescil edilmiştir. 

Şu anda, Anayasanın 132 nci maddesi açıklığı 
karşısında hukukî Genel Müdür Cem Ipekçi'dir. 

Buna rağmen, Sayın Karataş'ın TRT Genel Mü
dürlüğüne atanması işlemi Anayasanın 132 nci mad
desinin ve TRT yasasının açıkça ihlâli mahiyetini ta
şımaktadır. 

3. — Bu davranışlar ve tesis edilen işlemler yar
gı kararlarının M. C. İktidarı tarafından hiçe sayıl
dığı ve Anayasanın kabul ettiği kuvvetler ayrılığı il
kesini zedelediği iddialarım kesin olarak kanıtlamak
tadır. 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır. 

4. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

BAŞKAN — Şimdi sunuşların yazılı kısmında 
bulunan «Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim» kısmına geçiyoruz. 

Bütçe ve Plan Komisyonunda 1, Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarım inceleme Komisyonu için 2, içiş
leri Komisyonu için 1, Malî ve İktisadî işler Komis
yonu için 2, Dilekçe Karma Komisyonu için de 2 sayın 
üye seçeceğiz. 
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Seçilecek bütün bu üyelikler için, birer ads^y gös
terilmiştir. Bütçe ve Plan Komisyonu için Sayın Fet
hi Çelikbaş, Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İncele
me Komisyonuna seçilecek iki sayın üye için, Sayın 
Hasan İldan, Sayın Süleyman Ergin, İçişleri Komis
yonuna seçilecek bir üyelik için, Sayın Şaban Demir-
dağ, Malî ve İktisadî İşler Komisyonuna seçilecek iki 
üyelik için, Sayın Bahri Cömert ve Sayın Fakih Öz
len. 

Dilekçe Karma Komisyonuna da iki üye seçile
cek. Birisi Sayın İmadettin Elmas, diğeri bağımsız 
gruptan olacaktır, henüz isim verilmemiştir. 

Şimdi, başka aday bulunmadığına göre; genellik
le komisyonlara yapılacak seçimler açık oylama ile 
yapılmaktadır, ancak başka aday bulunmadığı ve Cum
huriyet Seniosu sayın üyelerinden herhangi birinin 
itirazı da olmadığı takdirde, yine Genel Kurulun ka
bulüne iktiran eder ise, bu üyelikleri iş'ari oyla ya
pacağım. 

İtiraz var mı efendim?. 

SABAHATTİN ÖZBEK — (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, bundan evvel bu tatbikata iti
raz edilmişti. Bendeniz de bir defa itiraz ettim, bir 
defa da başka bir arkadaşımız itiraz etti. Aynı itiraz 
üzerinde duruyorum. 

BAŞKAN — Siz itiraz ediyorsanız, bir itiraz bi
zim için kâfi. Yazılı olduğu şekilde Tüzüğün gereğini 
yapacağım efendim. 

Ad okunmak suretiyle kürsüye konulacak sepet
lere, sayın üyelerin isimlerini havi pusulalar dağıtı
larak zarflanıp atılacaktır. 

Şimdi, seçimler için 3 kişilik tasnif heyetini seçi
yoruz. 

Sayuı Hefot Rendeci, buradalar mı efendim? Yok. 
Saj'-rı Hayrettin Erknıen?. Burada. 
Sayın Naim Taiû?. Burada. 
Sayuı Nurettin Akyurt?. Yok. 
Sayın Hasan İldan?. Yok. 
Sayın Ali Oğuz?. Burada. 
Tasnif Heyeti; Sayın Ali Oğuz, Sayın Naim Talû 

ve Sayın Hayrettin Erkmen'den teşekkül etmiştir. 
Şimdi, oylamaya nereden başlanacağını tayin ede

lim; Sayın Musa Karaağaçlıoğkı (Afyon Karahisar) 
Kâğıtlar dağıtıldı mı efendim? 
(«Bağımsızlardan kimi seçeceğiz?» sesleri). 

Efendim, henüz bir aday yok, bağımsızlardan aday 
verirseniz ismini okurum. 

Dilekçe Karma Komisyonuna seçilecek sayın üye
nin başka bir komisyonda görev almaması lâzım. 
Zannediyorum bu bakımdan bir müşkülât var. 

Bütçe Plan Komisyonunda konuşması olan Sa
yın Çelikbaş, görevine başlayabilmesi için öncelikle 
oy kullanmak istiyor. Buyurun efendim, davet ediyo
rum. 

Ad okumaya başlıyoruz efendim. 
(Afyon Karahisar Üyesi Musa Kâzım Karaağaç-

lıoğlun'dan başlanarak oylar toplandı). 

BAŞKAN — Komisyonlarda görevli arkadaşlarımı
zın oylamaya katılmalarını sağlamak amacıyle oylama 
işlemini kapatmıyorum. 

Oylama muamelesi iştirake açık tutuluyor. 

5. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım
sız üye seçimi. 

BAŞKAN — Bu konu muameleli bir dosya ha
lindedir. Yarınki toplanacak olan Riyaset Divanın
da görüşülecektir. Bu itibarla konuyu geçiyorum. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1 — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atcuay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihti ve 11 sayılı Kanun 
hükmünde kararname ile 3/ . 5 . 1974 tarihli 12 
sayılı Kanun hükmünde kararnamenin (g) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu (6/57) 

BAŞKAN — Riyaset Divanı yeni teşekkül etmiş 
olduğundan ve takabbül ederek sözcüsü belirtilme
miş olduğundan muameleyi geçiyorum. 

2. — Cumhuriyet Senatom İzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun, Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıl
dönümü nedeni ile PTT İdaresince bastırılması prog
ramlanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması se
bebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/32) 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı buradalar 

mı efendim?.. Sayın Bakan yoklar. Soru sahibi bu

radalar. Muameleyi geçiyorum. 
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3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldızın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6126) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap verecek sa
yın Bakan?.. Yok. Erteliyorum. 

4. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Beliğ Be
lerin, İzmir'de vukubulan müessif uşak kazasına 
dair. Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. (6i27) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?.. Yok. Muameleyi ge
çiyorum. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, AEG Telefunken Şirketleriyle yapı
lan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/34) 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı?.. Burada
lar. Sayın Öztürk buradalar mı efendim?.. Yoklar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner in, Tekel İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu. (6/36) 

BAŞKAN — Sayın Bakan buradalar mı efendim?.. 
Bakan yok. Muamele ertelenmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Mü
dürüne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. 
(6/37) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Demir Yüce arka
daşımız izinli bulunduğundan muameleyi geçiyo
rum., 

8. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Önerin, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda
lanması hususunda neler düşündüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu. (6/38) 

BAŞKAN — Sayın Bakan buradalar mı efen
dim?.. Yoklar. Bir muameleye tabi tutmuyoruz. 

9. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral 
Karaosmanoğlu'nun, TARİŞ Anasözleşmesinin bazı 
hükümlerinin neden değiştirildiğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/44) 

BAŞKAN — Sayın Oral Karaosmanoğlu'nun 
bir önergesi var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
TARİŞ Anasözleşmes indeki hükümlerin neden 

değiştirildiğine dair zamanın Köy tşleri Bakanı Sa
yın Mustafa Ok'un partizan tutumuyle ilişkili olarak 
verdiğim sözlü soru önergesini, Ticaret Bakanı Sa
yın Başol'un zamanında ve yerinde tasarrufuyle 

konuya yön verip eski hale getirmesi nedeniyle ve 
ayrıca aktüalitesini kaybetmesi dolayısıyle geri al
dığımı saygiyle arz ederim. 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Gündemden çıkarılmıştır efendim. 
10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Hüsamettin Çelebinin, Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/48) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap verecek Sa
yın Bakan?... Yok. Ertelenmiştir. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Arıkan'ın, T. P. A. O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... Yok. Ertelenmiştir. 
12. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh

met Ali Arıkan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... Yok. Ertelenmiştir. 
13. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 

Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... Yok. Ertelenmiştir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'm, son günlerde vukubulan bazı öğ
renci ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/55) 

BAŞKAN — Başbakan* adma konuşacak Sayın 
Bakan?... Yok. Ertelenmiştir. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalînın, Erdek İlçesi Cuğra mevkiindeki 1040 
metrekarelik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğün
ce eğitim merkezi kurulmak üzere kamulaştırılması
na karar verildiğinin doğru olup olmadığına dair Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

BAŞKAN — Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanı?... Yok. Ertelenmiştir. 

16. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil
genin, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap verecek Sa
yın Bakan?... Yok. Ertelenmiştir. 
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17. —' Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, Ankara Belediye Baş
kanına atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu. (6160) 

BAŞKAN — Sayın Bakan?... Yok. Ertelenmiştir. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakarımdan sözlü so
rusu. (6161) 

BAŞKAN — Sayın Bakan buradalar mı efendim?. 

TİCARET BAKANI HALİL BAŞOL (Tekirdağ 
Milletvekili) — Buradayım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?... Yoklar efendim. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelendi. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'ın, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6162) 

BAŞKAN — Başbakan adına cevap verecek Sa
yın Bakan?... Yok. Sorular böylelikle bitmiş oldu. 

«Tüzük gereğince bir defa görüşülecek İşler» bö
lümüne geçiyoruz. 

Burada oylamak muameleler başlıyor." Bu itibar
la, seçim sonuçlarını almaya mecburuz. 

Oyunu kullanmayan sayın üye?... Yok. Oylama 
işlemi bitmiştir. 

, Tasnif Komisyonu lütfen yerlerini alsınlar efen
dim. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Tasnif Kurulu raporu henüz gelmiş 
olmamakla beraber, salonda ekseriyetin mevcudiye
tini teyit eder bir iştirakin mevcudiyetini Riyaset ola
rak öğrenmiş bulunuyorum. Bu itibarla, gündemdeki 
konulan görüşmeye devanı edeceğiz. 

ffl. — GÖRÜŞÜLEN *ŞLER 

/ . — Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu 
ve ek rapor (10/331 (1) 

BAŞKAN — Rapor önceden bastırılmış, dağıtıl

mıştır; görüldüğü gibi bir kitap cesametinde ve 196 

sayfa tutmaktadır. Bunun okunmasındaki güçlüğü 

dikkate alarak okunmaması hususunu Riyasetçe tek
lif ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Rapor üzerinde görüşmek isteyen sayın üyelere 
söz vereceğim. Söz talep eden sayın üyeler?... Yok. 
Raporla iktifa edilmiştir ve komisyon raporu üzerin
deki görüşme böylece bitmiştir, gündemden çıkarıyo
ruz. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

6. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji darlığının 
nedenleri ve çözüm yolları konusunda Senato Araştır
ması isteyen önergesi (10/6) 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan buradalar mı efen
dim?.. Yok. Erteliyoruz. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özerin, mason localarına dair Seı-ato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/7) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi Özer buradalar mı 
efendim?.. Yok. Erteliyorum. 

(1) (10/33) Numaralı C. Senatosu Araştırma Ko
misyonu raporu ve ek raporu tutanağın sonuna ekli
dir. 

8. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkeîâmoğlu nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi (10/11) 

BAŞKAN — Sayın Mirkeîâmoğlu burada mı 
efendim?.. Buradalar. Sayın Bakan?.. Yok. Aramı
yoruz, Sayın Mirkelâmoğlu'na söz veriyoruz, bu
yurunuz. 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) 
nuşmuyorum efendim. 

Ben ko-

BAŞKAN — Önerge daha evvel okutuldu. Sa
yın Mirkeîâmoğlu burada, görüşecekleri söz veril
di; okutulmasını istiyor musunuz? 

NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Hayır 
efendim, Hükümetin açıklamasını bekliyorum. 
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BAŞKAN — Hükümet yok efendjm. 
NECİP MÎRKELÂMOĞLU (İzmir) — Ertele

yelim lütfen. 
BAŞKAN — Erteliyorum'efendim. 
9. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'm, 11 sayılı Kanım Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato Araştırması 
isteyen önergesi (10/12) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş?... Yoklar. 
10. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 

Ömer Ucuzal ye arkadaşlarının, Millî Eğitim Ba
kanı tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarruf
ları hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/13) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal buradalar mı efendim? 
Yok. Erteliyoruz efendim. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektro/er Firmc.sma verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırma:: is.'c (10/14) 

ıBAŞKAN — Önerge sahipleri burada mı efen
dim?.. Yoklar. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İ. Ce
nap Ege ve arkadaşlarının, TRT hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri (10/15) 

BAŞKAN — Sayın Ege buradalar mı efendim?.. 
Yak. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi 
Ahmet Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak 
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlan-
mış olan yönetmelik hakkında Senato Araştırması is~ 
teyen önergesi (10/16) 

BAŞKAN — Sayın Yüce?... İzinli. Erteliyoruz. 
14. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 

Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyurl'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato Araştırması isteyen önergeleri 
(10/17) 

BAŞKAN — Her iki sayın Önerge sahibi de bu
rada yok, erteliyorum. 

Sîî. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devanı) 

2. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'ün faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü 
raporu (10/44) 

BAŞKAN — Bu Komisyonun Sözcüsü Sayın 
Solmaz Belül buradalar mı efendim?.. Yok. Komis
yon burada yok, erteliyorum. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

15. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lütfi Bil-
gen'in, İçel - Alata Teknik Bahçiyanlık ve Ziraat 
Okulu hakkında Senato Araştırması isteyen önergesi 
(10/19) 

BAŞKAN — Sayın Bilgen buradalar. Sayın Ba
kan?.. Yok. 

İstiyorsanız okutuyorum efendim. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Evet, efendim. 
BAŞKAN — Okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasanın 88 nci maddesi 2 nci fıkrası gereği ve 

Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133 ncü maddesi 
uyarınca, Cumhuriyet Senatosu araştırma istemi : 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı 
4486 sayılı Yasaya göre kurulmuş olan İçel - Alata 
Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat Okulunun kurulduğu 
tarihten bugüne kadar; 

a) Kuruluş ve işletme masrafları olarak Hazine
ye külfeti ne olmuştur? 

b) Bu okuldan şimdiye kadar mezun olanların 
hangi işte çalıştıklarının tespitiyle, mesleğinde kalan
ların yüzdesi nedir? 

c) Okuldan halkla ilişkili çalışmaların nevi ve 
nitelikleri nedir? 

d) Ünite içinde okul dışı mücadele, araştırma 
vesair laboratuvar çalışmalarının halka yansıyan yönü 
ve faydası nedir? 

e) Döner sermaye işletmesinin mahiyetiyle devam 
edegelen uygulama tarzı, elde edilen kâr ya da zarar 
nedir? 

f) Okulun yarma dönük çalışmalarında destek 
alacağı dünkü başarılar nelerdir? 

Yukarıda bahsedilen hususların aydınlığa kavuş
ması için merkezde ve mahallinde incelemeler yapıla-
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rak, Cumhuriyet Senatosunun bilgi'edinmesini sağla
mak üzere bir Senato Araştırması yapılmasını saygı
larımla arz ederim. 

C. H. P. içel Senatörü 
Doktor Lûtfi Bilgen 

BAŞKAN — Sayın Bilgen, buyurun. 
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
İçtüzüğümüzün 135 nci maddesine göre bir araş

tırma talebinde bulunmuştum. Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonunun kurulması gerekir. Ş;mdi bu 
konuda detaylara girerek vaktinizi almak istemiyorum. 
Hükümet temsilcisi Sayın Bakan burada değiller; ama 
yine Tüzüğümüze göre Bakanın burada bulunması 
şart değildir. Tüzük hükmünü, 135 nci maddeyi oku
yarak talebimi tekrar edeceğim : 

«C. Senatosu araştırmasına ait görüşmede; önce 
önergeyi verenler, sonra Hükümet adına konuşacak 
bakan dinlenir. Neticede, «Araştırma Komisyonu> ku
rulup kurulmaması na iş'ari oyla karar verilir. 

Araştırma Komisyonu, Genel Kurulca seçilecek en 
az üç üyeden teşekkül eder veya mevcut komisyon
lardan birisi bu işle görevlendirilir.» 

Türkiye'de birçok illerde olduğu gibi, İçel İlin
de de bir Teknik Bahçıvanlık Okulu vardır. Başla
dığı günden bugüne kadar mezun ettiği ziraat teknis
yenlerinin ve ziraat teknisyen yardımcılarının c/c 90'ı 
mesleğinin dışında başka işte çalışmak zorunda kal
mışlardır. 

Bu görüşten hareketle diyoruz ki; bu okul za
manın ihtiyaçlarına göre kurulmamıştır. Bir okulun 
mezunlarının, yarıdan fazlası başka mesleğe kayıyor
sa, Türkiye'de ya onun için iş sahası yoktur veya
hut da o okul, Türkiye'nin ihtiyacına cevap verecek 
kalitede adam yetiştirmiyor demektir. Bu bakımdan 
Devletin masrafları belki boşa gidiyor diyoruz. 

Bunu ıslah etmek veya başka bir şekle çevirmek 
için, Tarım Bakanlığı ile istişare edilerek yeni bir şe
kil verilmesi, bu bakımdan da bir Senato Araştırması 
gereğini düşünerek bu önergemi vermiş bulunuyorum. 

Şimdi, orada tespit ettiğim birtakım bilgiyi bura
da sunarak vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü, ileri
de bir defa daha tekrar edilecek. Dileğim; bu Tüzük 
hükmüne göre bir Senato Araştırma Komisyonunun 
kurulmasını temin etmek; ondan sonra Senato Komis
yonu, gerek Ankara merkezinde, gerek mahallinde 
araştırmasını yapar, raporunu sunar, burada müza
kere ederiz ve neticeye bağlarız. 

Şimdilik sizlerden talebim; Senato Araştırma Ko
misyonu kurulması için teklifimin desteklenmesidir. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Önerge okundu, sahibi açıklamasını 

yaptı. Araştırma açılmasını oylarınıza sunuyorum. 
Araştırma açılmasını isteyenler... İstemeyenler... Araş
tırma açılması kararlaştırılmıştır. 

Sayın Bilgen, 11 kişilik bir komisyon teklif etmem 
uygun mu? 

LÜTFİ BİLGEN (İçel) — Evet efendim. 
BAŞKAN — 11 kişilik bir komisyon teklif edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Gereği yapılacaktır. 

16. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Milliyetçi Hareket Partisi örgütünün bazı 
davranış ve eylemleri hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/20) 

BAŞKAN — Sayın Ataîay, buradalar mı efendim?. 
Sayın Atalay yok. 

17. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Unsal'in, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/21) 

BAŞKAN — Sayın Unsal, buradalar mı efendim?. 
Yok. 

18. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa almanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/22) 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, buradalar mı efen
dim?. Buradalar. 

Sayın Öztürk, önergeniz daha evvel okundu. Size 
söz vereyim açıklayınız; olur mu efendim? Tekrar 
okutuyorum. 

Buyurunuz Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Öğretmen nakilleri, açığa almalar, meslekten çıkar
malar ve çeşitli disiplin cezalanyle uzaklaştırılmalar 
hayli dedikodu halinde Türkiye'nin ufkunu sarmış du
rumdadır. 

Dileğim o ki; seçilecek komisyon gerçekten bası
nın ele aldığı, her gün, her fırsatta bize konuşma im
kânı veren bu olayın gerçek yüzünün ortaya çıkması 
bakımından bir Araştırma Komisyonu teşekkül ettiri
lerek, gerçekten yasalara uygun olarak yapılmışsa bir 
anda bu dedikoduların sona ermesidir. Yapılmışsa, şa-
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yet usulsüzlükler versa, yapılan usulsüzlüklerle ilgili 
kişilerin yasalar önündeki durumunu Yüce Senatonun 
önünde tartışmakta fayda olacağı, hepinizin takdir 
edeceği bir usul ve şekil clsa gerektir. 

Bu bakımdan ben araştırma önergesini verdim. 
Lütfedip araştırma önergesini kabul ederseniz, kuru
lacak komisyonda bu gerçekleri ortaya koymak, sure
tiyle gerçekten mağdur olanlar varsa mağduriyetlerim 
gidermek bakımından araştırmanın faydalı olacağı ka
nısındayım. 

Hele bugünkü ortamda, (ki, en çok olayların okul
larda ve öğrenciler arasına intikal ettiği şu dönemde) 
bu gibi olaylara Cumhuriyet Senatosunun büyük bir 
vukufla el koymuş olmasından belki de ferahlatıcı, 
yatıştırıcı bir durum da ortaya çıkacağından, (Fazla 
zamanınızı da almak isteniyorum) bu yönde bir araş
tırmanın aç;I:".v;uıa oylarınızla karar verdiğiniz tak
dirde; memleket için. öğretmenlik mesleği için ve bu 
işte çalışanlar için her yönüyle faydalı olacağı kanı
sındayım. 

Teşekkür eder. saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Önerge daha evvel okunmuştu. Öner
ge sahibi açıklamasını yaptı. Araştırma açılması husu
sunu oylarınıza sunuyorum. Açılmayı kabul edenler.. 
Etmeyenler... Araştırma açılması kabul edilmiştir. 

11 kişilik bir komisyon teklif ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Ben varım 
efendim. 

BAŞKAN — Siz buradasınız. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 

bu önemli bir önergedir. Hükümetin burada bulun
ması ve hesaplaşmanın Hükümet huzurunda olması1 

gereğine inanıyorum. 
BAŞKAN — Ertelenmesini istiyorsunuz. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Evet. 
BAŞKAN — Öyle yabalım efendim. 

22. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özerin, belediyelere yapılan Devlet yardımı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/26) 

BAŞKAN — Sayın Özer?.. Yok. konu ertelendi. 

23. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Kök?r":n, İsicmhıd'da Aksaray ve Sultanhamam da 
vukubulan yan gırlar hakanla Senato Araştırması is
teyen önergesi {10127) 

BAŞKAN — Sayın Köker Komisyonda görevli ol
duğu için konu ertelendi. 

24. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı tarafın
dan yapılan nakdi, tayin ve açığa alman Millî Eği
tim mensup'cırt hakında Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/28) 

BAŞKAN — S'iyın önerge sahipleri buradalar 
mı?... 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Başkan, 
aynı şekilde ertelenmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN —• Aynı şekilde ertelenmesini teklif edi
yorsunuz. Erteliyorum efendim. 

25. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
Özdi'ek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerek
tirdik--:: e "rSurd erin s>ıpi>znması hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/29) 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden kimse var mı 
efendim?... Yok. konu ertelendi. 

26. — Cumhuriyet Senatosu Gazzantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 1975 yılı kömür üretimi, dağıtımı, miira-
cat ve dağıtım tarihleri konusunda Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10/30) 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri buradalar mı?... Yok, 
konuyu erteliyorum. 

19. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham
dı Özer in, Dışişleri Bakanmm Pakistan'a gitme sebe
bine dair Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/23) 

BAŞKAN — Sayın Hamdi özer?... Yok, erteliyo
rum. 

20. — Cumhuriyet Senatosu A:vd:czza Uy esi Yiğit 
Köker in, Kızılay cdt geçide ze c-zş' -•-";-: î-ı.şnntiy-
le ilgili Senato Arrştırması is'eyen ön"-Mgcs\ (10/24) 

BAŞKAN — Sayın Köker Koıefr-yonda görevli; 
erteliyorum. 

21. — Cumhuriyet Senafozj E-zzi'zzm Üyesi Hil
mi Nalbant oğlu ve arkadaşla'"; an, Lice'de depremden 
sonra yapılan konutlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergeleri. (10/25) 

BAŞKAN — Önerge sahipleri buradalar mı efen
dim?... 
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IH. — GÖRÜŞÜL] 

3. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının, Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme 
Komisyonu raporu (5114) (S. Sayısı : 404) 

BAŞKAN — Bu rapor üzerinde görüşebilmek için 
yeni teşkil edilen Komisyonun bunu görüşmesi ve te-
kabbül etmesi lâzımdır. Bu itibarla Komisyona iade
sini oyluyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Komisyona iade edildi. 

4. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ey
lül, Ekim ve Kasım 1974 aylarına ait hesapları hak
kında, Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/15) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma 
tarihi :7 .4. 1975) 

BAŞKAN — Bir evvelki muamele gibi bu hususu 
da Komisyona iade için oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 1973 
mali yılı kesinhesapları hakkında. Cumhuriyet Sena
tosu Hesapları İnceleme Komisyonu raporu (5116) (S. 
Sayısı : 469) 

BAŞKAN — Komisyona iadesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ara
lık 1974, Ocak, Şubat, 1975 aylarına ait hesapla
rı hakkında, Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnce
leme Komisyonu raporu (5/17) (S. Sayısı: 501) 

BAŞKAN — Komisyona iadesi hususunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesin
de Bolu Çimento Fabrikası İdare Meclisi Reisliği sı
fatıyla Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayaca
ğına dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem Özdenin öner
gesi ve hu hususta Başkanlık Divanının 1 Hazi
ran 1970 tarih ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 
11 Mart 1974 tarih ve 9, 13 . 11 . 1974 tarih ve 2 sa
yılı kararları, 

BAŞKAN — Divanın yeni teşekkül etmiş olması 
sebebiyle bunu da Divana iade tirüGmiz lâzım geli
yor. ladesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

N̂ İŞLER (Devam) 

i 8. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10.5.1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12.6.1973 tarih ve 28, 20.6.1974 tarih ve 28, 6.3.1975 

S tarih ve 28 sayılı raporları (Cumhuriyet Senatosu : 
\ 4/131) (S. Sayısı : 279'a 2 nci ek) 

| 9. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Bakanı 
| Mesut Erez'in. Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
| Kurulunun 12.11.1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık 
| Karar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a 
! 5878 sayılı Şefika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Ka-
i rabulut'a, 5880 sayılı Fatma Hikmet Göy men'e, 
I 555/ sayılı Özgül Ertunç'a, 5882 sayılı Mesut Tuğrul 
I 

i Oymak'a, 5883 sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 
İ 5884 sayılı Vedia Şene 5885 sayılı Asiye Gündüze, 
j 5556 sayılı Naciye Mutlu'ya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 
I 5555 sayılı Şerife Azrak'a, 5889 sayılı Ahmet Acar'a, 
j 5890 sayılı Şevkiye Şengelene, 5891 sayılı Feride Ne-
| zahat Anarman'a, 5892 sayılı Mecit Solmaza ve 

5893 sayılı Asiye Unsaldı'ya ait kararların Genel 
i Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

Karma Komisyonunun, 25 . 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 
6 . 5 . 1975 tarih ve 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

I 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5937/7041 sayılı rapor-
, lan (C Senatosu : 4/135) (S. Sayısı : 314'e 2 nci 

ek) 
10. — Kütahya eeski Milletvekili Mesut Erez'in, 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 saydı İlısan Üneşen'e ait kararın Ge-

I nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3.3. 1975 tarih ve 7 sayılı raporları C Senatosu: 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 1 nci ek) 

11. — Adana Milletvekili Ahmet T o pal oğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5871 sayılı Şerife Önkal'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 

I Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
\ 3 . 3 . 1975 tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senato

su: 4/163) (S. Sayısı: 361'e 1 nci ek) 

12. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayıl: Haftalık Karar 

I cetvelindeki 5875 sayılı Ayşe Dursun'a, ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di-
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lekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3 sayılı raporları (€.- Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye l ne i ek) 

13. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun. 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner
gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4. 3 . 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 

14. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Bakanı 
- Dışardan), Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait kararın 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun, 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
29 .sayılı raporları (C. Senatosu : 41164) (S. Sayısı : 
365e 1 nci ek) 

15. — Ziya Müezzinoğlu'nun (eski Maliye Baka
nı - Dışardan), Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1 . 11 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1274 sayılı T ahir Şanlı ya ait kararın 
tatbik edilemiyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 33. 3 . 3 . 1975 tarih ve 
33 sayılı raporları (C. Senatosu : 4 169) (S. Sayısı : 
377'ye 1 nci ek) 

16. — Ali Rıza Uzuner'in. (eski Çalışma Bakanı). 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
10.1. 1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelin
deki 2510 sayılı Emine Şinik'e ait kararın tatbik edi
lemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 
nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun, 
20. 6. 1974 tarih ve 32.3 . 3 . 1975 tarih ve 32 sayılı ra
porları (C. Senatosu : 4/168) (S. Sayısı : 378'e 1 nci 
ek), 

17. — İstanbul Milletvekili (eski Millî Savunma 
Bakanı) İlhamı Sancar'ın, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 21 . 6 . 1973 tarih ve 159 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirine 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko

misyonunun. 20 . 6 . 1974 tarih ve 30, 3 . 3 . 1975 ta
rih ve 30 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/166) (S. 
Sayısı : 379'a 1 nci ek) 

18. — Konya Milletvekili (eski Tarım Bakanı) 
Bahri Dağdasın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayılı Mürüvet Gökşin'e ait 
kararının tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20 . 6 . 1974 tarih ve 31, 6 . 3 . 1975 ta
rih ve 31 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. 
Sayısı : 380'e l nci ek) 

19. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesul Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5133 sayılı Pakize İzbul'a ait 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 50. 
6. 3 . 1975 tarih ve 50 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/197) (S. Sayısı : 383'e 1 nci ek) 

20. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in. Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun. 4 . 7 . 1974 tarih ve 49, 
6. 3 . 1975 tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 
41196) (S. Sayısı : 384'e 1 nci ek) 

21. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30.6.1970 tarih ve 8 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boya ait kara
rın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonunun 4.7. 1974 tarih ve 48,6 . 3 . 1975 tarih ve 
48 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/195) (S. Sayısı : 
385'e 1 nci ek) 

22. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Ergun'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
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Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku
rulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 4.7. 1974 tarih ve 47,6 . 3 . 1975 ta
rih ve 47 sayılı raporları (C. Senatosu : 41194) (S. Sa
yısı : 386'ya 1 nci ek) 

23. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 885 saydı Gülayşe Kış a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek 
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 46 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/193) (S. Sayısı : 387'ye 1 nci ek) 

24. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in. Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tokmak'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/192) (S. Sayısı : 388'e 1 nci ek). 

25. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in. Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 44 sayılı raporları (C. Senato
su : 4J191) (S. Sayısı : 389'a 1 nci ek). 

26. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in. Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaskan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 43, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 43 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/190) (S. Sayısı : 390'a 1 nci ek). 

27. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta-

| lık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun, 4.7. 1974 tarih ve 42, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 42 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/189) (S. 
Sayısı : 39Ve 1 nci ek). 

28. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel. Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 

I ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 41, 

I 6 . 3 . 1975 tarih ve 41 sayılı raporları (C. Senata-
su : 4/188) (S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek). 

I 29. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba-
I kam) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Ge

nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta-
I lık Karar Cetvelindeki 879 sayılı Kudret Aydına 
I ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
I sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge-
I nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek

çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
\ 6 . 3 . 1975 tarih ve 40 sayılı raporları (C. Senato

su : 4/187) (S. Sayısı : 393'e 1 nci ek). 

30. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in. Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 

I sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge-
I nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek-
I çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 39, 

6 . 3 . 1974 tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/186) (S. Sayısı : 394'e 1 nci ek). 

31. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 877 sayılı Halide Nom'a ait 

I kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/185) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek). 

32. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba-
J kanı) Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Ge-
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nel Kurulunun 30 .6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye İzgi'ye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4.7. 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/184) (S. Sayısı: 396'ya l nci ek) 

33. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı-
- Dışardan), Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 1.11. 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık Ka 
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdara ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 36 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/183) (S. Sayısı: 397'ye 1 nci ek) 

34. — Sait Naci Erginin (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan), Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul vekili 
Avukat M. Salih Yurdakuler'e ait kararın tatbik edi
lemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 
nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyo
nunun, 4 . 7'. 1974 tarih ve 35, 6.3. 1975 tarih ve 
35 sayılı raporları (C. Senatosu: 4/182) (S. Sayı
sı : 398'e 1 nci ek) 

35. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan), Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemal Derine ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi- gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/181) (S. Sayısı: 399'a 1 nci ek) 

36. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı), Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri Önere ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11.7. 1974 tarih ve 51, 6.3. 1975 

tarih ve 51 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/199) 
(S. Sayısı : 402'ye 1 nci ek). 

37. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'm, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 12 . 11'. 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 5894 sayılı Kararın Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10.5. 1972 
tarih ve 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih 
ve 6 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) (S. 
Sayısı : 1574'e 3 ncü ek). 

38. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan Türk-
kan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurulda 
görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonunun 31.5. 1971 tarih ve 17/1, 10 . 5 . 1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/80-4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 3 ncü ek). 

BAŞKAN — Bu raporlar, komisyonların yeni 
teşkil edilmiş olmaları sebebiyle Dilekçe Karma Ko
misyonuna iadesi gereken raporlardır. 

Bu sıra sayılarını okuduğum raporların Dilekçe 
Karma Komisyonuna iadesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

39. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Meh
met Varışlı'nm, Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/59) (S. Sayısı : 476). 

40. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın, Yasama dokunulmazlığının kaldı
rılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/555) (S. Sayısı : 477). 

41. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus
tafa Tığlı'nın, Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/555) 
(S. Sayısı : 478). 

42. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/606) 
(S. Sayısı : 479). 
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BAŞKAN — Gündemin aynı sırasında 476. 477, 
478, 479 sıra sayılarını haiz raporlar da, dokunulmaz
lığın kaldırılmasına dair olan raporlardır; Anayasa 
ve Adalet Komisyonuna iadesi gerekenlerdir. Bun

ların Anayasa ve Adalet Komisyonuna iadesi hususu
nu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

4. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. (Devam) 

BAŞKAN — Tasnif Heyetinin raporunu okutu
yorum : 

Yüksek Başkanlığa 
C. Senatosu Bütçe ve Plân, C. Senatosu Hesap

larını İnceleme. İçişleri, Malî ve İktisadî İşler ile Di
lekçe Karma Komisyonlarında açık bulunan üyelik
ler için yapılan seçime (107) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Üye 
Ali Oğuz 
İstanbul 

Tasnif Heyeti 
Üye 

Nairn Talû 
Cumhurbaşkanınca S. Ü 

Üye 
Hayrettin Erkmen 

Giresun 

Cumhuriyet Senatosu Seçim Tutanağına Bağlı Liste 

Bütçe ve Plan Komisyonu : (1) 

1. — Fethi Çelikbaş (Gr. Kuramayanlar) 
2. — Süleyman Ergin 

C. Senatosu Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu : (2) 

1. — Hasan İldan (C. H. P.) Elâzığ 
2. — Süleyman Ergin (Gr. Kuramayanlar) 

Yozgat 
3. — Fethi Çelikbaş 

İçişleri Komisyonu : (1) 
1. — Şaban Demirdağ (A. P.) Samsun 

Aldığı 
Oy sayısı 

(63) 
(12) 

(107) 

(106) 
d) 

(107) 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonu : (2) 
1. — Bahri Cömert (A. P.) Samsun (107) 
2. — Fakih Özlen (C. H. P.) Konya (107) 

Dilekçe Karma Komisyonu : (2) 
1. — İmadettin Elmas (C. H. P.) Çanakkale (107) 
2. — Cevdet Sunay (Gr. Kuramayanlar) (23) 
3. — Ali Oğuz (4) 
4. — Sami Turan (1) 
5. — Necip Mirkelâmoğlu (2) 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

İstanbul Giresun 
Ali Oğuz Hayrettin Erkmen 

Üye 
Naim Talû 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

BAŞKAN — İlişik cetvele göre Bütçe ve Plan 
Komisyonu için seçilecek bir üyelik için Sayın Fethi 
Çelikbaş 63 oy alarak seçilmiş bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme Komis
yonuna seçilecek iki üyelik için Sayın Hasan İldan 107. 
Sayın Süleyman Ergin. 106 oy almak suretiyle seçilmiş 
bulunmaktadırlar. 

İçişleri Komisyonuna Sayın Şaban Demirdağ 107 
oy alarak seçilmiştir. 

Malî ve İktisadî İşler Komisyonuna seçilecek iki 
sayın üye için Sayın Bahri Cömert 107. Sayın Fakih 
Özlen 107 oy alarak seçilmişlerdir. 

Dilekçe Karma Komisyonuna seçilecek iki sayın 
üyelik için Sayın İmadettin Elmas 107 oy alarak se
çilmiştir. Dört sayın üyeye de değişik oylar çıkmıştır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Gündemde görüşecek başka bir konu olmadığın

dan, Birleşimi 22 . 1 . 1976 Perşembe günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.10 

mmm 
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IV» — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kadri 
Kaplanın, 1380 sayılı Yasanın uygulanmasına dair 
sotu önergesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Abdiil-
kerith Doğru'nun yazılı cevabı. (7/461) 

4 . 12 . 1975 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi Bakanlığınca yazı

lı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Tabiî Üye 
Kadri Kaplan 

A) Durum : 
Şu sanayi kuruluşlarının 1380 sayılı yasaya ay

kırı hareket ettikleri ve haklarında zabıt tutulup iş
leme girişildiğini, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığının. yazılı bir soruma verdiği 7 Kasım 1975 
gün ve 01.07.000/2590 sayılı cevaptan öğrendim. 

ADANA : 
1. — Bossa Basma Fabrikası A. Ş. 
2. — Güney Sanayi A. Ş. 
3. — Marsa Margarin Sanayii A. Ş. 

ANTAKYA (İskenderun) : 
4. — Demir - Çelik A. Ş. nin kok İşletme Mü

dürlüğü 
5. — Süper Fosfat Gübre Fabrikası A. Ş. 
6. — Hatay Yağları Fabrıkas; 
BALIKESİR (Bandırma) : 
7. — Etibank Mahdut Mesuliyetli Bandırma Bo

raks ve Asit Fabrikaları İşletme Müessesesi 
8. — Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları 
9. — Özderi Fabrikası 

ÇANAKKALE: 
10. — Alaettin Konserve Fabrikası - Gelibolu 
11. — Ayhan Konserve Fabrikası - Gelibolu 
12. — Boztuna Rafine Ayçiçek Fabrikası - Ge

libolu 
13. — Tekel Konyak ve Şarap Fabrikası - Mer

kez 
14. — Akfa Konserve Fabrikası - Merkez 
ELÂZIĞ : 
15. — Azot Sanayii Süperfosfat Fabrikası 
16. — K. H. ve Orta Ağın Dericilik Sanayii 
17. — Ergani Bakır İşletmesi Müessesesi 
18. — Keban Simli Kurşun İşletmesi 
19. — Şark Kromları İşletme Müessesesi 

ESKİŞEHİR : 
20. — Lokomotif ve Motor Sanayii 
21. — Sümerbank - Eskişehir Basma Sanayii 

İZMİT (Kocaeli) : 
22. — Kazlıdere Sanayii A. Ş. Köseköy 
23. — Fürsan Farmantasyon ürünleri Sanayii ve 

T. A. Ş. - Köseköy 
24. — Ansa Antibiyotik ve İlâç Hammaddeleri 

Sanayii - Köseköy 
25. — Pak Gıda Sanayii ve T. A. Ş. İzmit Pak -

Maya Fb. - Köseköy 
26. — Besin ve Mısır Sanayii A. Ş. - Yarımca 
27. — Süperfosfat Fabrikası - Yarımca 
28. — Koruma Tarım İlâçları A. Ş. - Merkez 
29. — Türkiye Selüloz ve Kâğıt İşletmeleri Genel 

Müdürlüğü İzmit Tesisleri ve Klor Alkali Tesisleri -
Merkez 

İSTANBUL : 
30. Sümerbank Yünlü Sanayi Müessesesi - Def

terdar 
31. Sümerbank Beykoz Deri ve Kundura Fabri

kası - Beykoz 
32. Ağırçelik İzabe Sanayii - Kartal 
33. Alemdar Kimya Sanayii - Kartal 
34. Mutlu Akümülâtör - Kartal 
35. Depek Kimya Sanayii - Kartal 
36. Altaş El Aletleri - Kartal 
37. Boru Sanayii - Kartal 
38. At ve Eşek Mezbahası - Kartal 
39. Simon Tutak Kömür İşletmesi - Eyüp (Ak-

pınar köyü) 

40. Mustafa Çimen ve Ort. Kömür İşletmesi -
Eyüp (Çiftalan köyü) 

KÜTAHYA : 
41. Kütahya Şeker Fabrikası - Merkez 
42. Azot Sanayii T.A.Ş. Azot İşletmeleri - Mer

kez. 
B) Sorular 
1. Aynı durum Sanayi Bakanlığınca da saptan

mış mıdır? Farklılıklar varsa nelerdir? 

2. Projeler onaylanırken ve ruhsat verilirken bu 
konuda neler gözetilmektedir? 

3. Yasaya aykırı durumlar mahkemeye intikâl 
ettirilmekle birlikte, sakıncalı halin (Kirletmenin) sür-
dürülmemesi için ne gibi tedbirler alınmıştır. Bu ted-
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birler yukarıdaki kuruluşların hangileri hakkında alın
mıştır? 

4. Bu konuda yasa boşlukları var mıdır? Ve en 
etkin bir kontrolün sağlanması için neler düşünülmek
tedir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Müsteşarlık Yazı İşleri Bürosu 

Sayı : 9/32 
Konu : Tabiî Senatör Kadri Kap-
lan'ın soru önergesi Hk: 

16 . 1 . 1976 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 7 . 1 . 1976 tarihli ve 7611-32967461-7 461 

sayılı yazınız. 

Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sayın Kadri 
Kaplan/ın 1380 sayılı Kanunun tatbikatına mütedair 
ilgide kayıtlı yazınız ekini teşkil eden soru önergesi 
hakkındaki cevaplarımız aşağıya işaretlenmiştir. 

1. Memleketimizde son yıllarda kesif bir sa
nayileşme başlamış ve halen de bu gelişme bütün 
yurt sathında devam etmektedir. Sanayileşme birta
kım çevre meselelerini de beraberinde getirmiştir. 
Bu cümleden olarak sanayi tesislerinden mayi. gaz ve 

••'> *«3Sı 

katı birtakım artıklar çıkmakta ve bu artıklar su, ha
va ve toprakta çevre meselelerini ortaya çıkarmakta
dır. 

Artıklarını su mahsûllerinin yaşadığı vasatlara 
akıtan sanayi tesislerinin durumunu kontrol etmek 
ve su mahsûllerini kurtarmak gayesiyle 1380 sayılı 
Su Ürünleri Kanunu çıkartılmış ve bunun kontrolu-
da Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına veril
miştir. 

2. Halen. Bakanlığımızca projeler tasdik edilip 
ve ruhsat verilirken, diğer iktisadî faktörler yanın
da çevre meselelerinde de gerekli tedbirlerin alınma
sı şartı konulmakta ve durum kontrol edilmekte
dir. 

3. Ayrıca kirlenmenin önlenmesi ve durdurul
ması ile ilgili olarak Bakanlığımızca gerekli çalışma
lar yapılmakta ve standartlar hazırlanması yoluna 
gidilmektedir. 

Bu cümleden olarak «Çevre sorunları» adı altın
da bir anket tertiplenerek, geçen aylarda mevcut du
rum standartlarının çıkartılmasına başlandığını ve 
mevzu üzerindeki çalışmaların devam etmekte oldu
ğunu saygılarımla arz ederim. 

Abdülkerim Doğru 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

26 NCI BİRLEŞİM 

20 . 1 . 1976 Sah 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim. 

2. — Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bağım
sız üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Kars Üyesi Sırrı 
Atalay'ın, 13 . 2 . 1974 tarihli ve 11 sayılı Kanun 
hükmünde kararname ile 31 . 5 . 1974 tarihli 12 
sayılı Kanun hükmünde kararnamenin (g) bendinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun tasarısının 
Cumhuriyet Senatosundaki görüşmelerine dair Cum
huriyet Senatosu Başkanından sözlü sorusu. (6/57) 

2. — Cumhuriyet Senatosu îzmir Üyesi Necip 
Mirkelâmoğlu'nun Hilâfetin kaldırılışının 50 nci yıl
dönümü nedeni ile PTT İdaresince bastırılması prog
ramlanan pul emisyonundan vazgeçilmiş olması se
bebine dair, Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. (6/32) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Ahmet 
Yıldız'ın, mahkeme tutanakları ile yapılan iddia ve 
haberlere dair Başbakandan sözlü sorusu. (6/26) 

4. — Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Beliğ Be-
ler'in, İzmir'de vukubulan müessif uçak kazasına dair, 
Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. (6/27) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, A. E. G. Telefunken Şirketleriyle yapı
lan sözleşmeye dair Ulaştırma Bakanından sözlü so
rusu. (6/34) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Tekel İdare binasına dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu. (6/36) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Ankara Atatürk Lisesi Müdürü
ne dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/37) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner'in, Siirt ilinin televizyon yayınlarından fayda
lanması hususunda neler düşünüldüğüne dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu, (6/38) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Oral 
Karaosmanoğlu'nun, TARtŞ Anasözleşmesinin bazı 
hükümlerinin neden değiştirildiğine dair Ticaret Ba
kanından sözlü sorusu. (6/44) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kuruluna dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/48) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, T.P.A.O. Genel Müdürlüğü ile 
Batman İşletme Müdürlüğünde vukubulan bazı emek
li işlemleri ve atamalara dair, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu. (6/49) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Mardin Üyesi Meh
met Ali Ankan'ın, İskenderun Demir - Çelik Sana
yiine dair, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu. (6/50) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kırşehir Üyesi Halil 
Özmen'in, buğday ithaline dair, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü sorusu. (6/52) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'm son günlerde vukubulan bazı öğ
renci ve işçi olaylarına dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/55) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi Ne
jat Sarlıcalı'nın, Erdek İlçesi Cuğra mevkiindeki 1040 
metrekarelik arazinin Topraksu Genel Müdürlüğün
ce eğitim merkezi kurulmak üzere kamulaştırılması
na karar verildiğinin doğru olup olmadığına dair Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü sorusu. (6/56) 

16. — Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Lûtfi Bil-
gen'in, 28 Haziran 1975 günü İstanbul Taksim mey
danında yapılan mitinge dair Başbakandan sözlü so
rusu. (6/59) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se
çilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Ankara Belediye Başka
nına atfen çıkan bir beyanata dair İçişleri Bakanından 
sözlü sorusu. (6/60) 



18. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın, Milliyetçi Çin'le olan 
ticarî ilişkilerimize dair Ticaret Bakanından sözlü so
rusu. (6/61) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi Ömer 
Ucuzal'm, 30 Ocak 1972 tarihli Ankara Bayram Ga
zetesinde neşredilen bir yazıya dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/62) 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türk Hava Yollan Anonim Ortaklığı ile 
Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komsiyonu raporu 
ve ek raporu (10/33) (Dağıtma tarihi : 3 . 3 . 1973) 

2. — Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Fik
ret Gündoğan'ın, yurdumuzdaki enerji darhğmm 
nedenleri ve çözüm yolları konusunda Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/6) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, mason localarına dair Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/7) 

4. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkeiâmoğiu'nun, Atatürk Devrimleri ve Devletin 
temel ilkeleriyle ilgili işlemler hakkında Senato 
araştırması isteyen önergesi (10/11) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş'ın 11 sayılı Kanım Hük
mündeki Kararnameye müsteniden TRT Genel Mü
dürlüğüne yapılan atamaya dair Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/12) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Eskişehir Üyesi 
Ömer Ucıızal ve arkadaşlarının, Millî Eğitim Bakanı 
tarafından yapılmış olan tayin ve nakil tasarrufları 
hakkında Senato araştırması isteyen önergesi (10/13) 

7. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Özer Derbil ve Tabiî Üye Suphi Gür-
soytrak'ın, Elektrofer Firmasına verilen teşvik ve it
hal belgeleri ile bu firmanın gümrük işlemleri hak
kında Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/14) 

8. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi İ. Cenap 
Ege ve arşadaşlarının, TRT hakkında Senato 
A;aş['.mıası isteyen önergeleri (10/15) 
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9. — Cumhuriyet Senatosu Zonguldak Üyesi Ah
met Demir Yüce'nin, Başbakanlığa bağlı Toprak ve 
Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından hazırlanmış 
olan yönetmelik hakkında Senato araştırması isteyen 
önergesi (i 0/16) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Fethi Çelikbaş ve Malatya Üyesi Nu
rettin Akyuft'un, TRT'nin malî ve idarî işlemleri 
hakkında Senato araştırması isteyen önergeleri 
(10/17) 

11. — Diyanet İşleri Başkanlığında görevli Yaşar 
Tunagür'üa faaliyetleri konusunda kurulan Cumhu
riyet Senatosu Araştırma Komisyonunun üçüncü 
raporu (10/44) (Dağıtma tarihi : 24 . 2 . 1975) 

12. — Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Lütfi 
Bilgen'in, İçel - Alata Teknik Bahçivanlık ve Ziraat 
Okulu hakkında Senato araştırması isteyen önergesi 
(10/19) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Kars üyesi Sırrı 
Atalay'ın, Milliyetçi Hareket Partisi örgütünün bazı 
davranış ve eylemleri hakkında Senato araştırması 
isteyen önergesi (10/20). 

14. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Üyesi Ni
yazi Ünsal'ın, Türkiye ile Amerika Birleşik Devlet
leri arasında yapılan anlaşmalara dair Senato araştır
ması isteyen önergesi (10/21) 

15. —• Cumhuriyet Senatosu Sivas Üyesi Hüseyin 
Öztürk'ün, öğretmenler arasında yapılan nakil ve ta
yinlerle açığa alınanlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergesi. (10'22) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Hain
di Özer'in, Dışişleri Bakanının Pakistan'a gitme sebe
bine da :r Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/23) 

17. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 
Köker'in, Kızılay Alt geçidi ve' çarşı yapımı inşaatıy-
îe ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/24) 

18. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi Fîil-
mi Nalbantoğlu ve arkadaşlarının, Lice'de depremden 
sonra yapılan konutlar hakkında Senato Araştırması 
isteyen önergeleri. (10/25) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Ham-
di Özer'in, belediyelere yapılan devlet yardımı hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. (10 26) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker'in, İstanbul'da Aksaray ve Sultanhamam'da 
vukubulan yangınlar hakkında Senato Araştırması is-
teyen önergesi. (10/27) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Hakkâri Üyesi Naci 
Cidal ve arkadaşlarının. Millî Eğitim Bakanı tarafın-



dan yapılan nakil, tayin ve açığa alınan Millî Eği
tim mensupları hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/28) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Fahri 
Özdilek ve arkadaşlarının, gençlik olayları ve gerek
tirdikleri çözümlerin saptanması hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergeleri. (10/29) 

23. — Cumhuriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri'nin, 1975 yıb kömür üretimi, dağıtımı, müra-
cat ve dağıtım tarihleri konusunda Senato Araştırması 
isteyen önergesi (10/30) 

24. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığıma Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1974 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme 
Komisyonu raporu (5/14) (S. Sayısı : 404) (Dağıt
ma tarihi : 12.12.1974) 

25. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ev-
lül, Ekim ve Kasım 1974 aylarına ait hesapları hak
kında Cumhuriyet Senatosu Hesapları İnceleme Ko
misyonu raporu (5/15) (S. Sayısı : 468) (Dağıtma 
tarihi : 7.4.1975) 

26. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 1973 
malî yılı kesinhesapları hakkında Cumhuriyet Sena
tosu Hesapları inceleme Komisyonu raporu (5/16) 
(S. Sayısı : 469) (Dağıtma tarihi : 21.4.1975) 

27. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Aralık 1974, Ocak, Şubat 1975 aylarına ait hesapla
rı hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesapları ince
leme Komisyonu raporu (5/17) (S. Sayısı : 501) (Da
ğıtma tarihi : 23.6.1975) 

28. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Turgut 
Gülez'in, Anayasanın 78 nci maddesi muvacehesin
de Bolu Çimento Fabrikası idare Meclisi Reisliği sı-
fatıyle Senatörlük sıfatının bağdaşıp bağdaşmayaca
ğına dair, İstanbul eski Üyesi Ekrem Özden'in 
önergesi ve bu hususta Başkanlık Divanının 1 Hazi
ran 1970 tarih ve 28, 10 Temmuz 1972 tarih ve 31, 
11 Mart 1974 tarih ve 9, 13.11.1974 tarih ve 2 sa
yılı kararları (Dağıtma tarihi : 16.12.1974) 

29. — Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 10.5.1972 tarih ve 15561 sayılı kararı ile 
12.6.1973 tarih ve 28, 20.6.1974 tarih ve 28, 6.3.1975 
tarih ve 28 sayılı raporları (Cumhuriyet Senatosu : 
4/131) (S. Sayısı : 279'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
17.3.1975) 

30. — Kütahya Milletvekili Eski Maliye Bakanı 
Mesut Erez'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 12.11.1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık 

Karar Cetvelindeki 5873 sayılı Şevket Bozkurt'a, 
5878 sayılı Şef ika Sertkan'a, 5879 sayılı Nuriye Ka-
rabulut'a, 5880 sayılı Fatma Hikmet Göymen'e, 
5881 saydı Özgül Ertunç'a 5882 sayılı Mesut Tuğrul 
Oymak'a, 5883 sayılı Fatma Müeyyed Genc'e, 
5884 sayılı Vedia Şen'e, 5885 sayılı Asiye Gündüz'e, 
5886 sayılı Naciye Mutluya, 5887 sayılı Neşet Eray'a, 
5888 sayılı Şerife Azrak'a, 5889 saydı Ahmet Acar'a, 
5890 sayılı Şevkiye Şengelen'e, 5891 saydı Feride Ne-
zahat Anamran'a, 5892 saydı Mecit Solmaz'a ve 
5893 saydı Asiye Ünsaldı'ya ait kararların Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 25 . 6 . 1973, 20 . 6 . 1974, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5937/7041 saydı rapor
ları (C. Senatosu : 4/135) (S. Sayısı : 314'e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

31. — Kütahya eski Milletvekili Mesut Erez'in 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 saydı Haftalık Karar Cet
velindeki 5872 saydı İhsan Ünesen'e ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 7, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 7 sayılı raporları C. Senatosu : 
4/160) (S. Sayısı : 360'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 7 . 3 . 1975) 

32. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğiu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftalık Karar Cet
velindeki 5871 saydı Şerife Önkal'a ait kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 1, 
3 . 3 . 1975 tarih ve 1 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/163) (S. Sayısı : 361'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 3 . 1975) 

33. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 sayılı Haftaldc Karar 
Cetvelindeki 5875 saydı Ayşe Dursun'a ait kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 tarih ve 
3, 3 . 3 . 1975 tarih ve 3 sayılı raporları (O Sena
tosu : 4/162) (S. Sayısı : 362'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 18 . 3 . 1975) 

34. — Adana Milletvekili Ahmet Topaloğlu'nun 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 11 . 1969 tarihli ve 71 saydı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5876 sayılı Mehmet Fuat Tanrısever'e 
ait kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair öner-
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gesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun 6 . 6 . 1974 
tarih ve 4, 3 , 3 . 1975 tarih ve 4 sayılı raporları 
(C. Senatosu : 4/159) (S. Sayısı : 364'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1975) 

35. — Ziya* Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 12S sayılı Haftalık Karar J 
Cetvelindeki 15558 sayılı Aziz Ronabar'a ait kararın j 
tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Ka
nunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel Ku- j 
rulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyo- \ 
nunun, 6 . 6 . 1974 tarih ve 29. 3 . 3 . 1975 tarih ve j 
29 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/164) (S. Sayısı : \ 
365*e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) ! 

36. — Ziya Müezzinoğlu'nun (eski Maliye Baka- ! 
m - Dışardan) (Dilekçe Karma Komisyonu Genel i 

i 

Kurulunun 1 . 1 1 . 1970 tarih ve 15 sayılı Haftalık ! 

Karar Cetvelindeki 1274 sayılı Tahir Şanlı'ya ait ka- ! 
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı ! 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel : 
Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Komis- j 
yonunun, 20.6.1974 tarih ve 33, 3.3.1975 tarih ve j 
33 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/169) (S. Sayısı : i 
377'ye 1 nci ek (Dağıtma tarihi : 39.3.1975) j 

i 
37. — Ali R'.'za Uzuner'in (eski Çalınma Bakanı) ! 

Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun j 
10.1.1972 tarih ve 34 sayılı Haftalık Karar Cetvelin- i 
deki 2510 sayılı Emine Şinik*e ait kararın tatbik ' 
edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun j 
12 nci maddesi gereğince kararın Genel Kurulda gö- \ 
rüşülmesine dair Dilekçe Karma Komisyonunun, i 
20.6.1974 tarih ve 32, 3.3.1975 tarih ve 32 sayılı ra- j 
porlan (C. Senatosu ; 4/168) (S. Sayısı : 378'e İ nci ı 
ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) i 

38. — İstanbul Milletvekili (eski Millî Savunma ' 
Bakanı) İlham; Sancar'ın Dilekçe Karma Komisyonu j 
Genel Kurulunun 21.6.1973 tarih ve 159 sayılı Haf- | 
talik Karar Cetvelindeki 19065 sayılı Bekir Şirin'e j 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 ; 

sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın [ 
Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma j 
Komisyonunun, 20.6.1974 tarih ve 30, 3.3.1975 ta- j 
rih ve 30 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/166) (S. 
Sayısı : 379'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 19.3.1975) 

39. — Konya Milletvekili (eski Tarım i:akanı) 
Bahri Dağdasın Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 19 . 6 . 1967 tarih ve 29 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 2144 sayıl; Müriivet Gökşin'e j 
a;t kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 | 

sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma Ko
misyonunun, 20.6.1974 tarih ve 31, 6.3.1975 ta
rih ve 3 i sayılı raporları (C. Senatosu : 4/167) (S. 
Sayısı : 380'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23.3.1975) 

40. — Kütahya eriri Milletvekili (Eski Malice Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 28.5.1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 5133 saydı Pakize İzbul'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun 4.7.1974 tarih ve 50, 6.3.1975 
tarih ve 50 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/197) (S. 
Sayısı : 3S3'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

41. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
ni! Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelmdeki 5129 sayılı Lâtife Doğdu'ya 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4.7.1974 tarih ve 49, 
6.3.1975 tarih ve 49 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/196) (S. Sayısı : 384'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20.3.1975) 

42. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30.6.1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 887 sayılı Fatma Boy'a ait ka
rarın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sayılı 
Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Kar
ma Komisyonunun 4.7.1974 tarih ve 48, 6.3.1975 
tarih ve 48 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/195) (S. 
Sayısı : 385'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 20.3.1975) 

43. — Kütahya eriri Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kuıulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 886 sayılı Fatma Ayla Er-
gun'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
47, 6 . 3 . 1975 tarih ve 47 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/194) (S. Sayısı : 386'ya 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

44. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 



Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 885 sayılı Gülayşe Kış'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 46, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 46 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/193) (S. Sayısı : 387'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

45. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı 
Haftalık Karar Cetvelindeki 884 sayılı Saniye Tok-
mak'a ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı 
ve 140 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince ka
rarın Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve 
Dilekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 ; 1974 tarih 
ve 45, 6 . 3 . 1975 tarih ve 45 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/192) (S. Sayısı : 388'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

46. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 883 sayılı Hicriye İlker'e 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilek
çe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 44, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 44 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/191) (S. Sayısı : 389'a 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 . 1975) 

47. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayıl' Haf
talık Karar Cetvelindeki 882 sayılı Hayriye Özaşkan'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince karanı: Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 43, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 43 sayılı raporları (C. Sena
tosu : 4/190) (S. Sayısı : 390'a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

48. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayıl.' Haf
talık Karar Cetvelindeki 881 sayılı Şerife As'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
ydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Genel 
Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 42, 

6 . 3 . 1 9 7 5 tarih ve 42 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/189) (S. Sayısı : 391'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

49. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Hafta
lık Karar Cetvelindeki 880 sayılı Zeynep Karataş'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 
41, 6 . 3 . 1975 tarih ve 41 sayılı raporları (C. Se
natosu : 4/188) (S. Sayısı : 392'ye 1 nci ek) Dağıtma 
tarihi : 20 . 3 . 1975) 

50. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kam) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 879 saydı Kudret Aydın'a 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
saydı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Ddekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 40, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 40 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/187) (S. Sayısı : 393' e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 .1975) 

51. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Ddekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 saydı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 878 sayılı Safiye Gençtürk'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 39, 
6 . 3 . 1974 tarih ve 39 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/186) (S. Sayısı : 394'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 .1975) 

52. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 saydı Haf
talık Karar Cetvelindeki 877 saydı Halide Nom'a ait 
kararın tatbik edüemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 38, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 38 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/185) (S. Sayısı : 395'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 .1975) 

53. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye Ba
kanı) Mesut Erez'in Ddekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun 30 . 6 . 1970 tarih ve 8 saydı Haf-
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talik Karar Cetvelindeki 875 sayılı Naciye îzgi'ye 
ait kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 37, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 37 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/184) (S. Sayısı : 396'ya 1 nci ek) (Dağıtma tari
hi: 20 . 3 . 1975) 

54. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) - Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 . 11 . 1970 tarife ve 15 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 1275 sayılı Muteber Alemdar'a ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 36, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 36 sayılı raporları (C. Senato
su : 4/183) (S. Sayısı : 397*ye 1 nci ek (Dağıtma ta
rihi : 20 . 3 .1975) 

55. — Sait Naci Ergin'in (Eski Maliye Bakanı -
Dışardan) Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 27 . 3 . 1968 tarih ve 53 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 4263 sayılı Gülhan Erkul vekili Avukat 
M. Salih Yurdakııler'e ait kararın tatbik edilemeye
ceğine dair yazısı ve 140 sayılı Kanunun 12 nci mad
desi gereğince kararın Genel Kurulda görüşülmesine 
dair önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonunun, 
4 . 7 . 1974 tarih ve 35, 6 . 3 . 1975 tarih ve 35 sa
yılı raporları (C. Senatosu : 4/182) (S. Sayısı : 398'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 20 . 3 . 1975) 

56. — Ziya Müezzinoğlu'nun (Eski Maliye Baka
nı - Dışardan) (Dilekçe Karma Komisyonu Genel 
Kurulunun 8 . 6 . 1972 tarih ve 128 sayılı Haftalık 
Karar Cetvelindeki 15564 sayılı Kemel Derİn'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 sa
yılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince kararın Ge
nel Kurulda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe 
Karma Komisyonunun, 4 . 7 . 1974 tarih ve 34, 
6 . 3 . 1975 tarih ve 34 sayılı raporları (C. Senatosu : 
4/181) (S. Sayısı : 399'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
20 . 3 . 1975) 

57. — Kütahya eski Milletvekili (Eski Maliye 
Bakanı) Mesut Erez'in Dilekçe Karma Komisyonu 
Genel Kurulunun 28 . 5 . 1969 tarih ve 64 sayılı Haf
talık Karar Cetvelindeki 5106 sayılı Nuri öner'e ait 
kararın tatbik edilemeyeceğine dair yazısı ve 140 
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince Kararın 

Genel Kurulda görüşülmesine dair Dilekçe Karma 
Komisyonunun, 11 . 7 . 1974 tarih ve 51, 6 . 3 . 1975 
tarih ve 51 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/199) 
(S. Sayısı 402'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

58. — Cumhuhriyet Senatosu Manisa Üyesi Orhan 
Süersan'ın Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 12 . 11 . 1969 tarih ve 71 sayılı Haftalık Karar 
Cetvelindeki 5894 sayılı Kararının Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonunun, 31 . 5 . 1971 tarih ve 6, 10 . 5 . 1972 tarih 
ve 6, 20 . 6 . 1974 tarih ve 6, 3 . 3 . 1975 tarih ve 
6 saydı raporları (C. Senatosu : 4/81 - 4/22) (S. Sa
yısı : 1574'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi : 20 . 3 . 1975) 

59. — Kırklareli eski Milletvekili M. Orhan 
Türkkan'ın, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Ku
rulunun 12 . 7 . 1967 tarih ve 38 sayılı Haftalık Ka
rar Cetvelindeki 2942 sayılı Kararının Genel Kurul
da görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonunun 31 . 5 . 1971 tarih ve 17/1, 10.5.1972 
tarih ve 17/1, 20 . 6 . 1974 tarih ve 17, 3 . 3 . 1975 
tarih ve 17 sayılı raporları (C. Senatosu : 4/80 - 4/23) 
(S. Sayısı : 1575'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihi: 20.3.1975) 

60. — Cumhuriyet Senatosu Konya Üyesi Meh
met Varışlı'nın Yasama dokunulmazlığının kaldırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/59) (S. Sayısı : 476) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

61. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Hü
seyin Atmaca'nın yasama dokunulmazlığının kal
dırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/555) (S. Sayısı : 478) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

62. — Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi Mus
tafa Tığlı'mn Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/555) 
(S, Sayısı : 478 ) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

63. — Cumhuriyet Senatosu Erzincan Ü>csi Ni
yazi Ünsal'ın Yasama dokunulmazlığının kaldırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/606) 
(S. Sayısı : 479) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1975) 

V 
İKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - ÎKÎNCÎ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile Uçak Servisi Anonim 
Ortaklığının durumuna dair Cumhuriyet Senatosu Araştırma 

Komisyonu ek raporu (10/33) 

THY Araştırma Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
THY Araştırma Komisyonu 15.2. 1973 

Esas No. : 50 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 10 . 1972 tarih ve 93 ncü Birleşiminde THY A. O. nın son 
uçak mubayaası hakkında kabul edilen, araştırmayı Komisyonumuz 24 . 10 . 1972 ile 10 . 2 . 1973 tarihleri 
arasında görevini tamamlamış, gerekli inceleme ve tahkikatı sonucunda hazırlanmış olan rapor ilişikte su
nulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Safa YaJçuk 

İHY Araştırma Kom. Bşk. 
Çorum Senatörü 

THY Araştırma Komisyonu DC-İ0-İ0 alımı ile ilgili ek raporu 

Lockheed Aircraft Co/ın aşağıda kopyasını koyduğumuz ve Başbakan Sayın Ferid Melen, Maliye Bakanı 
Sayın Ziya Müezzinoğlu, Ulaştırma Bakanı Sayın Rıfkı Danışman, DPT Müsteşarı Sayın Memduh Aytür 
ve Senato Başkanlığı eliyle THY Tahkikat Komisyonu Reisliğine gönderdiği şikâyet mektubu üzerine 
2 . 10 . 1972 tarihinde Yüksek Başkanlığına Araştırma Komisyonu Başkanlığınca başvurularak gereği için 
müsaade istenmiştir. Cumhuriyet Senatosundan 12 . 10 . 1972 tarih ve 93 ncü Birleşimde konunun tam ve 
kâmil olması gerekçesiyle gerekli araştırma izni çık niştir. Komisyonumuz üyelerinden Sayın Mehmet İz-
men'in Bakanlığa atanması sebebiyle yerine Kontenjan Grupundan Sayın Halil Tunç'un verilmesiyle toplan
mış ve 24 . 10 . 1972 günü saat 10.00'da THY Genel Müdürlüğünde buluşmak kararını almıştır. 

Lockheed Aircraft Co. Müşaviri Bay Emin Baysan imzalı mektup aşağıya dercedilmiştir. 

Sayın Safa Yalçuk 19 . 9 . 1972 
Cumhuriyet Senatosu Öz : THY'larına uçak sa-
THY Araştırma Komisyonu Başkanı tısı hakkında. 

Acele ve mühimdir. 

Lockheed Aircraft Co. Uçak Fabrikasının THY'larına L-1011 Tristar uçağını satmak maksadıyle muhtelif 
tekliflerde bulunduğu malumlarıdır. 

Son olarak 19 Ağustos 1972'de, o sırada Genel Müdür olan Sayın İhsan Göksaran'ın telgrafla vâki dave
tine uyularak, THY'larına takdim edilen 25 Ağustos 1972 tarihli teklifinizin müddeti iki defa temdit edi
lerek 15 Eylül 1972 gününe kadar uzatılmış olmasına ve THY'larına bu tarihe kadar yapılan tekliflerin en 
ucuz ve en uygun şartlan ihtiva etmiş bulunmasına rağmen, maalesef DC-10 uçaklarının satmalınmasma 
karar verildiğini ve bu kararın Saym Makamınızın tasvibine arz edeceklerini öğrenmiş bulunuyoruz. 
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Hem son Lockheed teklifine ait muamelenin maruz bırakıldığı haksız tutumun ve hem de en ucuz fiyat 
teknik vasıfları yanında en uygun şartların kısaca neler olduğunu burada yüksek mütalaalanna sunmakta 
fayda gömlekteyiz: 

1. Son birkaç ay zarfında THY Genel Müdürü Sayın Göksaran ile vaki muhtelif temaslarımız sonun
da, 19 Ağustos 1972 tarihinde Sayın Göksaran tarafından Lockheed Corp. President'i Mr. Kotchian'a tam 
metni aşağıya alman telgraf gönderilerek, L-1011 uçak bedelini 17,2 milyon dolardan tespiti kaydıyle muba
yaa müzakeresini yapmak üzere davette bulunulmuştur. Telgraf metni aynen şöyledir : «I am pleased to 
advise you that I Wiil be able to start negotiation on purehasing of three L-1011 SC for THY during your 
demonstration flight in İstanbul. I am offering you a fixed price of 17,2 milion dollars for each L-101İ to 
be delivered in June, July, August 1973. Waiting to see you very soon. Regards - Göksaran.» 

2. Bu telgrafa uyularak İstanbul'a gelen Lockheed heyeti 25 Ağustos 1972 tarihinde THY Genel Müdür
lüğünde Sayın Göksaran ve Muavini Sayın İşcan'ınkatıldığı toplantıda, 17,2 milyon dolardan biraz daha 
fedakârlık edilerek fiyatın 17 milyona indirilmesini ve mesul Lockheed President'nin İstanbul'a getirildiği 
takdirde, kendisinin de derhal Ankara'dan İstanbul'a gelerek konunun müzakeresini bitirip, aynı F-28'lerin 
kararında olduğu gibi raporunu süratle İdare Meclisine takdim edeceğini beyan etmiştir. 

Bunun üzerine Lockheed'in President'i California'dan acele olarak Türkiye'ye gelmiş ve uçak bedelinin 
de beherinin 17 milyon dolardan teslim edileceğini bildiren yazılı teklifimiz 29 Ağustos 1972'de Ankara'da 
yapılan toplantıda Sayın Göksaran'a takdim edilmiştir. 

3. 17 milyon doladık bu en ucuz ve ayrıca uygun şartları ihtiva eden teklifin opsiyonu 1 Eylül 1972 
akşamı saat 6'da bitmek üzere tanzim edilmişti ve o tarihte mutat toplantısını yapacak olan THY İdare 
Meclisi bu teklif üzerinde bir karara varması bekleniyordu. Lâkin, her nedense teklif İdare Meclisince ye
niden satmalına komisyonuna havale edildiğini anladık. 

Takiboîunan müzakere seyrinden de görüleceği veçhile, önceden fikse edilmiş bir fiyat üzerinden mü
zakereye başlanıldığı ve nihayet 17 milyona kadar inildiği takdirde karara bağlanacağı Sayın Genel Müdür 
tarafından müzakere sırasında ifade olunup yetkili President'inde Türkiye'ye kadar çağrılıp kendisinden 
yazılı satmal.ma mektubu (letter of intend) alındığına göre, lüzumlu tetkik ve mukayeselerin de o vakitten 
çok önce zaten tamamlanmış olup, ona göre ileri sürülen 17 milyonluk şartlar dairesinde müzakeresinin 
sona erdirilip neticesinin İdare Meclisine arzına kalması gerekirken, İdare Meclisinin kendisine gelen bu tek
lif yeniden tetkik için satmalma komisyonuna intikal ettirmesi gerekçesi anlaşılamamıştır ve bu hususun 
üzerinde hassasiyetle durulması gerektiğine inanıyoruz. 

4. Bu arada Sayın Göksaran'ın vazifesi sona ermiş ve yeni tayin edilen Sayın Remzi Yeiman'm 
17 Eylül 1972 günü yaptığı İdare Meclisi toplantısında, uçak mubayaasına ait bekleyen teklifimizin müteakip 
toplantıya bırakılarak lüzumsuz geciktirmenin devam olunduğuna şahit olmuşuzdur. 

5. Müzakereler sırasında rakibimize nazaran 900 000 dolara yakın olarak sandığımız daha ucuz fiyatı
mıza mukabil, rakibimizden altı ay kadar sonra teslimatta bulunmamız muvacehesinde, bu farkın da Lock
heed tararından yabancı hava yollarından temin olunacak ve pilot ve teknisyenlerini munzam bir yetiştirmeyi 
gerektirmeyen 3 - 4 yıllık 3 adet 707 Boingleri kiralayarak bundan doğacak masrafın beher uçağa 25 000 
dolar hesabiyle cem'an 750 000 dolarlık kısmını karşılayacak bir kontribüsyonda bulunmamız teklifimize 
dereolunrhuştur. (Halen THY. ların kullandığı 707'lerin ayda 45 000 dolarlık kira ücreti olduğunu sa
nıyoruz.) 

Bu suretle THY'ın teslim alacağı ve en son modern cihazlarla teçhiz edilmiş yeni L-1011 uçaklarını kul
lanacak pilotlarımızın emniyetle yetiştirilmesine rahat ve kâfi vakit kalmış olacak hem de aradaki fasıla 
munzam 3 Boingle doldurulacaktır. 

Esasea bunun aksine olarak ve fiyatı daha yüksek olduğu halde sırf önteslim gerekçesiyle DC—10' 
lere rüçhaniyet tanınmasının, pilotların yetiştirilmesi için gerekli zamanı önemle nazara almadan, süratle ve 
büyük zararları doğurabilecek riski göze aldıran bu kararın yüksek makamlarca kabule şayan olmayacakla 
inanıyoruz. Kaldı ki, DC—10'îerin erken teslimatla ne dereceye kadar erken hizmete girebileceği katiyetle 
belli olmadan, dış ödemede daha ucuz olan L—1011'lere nazaran tercih sebebi olarak gösterilmesinin ne dere-
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ceye kadar makbul bir değerlendirme olduğunun takdirini yüksek makamlarına bırakıyoruz. Diğer taraftan 
Saysn Göksaran'm yukarıda zikredilen telgrafında fabrikamızın Haziran, Temmuz, Ağustos teslîmalı kuşunu 
olduğuna dair bir işaret bulunmamaktadır. 

6. — L - 1011 uçakları THY'larının isteğine uygun sipesifikasyona göre hemen imaline geçilecek en son 
elektronik cihazları havi yeni uçaklar olmalarına mukabil DC - 10'ler içinde teklif edilen 2 uçağın bundan 
bir buçuk yıl önce Japon Mitsui Firması için imal edilen ve nispeten bugün için eski sayılan ve şimdiye kadar 
sayısız ülkelere satışı için teklif edildiği halde Mitsui dahil her yerden reddedilen uçaklardan olması da Sayın 
Başkanlığınızın dikkatinden kaçmaması gereken mühim hususlardan biri olacağına inanıyoruz. 

Hele bunlardan bir tanesinin ilişik 28 Temmuz 1972 tarihli gazetede baş sahifede «Jet parçalan yağ
muru» altında verilen haberde, ortadaki büyük motorun nasıl havada parçalanıp dağıldığını aksettiren uçaklar
dan biri olduğunu düşünmek, bunu bilen THY kararının isabetsizliğine yetecek gerçeği ortaya koymaktadır. 
(Bir diğer DC - 10'inde Şikago'da kapısı havada iken uçmuştur.) 

7. — L - 1011 uçağı Nisan 1972 sonunda PAA dan uçuş sertifikası almış en son ve yeni (\vide body) tipi 
geniş gövdeli uçak olup, bugün dünya piyasasının kabul ettiği ve aşağıda başlıca vasıfları ile DC-10'a nazaran 
öncelikle tercih olunmaktadır : 

a. Daha dayanıklıdır, daha rahattır, pilot için daha emniyetlidir. 
b. Az hız ile inişlerde daha pozitif ve rahattır. 
c. L - 1011 de bulunan (Flying tail) hem hızlı hem de yavaş uçuşda daha yüksek kontrol ve emniyet sağ

lamaktadır. 
d. DC - 10 dan daha fazla yolcu alabilmektedir. (400 yolcu ve arzu edilirse alt kattaki salon da kullanıla

rak 440 yolcu alabilmektedir.) 
e. Otomatik iniş sistemi vardır. (DC - 10 nin henüz müsaadesi yoktur.) 
f) Yolcu ve yük bindirme ve indirme kapasitesi daha yüksektir. 
Bundan başka : 
Tamir atelyeleri THY larına kendi kendine kâfi gelecek imkânı sağlamaktadır. 
Yabancı pilot ve teknisyen kullandırmayarak iş kanunu ve işçi problemi yaratmayacaktır. (DC - 10 m tek

lifinde ise hizmet sırasında kullandırılacak yabancı pilot ve teknisyene yer verildiğini sanıyoruz.) 

8. — Lockheed teklifi ile ilgili diğer bir husus da Avrupa'nın en büyük hava yolları şirketlerinden BEA 
nm 6 sı ilk, 6 sı ikinci satış cem'an 12 L - 1011 uçağı mubayaa etmesi ve peşinatını da ödemiş olmasıdır. 

Bu suretle aynı model ve sipesifikasyondaki uçakları bulunan bu şirketler (ki halen BEA, THY'larının 
ortağı bulunduğu BOAC şirketi ile birleşme halindedir) Bakım ve işletmecilik hususlarında kolaylık ve yardım 
sağlayabilecektir. Böylece aynı motor, aynı air frame ve kontrol sistemi, cihazları, aynı elektrik, hidrolik, 
penomatik sistemleri uçuş cihazları vesair teknik hususlarda mükemmel bir emniyete ve kolaylığa sahip olma
sına mukabil, DC - 10 1er henüz Avrupa'da hiç satılmadıklarından (çünkü Avrupa'da satılanlar DC - 10 -
20, DC - 10 - 30 ve DC - 10 - 30 FC modelleri olup bunlar büyük uçaklardır, motorları iniş takımları tama
men değişiktir, yedek parça bakımından i% 50 farklıdır, fiyatları da milyon dolar fazladır.) Aynı derecede
ki imkândan mahrum bulunmaktadır. Halbuki BEA ile aynı model ve tipde uçaklara sahip olmak neticesinde 
THY ların ucuz maliyetle yüksek işletmecilik fırsatını kolayca elde edebilecektir. 

Yukarıda kısaca sunulan sebepler gözönünde tutularak ve konunun bitaraf bir heyete tetkik ettirilerek 
mubayaada daha ucuzu, malda yeniyi ve daha sağlamı, işletmecilikte en iyi imkânları sağlayacak olanı bulmak 
için gerekli incelemenin yapılmasında işe yarayacağını umduğumuz işbu maruzatımızı yüksek mütalaalarına 
çok derin saygılarımla arz ederim. 

Lockheed Müşaviri 
Emin Boysan 

file:///vide
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Dağıtım : 
Sayın Ferid Melen, Başbakan 
Sayın Z. Müezzinoğlu, Maliye Bakanı 

Sayın R. Danışman, Ulaştırma Bakanı 
Sayın M. Aytür, Bşk. Devlet Planlama 
Teşkilâtı müsteşarı 
Senato Başkanlığı eliyle Türk Hava Yoliarı 
Tahkikat Komisyonu Reisliğine 

24 . 10 . 1972 günü İstanbul'da THY Genel Müdürlüğünde toplanan komisyonumuz son uçak alımları ile 
ilgili muameleleri evrak üzerinde incelemiş ve ilgili şahıslan dinleyerek raporunu hazırlamıştır. 

THY hazırladığı yolcu projeksiyonlarının çok üstünde seyreden bir yolcu potansiyeline sahiptir. Hazırlanan 
yolcu projeksiyonları her defasında fiilî durum karşısında konservatif kalmışlar ve THY mevcut büyük talep 
karşısında acz içinde kalmış, iyi bir işletici olmadığı her zaman en acı şekilde tenkit edilegelmiştir. 

Kitle turizminin hızla gelişmesi, yabancı memleketlerdeki işçilerimizin uçak ihtiyaçları, Hac seferlerinin 
uçaklarla yapılmak mecburiyetinde olması, iç hatlarda hava yolu ile seyahat isteklerinin büyümesi sebepleriyle, 
THY idarecileri yeni ve büyük uçakların alınmasının kaçınılmaz olduğunu görmüşlerdir. Bu ihtiyacı evvelâ 
kiralık uçaklar yolu ile kapatmak amacı ile 1971 senesinde 3 adet eski yapı B-707 - 321 uçağını kiralamışlar
da-. Diğer taraftan da uçak satmalma çalışmalarına başlamışlardır. Bu cümleden olarak 24 Eylül 1971 tarihli 
İdare Meclisi toplantısında 396 sayılı Kararla uçak satınalınması hususu kararlaştırılmış ve ortaklık bünyesin
de uçak ihtiyacı için devam eden çalışmalar tasvip görmüştür. 

Bu amaçla 22 Ekim 1971 günü yapılan İdare Meclisi toplantısında 446 sayılı Karar alınarak «uygun uçak 
tipini seçmek ve pazar araştırması yapmak üzere» Kaptan Pilot Aytekin Bilgi başkanlığında 8 kişilik bir he
yet kurulmuştur. Heyet üyeleri Ortaklığın muhtelif müdürlüklerinden tefrik edilmiş uzmanlardan teşekkül et
miştir. Heyete çalışmalarını bitirmek için 60 günlük müddet verilmiştir. Bu müddet sonunda raporlarını Genel 
Müdürlüğe vereceklerdir. 

Heyet çalışmalarını sürdürürken Hükümete ve Yüksek Planlama Kuruluna durum intikal ettirilerek tasvip
leri alınmak için çalışılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde Yüksek Planlama Kurulunun 11 Kasım 1971 tarih ve 
81 No. lu raporunu Hükümet 15 Kasım 1971 günü kabul etmiştir. 

Bu rapor şöyledir : 
«THY filosuna 1972 yılında katılmak üzere 100 koltuklu bir jet yolcu uçağının yurt dışında kredi ile alın

masının 1971 yılı yatırım programına alınması ve halen kiralık olarak kullanılan bir DC-9-10 yolcu uçağının 
kira müddetinin bir yıl daha uzatılması için gerekli işlemlere başlanılması, 

Halen kira ile kullanılan 3 adet Boeing yolcu uçaklarının ileriki yıllarda yerini alacak yeni uçakların kredi 
ile sağlanabilmesi için gereken işlemlere başlanmasını» 

Uçak seçim komisyonu işini bitirmiş ve raporunu 31 Aralık 1971 günü Genel Müdürlüğe vermiştir. Bu 
rapora göre 3 adet geniş gövdeli ve 1 adet 100 kişilik uçak alınması öngörülmüş ve geniş gövdeli uçaklar 
arasında yapılan puvanlamada şu sıralama meydana çıkmıştır : 

1. DC - 10 10 942,7 puvan 
2. L - 1011 856,6 » 
3. A 300 B 687,2 » 
Ayrıca 100 koltuklu uçak olarak da DC-9-32 uçağının satınalınması uygun görülmüştür. 
Bu rapor 11 - 12, 18 Ocak 1972 tarihlerinde Genel Müdür Başkanlığında Genel Müdür Muavini ve 

şube müdürleri toplantısında aynen tasvip görmüştür. 
Bu arada Cidde - Adana seferini yapan DC-9-32 uçağının Adana'da düşerek tamamen harabolması 

neticesinde yapılan 9 Şubat 1972 tarihli müdürler toplantısında 3 adet DC-10-10 uçağı yerine 4 adet DC-10-10. 
uçağı alınması ve alınacak DC-9-32 uçağının alınmasının iptal edilmesi kararlaştırılmıştır. 
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Genel Müdürlük 11 Şubat 1972'de 4 adet DC-10-10 uçağının alımı için pazarlık konularını kapsayan bir 

teklif isteme mektubunun Mc. Donnel Douglas Firmasına ve pazarlıkta rekabeti sağlamak bakımından 
da alternatifi olarak L-1011 uçağı için Lockheed Aircraft Co. firmasına en kısa zamanda gönderilmesini 
isteyen bir yazıyı İdare Meclisine göndermiştir. 

İdare Meclisi 11 ve 18 Şubat 1972 tarihlerinde 2 toplantı yaparak bu görüşü tasvibetmiş ve Genel Mü
dürlüğe uçak alımı çalışmalarını yürütmek üzere yetki vermiştir. 

Genel Müdürlük 29 Şubat 1972 tarihli yazısı ile Genel Müdür Muavini Suphi İşcen başkanlığında 5 
kişilik, ve Ortaklık bünyesinden «uçak satınalınması için evsafları tespit etmek ve pazarlık yürütmek» üzere 
bir uçak satmalıma komisyonu kurmuştur. 

Komisyon 5 Mayıs 1972'de o zamana kadarki çalışmalarını kapsayan bir ara rapor vermiştir. Bu rapora 
göre komisyonun teması «Uçak Değerlendirme Komhyonu»nun raporunda ilk sırayı alan DC-10-10 uçak
ları yapımcısı Mc. Donnell Douglas Firması ile almıştır. Temaslardan uçakların fiyatlarının ve alacağı, hangi 
tarihlerde tesliminin mümkün olabileceği, balkım hususunda düşünülenler ve firmanın taahhütlerinin ve ala
cağı gibi hususlar üzerinde durulmuştur. Bu uçaklar her ne kadar Japon Hava Yolları için Mitsui speifikas-
yonuna göre yapılmışsa da Avrupa'daki hava yollarının halen kullanmakta oldukları DC-10-30 tipi uçaklar 
ils başlıca farkları motorları ve iniş takımı sisteminden ileri gelmektedir. DC-10-30'un motoru daha takatli 
ve iniş takımı da takviyelidir. Motorunun bakımı ve atelıye pratiği bakımından büyük mahzur yoktur. Mitsui 
spesifikasyonundaki uçağın cem'an 1200 komponentinin sadece % 17'si (yani 204'ü) Avrupa işleticilerinin 
DC-10-30 uçağından farklıdır. Bu % 17'nin de yarısı (yani 102 komponent) ilâve teçhizat olmadan aynı atel 
yelerde tamiri mümkün olmaktadır. Ayrıca Mitsui spesifikasyonu tâbir edilen bu Japon Hava Yolları 
spesifikasyonundaki komponent ve cihazlar Amerikan mamulü olup Avrupa'da yapılamayanlarının Ameri
ka'da tamiri mümkündür. Ve bu husus ortaklığa navlun masrafından başka bir külfet yüklıemeyecektir. 
Bu duruma rağmen bu spesifikasyon farkları dolayısıy-e THY bünyesindeki tereddütlerden dolayı anlaşma 
mümkün olamamış ve Douglas heyeti memleketlerine geri dönmüşlerdir. Komisyon ise büyük mahzur 
olarak görmediği bu spesifikasyon meselesini önplanda görmemiş ve kendi spesifikasyonunuza göre yeniden 
ısmarlanacak uçakların 1,5 seneden önce tesliminin mümkün olamayacağını düşünerek Douglas ile fiyatta 
azamî indirim sağlamak ve uçakların servise konmas-nda gerekli yer teçhizatının uçaklardan evvel İstanbul'a 
getirilmesinin garanti edilmesi şartları ile nihaî pazarl ığa girmeyi tavsiye etmiştir. 

Trafik sıkışıklığının günbegün artması THY'nın u?ak ihtiyacını çok kesin hatları ile ortada tutmaktadır. 
THY'na uçak lâzımdır. Bunun için de Genel Müdür ve uçak seçim ve alım komisyonlarından bazı üyeleri 
uçakların imalâtçılarını (Douglas, Lockheed ve Air Bus firmaları) yerlerinde görmek üzere Mayıs ayı içinde 
bir seyahat yapmışlardır ve müşterek raporlarını 25 Temmuz 1972 günü 30-1 sayı ile vermişler ve netice 
olarak şu kanaatlerini dercetmişlerdir. 

1. ıBilıhassa Boeing - 707 kiralık uçaklarının Mayıs 1973 tarihinden itibaren geriye verilmeleri dolayısıyle 
âcil uçak ihtiyacımızın Air Bus A-300 B uçaklarıyle karşılanması bugün için imkân dahilinde görülmediğin
den A-300 B uçaklarının ileriki yıllarda DC-9 uçaklarımızın replacement'i olarak düşünülebileceğini, 

2. Tümüyle 1960 konseptine göre imal edilmiş Boing 727-200 uçaklarının ortaklığımız için düşünül
memesi gerektiğini, 

3. Henüz işletmecilik standardına ulaşamayan, motor problemleri, uçak fiyatı ve belirtilen dezavantajları 
sebebiyle L-1011 uçağının satınalınmaması gerektiğini, 

4. DC-10-10 uçaklarının ortaklık için en uygun tip uçak olduklarını. 
Raporlarında belirtmişlerdir. 
28 Temmuz 1972 tarihinde durum İdare Meclisinde görüşülmüş ve DC-10-10 alımı için nihaî pazarlık 

yetkisi «Uçak Satınalma Komisyonu» na Genel Müdürlükçe verilmiştir. 
Uçak Satınalma Komisyonunca firmalardan en son teklifler istenmiştir. Douglas temsilcileri ile İstan

bul'a DC-10-10 gösterisi için geldikleri 8 Ağustos 1972 günü ilk 2 uçakta fiyat 17,5 milyon dolar olarak anla
şacağımız ima edilmiş iken sonradan 3 ncü uçak için 18,4 milyon dolardan aşağı inemeyeceklerini söylemiş
lerdir. 
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Douglas ile görüşmeler fiyat dolayısıyle inkıtaa uğrayınca Lockheed firmasına nihaî pazarlık için müracaat 

edilmiş ve 25 Ağustos 1972 günü yapılan görüşmelerle Haziran - Temmuz - Ağustos 1973 tarihlerinde teslim 
edilecek uçakların esas fiyatının 18,7 milyon dolar olduğu ancak yedek parça yardımı, Roîse Royce motoru 
parça ve hizmet yardımı ve uçakların teslimine kadarkiralanacask uçaklar için yardım edecekleri miktarların 
toplamı düşüldükten sonra fiyatın 17,2 milyon dolara düşeceği anlaşılmış ve aynı gün fiyatı 17 milyon 
dolara ineceklerini ima etmişlerdir. 

Bu arada Genel Müdür İhsan Göksaran aslî görevine gitmiş ve yerine Remzi Yelman tayin edilmiştir. 

15 Eylül 1972'de Genel Müdürlükte bütün müdürlerin ve Uçak Seçim Komisyonu ile Uçak Alım komis
yonlarının iştiraki ile geniş bir toplantı yapılmış ve Lockheed Firmasının 30ı Ağustos 1972 tarihli ve Douglas 
firmasının 1 Eylül 1972 tarihli son teklifleri görüşülm iştür. Bu toplantıda her iki firmanın fiyatlarının 
nihaî mukayesesinde Lockheed Firmasının her bir uçağının net efektif fiyatının 17 060 000 dolar ve Douglas 
Firmasının her bir uçağının net efektif fiyatının 17 0/25 333 dolar olduğu anlaşıltmıştır. Bilâhara toplantıya 
iştirak edenlerin ittifakı ile THY için en uygun uçağın DC-10-10 olduğu anlaşılmış ve bu husus bir tutanak 
ile tevsik edilerek imza edilmiştir. 

Aynı gün 15 Eylül 1972 tarihinde durum Genel Müdürlükçe İdare Meclisine yazılmış ve İdare Meclisi 
aynı gün ve 311 sayılı kararı ile uçakların satınahnmasına ve mukavelenin yapılması hususunda Genel Mü
dürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. 

Bu karara uyan THY Genel Müdürlüğü Mc. Donnsll firması ile 3 adet DC-10-10 uçaklarının alınması 
için mukaveleyi yapmıştır. 

Hadiseleri kronolojik sırası ile arz ettiğimiz şuraya kadar görülmektedir ki ortaklık bütün muamelelerinde 
tamamen kendi yönetmeliklerinim içinde kalmıştır. Ayrıca ortaklık, biran önce ihtiyacı olan uçaklara sahip 
olabilmek için ufak tefek bazı tereddütler hariç süratli hareket etmiş, akılcı bir yol ile cesaretli olabilmiştir. 

Lockheed Aircraft Co. firmasının uçağı olan L-10ill elde daima bir alternatif olarak tutulmuş ve pazarlıkta 
ortaklığa kuvvetli durumda bulundurmuştur. «Uçak değerlendirme komisyonu» bu uçakları aldığı puan 
itibarı ile ikinci sıraya koymuştur. Esasen 15 Eylül 1972'de yapılan müdürler toplantısında her iki tip uçak 
fiyat bakımından da hemen hemen birbirine eşit hale gelmişlerdir. 

L-1011 uçaklarının üzerinde bulunan elektronik kompoııent ve cihazların daha mütekamil olduğu Genel 
Müdür İhsan Göksaran'ın raporunda belirtilmiştir. Fakat takdir edilir ki bir uçağın diğerine nazaran daha 
evsafh olabilmesi için yalnız bir hususiyetinin daha mütekamil olması yetmez. Diğer birçok hususiyetlerinin 
de üstünlük arz etmesi icabeder. 

Ayrıca THY teknik personelinin Douglas tayyare'erine karşı psikolojik bir yakınlığı vardır. Bu tayya
reler ile uçmak kendilerine daha emniyetli gelmektedir. Bu husus Genel Müdür Remzi Yelman ve diğer 
ilgililer tarafından komisyonumuza açıklanmıştır. 

Hava Yollarımız biran önce kendi uçaklarına sahip olmak istediğinden L-1011 lerin teslim tarihine kadar 
'ki arayı kiralık Boeing 707 ler ile doldurmak şeklinde :i Lookheed teklifini de makul bulmamıştır. 

DC-10-10 uçaklarının erken alınması ile pilotların yetişmeden bu uçakları kullanmak mecburiyetinde 
olacakları şeklindeki iddialar da, varit olamaz, evvelâ uçaklar gelmeden önce bir eğitime tabi tutuldukları 
gibi Douglas firması da kendi pilot ve teknisyenlerini uçacak uçaklarda bulundurmayı taahhüt etmiştir. 

Sayın senatörler, netice olarak; DC-10-10 uçakları idarî, malî ve teknik yönden hiçbir araştırmayı icabet-
tirmeyecek bir düzgünlük içinae alınmışlardır. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 
Çorum İzmir İzmir Kontenjan 

S. Yalçuk Karşı oy yazımız eklidir M. Kırlı H. Tunç 
S. Çağatay 

Üye Üye Üye 
İstanbul İzmir Tabii Üye 

H. Berkol Söz hakkım mahfuzdur Karşı oy yazımız eklidir 
O. Kor S. Gürsoytrak 
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KARŞI OY YAZISI 

T. C. Anayasasının 88 nci maddesi ile Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün 133, 138 nci maddelerinde 
Cumhuriyet Senatosu Araştırmasının nasıl yapılacağı gayet açık olarak ifade edilmiştir. 

Bu maddelere göre araştırma isteğinin şekli şöyledir : 
a) Araştırmayı Cumhuriyet Senatosu üyeleri veya komisyonların, başkanlıktan yazı ile istemeleri, 
b) Bu isteğin başkanlıkça Genel Kurula ve Hükümete bildirilmesi, 
c) Genel Kurulda da Araştırma önergesinin okunmasını takibeden ikinci birleşiminde yeniden okunması, 
d) Bu görüşmede, önce önergeyi verenler, sonra Hükümet adına bakanın dinlenmesi icabeder. Netice

de de işari oyla Araştırma Komisyonu kurulup kurutmamasına karar verilmesi gerekir. 
Konumuza taallûk eden son uçakların alınması dolayısıyle Senato üyelerinden veya Senato komisyonları 

tarafından araştırma yapılması isteğiyle Senato Başkanlığına yazılı bir müracaat yapılmış değildir. 
Bu iş Senatoya aşağıdaki şekilde intikal etmiştir : 

a) 25 . 9 1972 tarihinde Lockheed Müşaviri Emin Boysan imzası ile bir ihbar mektubu sureti, Araştırma 
Komisyonu Başkanına gönderilmiştir. 

b) Araştırma Komisyonu Başkanı, 
1. A*-a;t:rm?. Komisyonunun vazifesinin bitmiş olduğunu ve raporunu 26 . 9 . 1972 tarihinde basılması 

için başkanlığa teslim edilmiş olduğunu, 
2. İlişikte sundukları ihbar mektubunda dikkati çekecek birtakım ithamlar bulunduğu ve bu halin Se

nato Genel Kurulunu tenvir etme ihtiyacını yarattığını, 

3. Bu yeni mevzuun da süratle meydana çıkarılması için, halen vazifede bulunan Araştırma Komisyo
nuna verilmesi hususlarını kapsayan, 2 . 10 . 1972 tarih ve 36 sayılı yazıyı Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
gönderilmiştir. 

c) Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanı 12 Ekim 1972 tarih ve 37 sayılı Kararla, 

d) THY'nın birçok muamelâtı arasında uçak mubayaaları hakkında bilgi edinilmesi, açılan araştırma 
içinde mündemiç bulunduğundan bilginin tam ve kâmil olmasını tenviren, konunun Araştırma Komisyo
nunca tetkiki, 

e) Bunun için komisyona 15 gün mehil verilmesi hususu Yüksek Genel Kurula arz'ı, uygun olduğunu 
kararlaştırmıştır. 

f) Senato Genel Kurulunun 12 . 10 . 1972 tarihli 93 ncü Birleşiminde 37 sayıl' Divan Kararı okunarak 
kabul edilmiştir. 

g) Genel Kurulun bu kararı, Araştırma Komisyonu Başkanlığına bildirilmiş ve Komisyon da buna göre 
faaliyete geçmiştir. 

h) Yeni mubayaa edilen uçaklar hakkındaki araştırma için takibedilen bu usul Cumhuriyet Senatosu 
İçtüzüğünün 133 - 138 maddelerine aykırıdır. 

Şöyleki: Araştırma isteği üyeler tarafından yapılmamıştır. Herhangi bir (Md. 134), «134 ncü maddede 
geçen komisyon» tâbiri İçtüzüğün 17 nci maddesinde kabul ve tasrih olunan komisyonlar olup, bunlar nor
mal Meclis çalışmasını sağlayan komisyonlardır. 

Araştırma için kurulan komisyonlar belli bir konuda bilgi edinilmek için incelemede bulunmak üzere ku
rulurlar. Belli bir konu için kurulan araştırma komisyonları, 17 nci maddede adı geçen komisyonlar arasın
da mütalaa edilmez. 

Bu itibarla, 
1. 134 ncü maddede tasrih edildiği şekilde üyeler veya komisyonlar tarafından yapılmış bir araştırma 

isteği yoktur. 
2. 134 ncü madde gereğince Genel Kurulda «bir araştırma isteği» okunmamış ve iki gün sonraki gün

deme alınarak müzakere edilme durumu da olmamıştır. 
3. 135 nci madde gereğince evvelâ araştırma önergesini verenin, sonra Bakanın dinlenmesi şeklinde bir 

işlem de yapılmamıştır. 
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4. Bunlardan başka mevcut Araştırma Komisyonu, Cumhuriyet Senatosuna 12 maddede tespit edilen 
konu hakkında verilmiş önerge üzerine İçtüzüğün 133, 134, 135 nci maddelerindeki usule uygun olarak ku
rulmuş olup, çalışmasını bitirmiş ve 26 . 9 . 1972 tarihinde de raporunu dosya halinde Senato Başkanlığına 
teslim etmiştir. Bu surette Araştırma Komisyonu, İçtüzüğe uygun olarak araştırma önergesinde belirtilen belli 
konulardaki araştırma vazifesini tamamlamış ve araştırma ile ilgisini kesmiştir. 

Bu bakımdan da bu Araştırma Komisyonun, yeni olan bu konuyu araştırma yetkisi yoktur. 
Cumhuriyet Senatosu İçtüzüğünün Araştırma isteğini, birtakım kurallara bağlanmasının özel amacı olması 

gerekir. Aksi halde son durumda olduğu gibi yapılan her ihbarın bir araştırma Konusu yapılması halinde 
yönetim organlarının yetki ve sorumluluklarına müdahale durumunun doğması sonucunu yaratır. 

Sonuç olarak, mevcut Aıaştırma Komisyonu son uçak mubayaası işinin gerek kendisine intikal şekli iti
bariyle ve gerekse vazifesinin sona ermiş bulunması bakımından yetkisizlik kararı verilmesi lâzım gelirken, 
yetkili olmadığı her konuyu inceleme durumuna girmiştir. 

Bu bakımdan komisyonun son yapmış olduğu inceleme Anayasa ve İçtüzük hükümlerine aykırıdır. 

İzmir Senatörü Tabiî Üye 
Nazif Çağatay Suphi Gürsoytrak 

. . . . > . . >&< • • < • ' • • 
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Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığının durumuna dair Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu raporu (10/33) 

26 . 9 . 1972 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 24 . 2 . 1970 tarihli 14 neü Birleşiminde, THY A. O. ile 
Uçak Servisi A. O. mn çalışmaları hakkında kurulması kabul edilen Araştırma Komisyonumuz 
19 . 1 . 1971 ile 13 . 6 . 1972 tarihleri arasında görevini tamamlamış olup, gerekli inceleme ve 
ve tahkikat sonucunda hazırlanmış olan rapor ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Safa Yalçuk 

THY Araştırma Kom. Bşk. 
Çorum Senatörü 





/ NC1 BÖLÜM 

SENATO KARARI 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Senatör Sayın Suphi Gürsoytrak'm THY A. O. ile Uçak Servisi A. O. lığı çalışmaları hakkın
da araştırma isteyen önergesinin 24 . 11 . 1970'de başlayan ve 8 . 12 . 1970, 10 . 12 . 1970 ta
rihli birleşimlerde devam eden görüşmeler sonunda 10 . 12 . 1970 tarih ve 14 neü Birleşimde 7 
kişilik bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilmiştir. 

Senatonun 12 . 1 . 1971 tarihli 24 neü Birleşiminde komisyona Safa Yalçuk, Halûk Berkol, 
Orhan Kor, Mümin Kırlı, Mehmet İzmen, Nazif Çağatay ve Suphi Gürsoytrak seçilmişlerdir. 

Senato Başkanlığının 19 . 1 . 1971 tarihinde toplanmasını öngören yazısı üzerine, toplanan ko
misyonumuz aynı tarihte iş bölümü yaparak, başkanlığa Safa Yalçuk, Başkanvekilliğme Nazif Ça
ğatay, Sözcülüğe Mümin Kırlı ve Kâtipliğe Mehmet İzmen'i seçerek görevine başlamıştır. 

Komisyonumuz işinin gereği 70 toplantı yapmış, bu toplantılarının 32'sini Mecliste, 9'unu 
Ulaştırma Bakanlığında ve 29'zımu THY Genel Müdürlüğünde yapmıştır. 

Komisyonumuz yaptığı çalışmalar sonucuna ait işbu raporunu; 

I - Araştırma önergesi, 

II - THY A. O. ile Uçak Servisi A. O. hakkında bilgi, 

III - Yapılan incelemeler, 

IV - Sonuç ve kanaat sırasına göre tertip ederek Yüce Senatoya sunmayı faydalı görmüştür. 
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II NCİ BÖLÜM 

ÖNEKGE 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Günlerden beri Türk basını ve kamuoyunu ve zaman zaman da gerek Cumhuriyet Senatosu, ge
rek Millet Meclisinde muhtelif üyeler tarafından 6623 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan THY. 
lan A. O. ile Uçak Servisi A. Ortaklığının içinde bulunduğu huzursuz durumu açıklayarak Hükü-

„ meti, tedbir almaya çalıştıklarına tanık olduk. 

Olayların; Hükümetin tedbir alma kabiliyetinden daha süratli gelişmesi, büyük çapta yolsuzluk 
iddialarının yer alması, yönetici teknik ve uçucu personelin karşılıklı olarak birbirlerini suçlayan 
iddiaları; üst üste uçakların kırılması ve birçok seferlerin iptal edilmesi ve uçak alımı konusun
daki yolsuzluk söylentileri karşısında bu millî müesseseyi korumak için olayları gerçek hüviyetiyle 
tespit etmek, sorumluları meydana çıkarmak ve alınması gerekli tedbirlerin saptamak için aşağı
daki hususlar hakkında Anayasanın 88 nci ve İçtüzüğün 133 ncü ve 134 ncü maddeleri gereğince 
bir Senato araştırması yapılması zarureti ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Suphi Gürsoytrak 
Madde 1. — THY Ortaklığının zararına, ALTUR adlı özel turizm şirketine çıkar sağladığı, 
Madde 2. — Şirket uçaklarının haç mevsiminde ortaklık zararına kullanılmış olması. 
Madde 3. — Şirket zarar ederken birçok âdeta bedelsiz biletlerin muhtelif şahıslara ve bir ya

bancı sefarete tahsis edilmiş olması, 
Madde 4. — Ortaklıkla ilgisi bulunmayan bazı şahısların masraflarının şirkete ödetilmiş ol

ması, 
Madde 5. — Şirketinin uçuş harekâtının emniyetle icra edilmemesi, 
Madde 6. — DC - 9 jet uçaklarının alınmasında ve kiralanmasında millî çıkarların aleyhine ha

reket edilmiş olması. 
Mad.de T. — Heron ve DC - 3 uçaklarının satılmasında Ortaklığın çıkarlarının yeteri kadar ko

runmamış olması, 
Madde 8. — KLM Şirketi ile yapılan bakım anlaşmasının Ortaklık aleyhine olması, 
Madde 9. — Yabancı uçak şirketleriyle yapılmış bulunan ikili anlaşmaların şirket aleyhine ol

ması, 
Madde 10. —• Yönetim ve Uçak Servisi hizmetlerinin Şirket aleyhine bir durum almış olması, 

» Madde 11. — Yüksek kademedeki bir şahsın kişisel masraflarını şirkete ödettirmiş olması, 
Madde 12. — Yetersiz ve meslekle ilgisi olmayan bazı şahısların yüksek ücretle ortaklığın yurt 

iei ve yurt dışı görevlerinde çalıştırıldığı iddiaları. 

http://Mad.de




III NCÜ BÖLÜM 

MÜESSESELER 

TÜRK HAVA YOLLARI A. O. İLE UÇAK SERVİSİ A. O. (USAŞ) HAKLARINDA BİLGİ 

THY hakkında bilgi 

a) Kuruluş, tarihçe : 
20 Mayıs 1933 tarihli ve 2186 sayılı Kanunla «Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi» adını taşı

yan hava nakliyat kuruluşu meydana getirilmiştir. Bu kuruluş 1935 yılma kadar Millî Savunma 
Bakanlığına bağlı olarak çalıştıktan sonra 2744 sayılı Kanunla Bayındırlık Bakanlığına 
devredilmiştir. İdarenin adı, 3 Haziran 1938 tarihli ve 3424 sayılı Kanunla «Devlet Hava 
Yolları Umum Müdürlüğü» olarak değiştirilmiş ve katma bütçeli bir idare olarak dış ülke
lere de hava seferleri tertiplemek vazifesi verilmiştir. 21 Mayıs 1955 tarihli ve 6623 sayılı Kanunla 
Hükümete verilen yetki üzerine 20 Şubat 1956 tarihinde anasözleşmesinin Bakanlar Kurulu ta
rafından tasdiki ile kuruluşun adı «Türk Hava Yolları A. O.» olmuş ve 1 Mart 1956'da bu nam 
altında faaliyete geçmiştir. Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğünün yapmakta olduğu görevler
den hava meydanlarını işletme işleri Devlet Hava Meydanları Umum Müdürlüğü» ne ve hava tra
fik emniyeti işleri de «Sivil Havacılık Dairesi» ne verilmiştir. Bu son iki kuruluş Ulaştırma Ba
kanlığına bağlıdırlar. Böylece «Türk Hava Yolları» sadece hava nakliyatı işleriyle vazifelendiril-
miştir. 

b) Sermaye : 
Ortaklığın kuruluşundaki sermayesi 60 milyon liradır. Ortaklığın gelişmesi ile sermayesinin yet

mez olduğu zamanlarda artırılması cihetine gidilmiştir. Bu neviden olarak sermaye 1967'de 90 
milyon liraya 1969'da 200 milyon liraya ve nihayet 1972'de 400 milyon liraya çıkarılmıştır. Bu 
sermayenin sahiboluııan hisseler bakımından dökümü şöyledir : 

Hazine 394 689 800 TL. PTT 1 000 000 TL., TCDD 100 000 TL., Özel şahıs ve şirketler 290 200 
TL., BOAC (İngiliz Denizaşırı Hava Yolları Şirketi) 3 920 000 TL., görülüyor ki, kamu sektörü 
% 99 oranında hemen hemen 396 000 000 TL. lık bir hisseye sahiptir. Bunun için THY 440 sa
yılı Kanunun kapsamı içine girmektedir. 

c) Denetimi ve kuruluş kanununun bâzı mühim maddeleri : 
Ortaklığın teftiş ve murakabesi Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarınca doğrudan doğruya yapı

lır. Ortaklık ayrıca 440 sayılı Kanun gereğince Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu ve T. B. 
M. M.'niin denetimine tabidir. 

Kuruluş kanununa göre Ortaklığın akdedeceği kısa ve uzun vadeli dış ve iç istikraz ve kredile
rin yekûnu Bakanlar Kurulu kararı ile sermayesinin ilki musline kadar olabilir. (Madde 6) 

Ortaklığın ücret 'tarifeleri Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarının tasdiki ile tekemmül eder. (Mad
de 15) 

Ortaklık 1050 (Muhasebei Umumiye Kanunu), 2490 (Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu), 3611 
(Nafia Vekâleti Teşkilât ve Nizamnamesi Kanunu), 3656 (Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülü hakkındaki Kanun) ve 3659 (Bankalar ve Devlet Müesseseleri Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülü hakkında Kanun) sayılı 'kanunlar ve Sayıştay™ murakabesine tabi değildir. 
(Madde 16) 

Ortaklığın kuruluş Kanununun 19 ncu maddesi 28 . 5 . 1970 tarih ve 1266 sayılı Kanunla değiş
tirilerek alıaeağı ve kira la yae ağı her nevi uçaklar ile, Ortaklığın ihtiyacı her türlü edevat ve malze
me ile teçhizat gümrük ve resimden muaf tutulmuştur. 

Ortaklık Esas Mukavelenamesinin 4 neü maddesi (e) fıkrasına göre Ortaklığın yaptığı işlerden 
dolayı maruz kalabileceği bütün rizikolara karşı Ortaklık doğrudan doğruya ve diğer sigorta şir
ketleri ile birlikte her nevi sigorta muameleleri yapmaya yetkilidir. 
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d) Personel : 
THY.'da çalışan personel 365,6 ve 3659 sayılı kanunlar ile 657 sayılı Kanun ve bu kanunla ya

pılan deği^ükltÜklerin kapsamı dışında bırakılmıştır. Personelim büyük bir kısmı hakkında özel bir 
aylık ücret sistemi, 3008 sayılı İş Kanunu hükümleri ile 506 sayılı Sigortalar Kanunu hükümleri 
uygulanmaktadır. G-eriye fcalaıı mahdut sayıdaki personel halkkmda ise 5434 sayılı Emefkli Sandı
ğı Kanunu hükümlertt uygulanır. Eme'kli Sandığı Kanunu kapsamıma giren görevlerden THY.'na 
gelen personelin emeklülilk haklan bu kanun hükümleri uyarınca burada da devam etmektedir. 

Ortaiklıkta çalışan personele tatbik edilmekte bulunan aylık ücret sistemi : 

idareci grubu, 
Uçucu grubu, 
Aylık ücretli grup, 
Dîspeçer grubu, 
Teknisyen grubu, 

6. Uzman grubu, 
Kontrolör grubu olmak üzere 7 grupta mütalâa edilmektedir. 

Her grubun ücretleri çeşitlû derece ve kademelere göre ayrıca sınıflandırılmıştır. Bu gruplarda 
tatbik edilmekte bulunan en çok ve en az ücretler 9 yıllı-k bir görevli için şöyledir : 

1. 
2. 
•-> 
o. 4. 
5. 
6. 
7. 

Sınıf 

idareci 
Uçucu 
Aylık ücretli 
Dispeçer 
Teknisyen 
Uzman 
Kontrolör 

Ençök ücret 

7 500 TL. 
5 753 TL. 
3 849 TL. 

4 256 T.L. 
3 362 T.L. 
4 853 T.L. 
4 853 T.L. 

Enaz ücret 

2 807 T.L. 
2 138 T.L. 
1 571 T.L 
2 807 T.L 
1 877 T.L 
3 765 T.L 
3 765 T.L 

Genel Md., Gn. Md. Yardımcısı, Başhükuk Müşaviri ve Emekli Sandığı statüsü içindeki mahdut 
sayıdaki personelden gayri personel Türkiye Sivil Havacılık Sendikası üyesidir. 

Ortaklık pilot ihtiyacının hemen tamamını, teknik eleman ihtiyacının ise büyük kısmını Hava 
Iuıvvetlerimizden temin etmektedir. 

e) İdarî bünye ve örgüt : 
THY. 6623 sayılı Kanun ve esas mukavelenamesine ve bunlarda sarahat olmayan hallerde hu

susi hukuk hükümlerine tabi bulunmakta ve personeli hakkında özel hukuk hükümleri uygulan
maktadır. 

Ortaklık işlerinin düzenli yürütülmesi için personelin görev, yetki ve sorumluluk şuurlarını be
lirten ve ayni zamanda ortaklık muamelât ve usullerine yönetim usullerini tespit eden Yönetme
lik ve Talimat «Ortaklık El Kitabı» adı altında bir arada toplanmıştır. Bu kitapta, halen uygu
lanan yazı işleri, personel, uçuş vazifesi ve uçuş saatleri, pas, lokanta., giyim eşyası ve ihale yönet
melikleri toplanmıştır. Gelişen şartlara göre değişen yönetmeMkler ve yeniden tanzim edilenler 
(Örneğin THY. Dış Büro personelinin nitelikleri ve göreviendMlme şartları Talimatnamesi) «Ortak
lık El Kitabı» içinde 1971 Haziranında yeniden toplanmıştır. 



Ortafehğın idarî teşMlât kademesi yaptığı işin icabettirdiği şekilde düzenlenmiş olup şartlar icaîbettirdilkj 
yeya halen bulunanlar ilga edilmektedir. Bugünkü teşkilâtı şöyledir. 

İdare Meclisi 

Gn. Müdür 

Gn. M. Muavini 

Başmüşavir Savunma 
Sekreteri 

Tetkik ve Teftiş 
Kurulu Bşk. 

Huiku 
Müşavir 

İnşaat 
Mühendisliği 

Levazım 
Müdürlüğü 

Planlama ve 
Koordinasyon 
Müdürlüğü 

Eğitim ve 
Mil. Sv. BY. 

Mü. Müdürlüğü 

Sağlık 
Müdürlüğü 

Muhasebe ve 
Malî İşler 

Müdürlüğü 

l 
Ticaret 

Müdürlüğü 
Teknik 

Müdürlüğü 

1 I 
Genel Satış 
Müdürlüğü 

Pazarlama 
Müdürlüğü 

I 
İşletme 

Müdürlüğü 

Muhabere 
Müdürlüğü 

I 
Yer Har 
Müdürlü 

İdare Meclisi fcarar organıdır. Yönetme organı Gn. Md. lüktür. Ayrıca yurt içi teşkilâtını bölge satış müd 
meydanlardaM istasyon müdürlükleri teşkil etmektedir. 

Yurt dışı teşkilâtını ise dış ülkelerdeki «Satış, büroları» meydana getirir. 
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Yukardaki müdürlükler ile, yurt içi ve dışı teşkilâta 1971 senesi itibariyle 2 979 kişi çalış

mıştır. 
f) THY nın halihazır uçak durumu : 
Ortaklığın elinde kendi malı ve kiralık olarak muhtelif tip uçaklar bulunmaktadır. Bunların 

dökümü şunlardır. 
1 adet viscount, 7 adet F-27 ve 8 sadet DC-9 olmak: üzere 16 adet kendi malı uçak ile l ' i 

DC-9-10 ve 3 adet Boeing 707 olmak üzere 4 adet kiralık uçağı vardır. -Bo-ing uçakları PANAM 
Şirketinden beheri 46 500 ile 48 500 dolar aylık ücret ile kiralanmışlardır. DC-9-10 kiralık uça
ğının aylık kira ücreti 25 bin dolardır. 

g) THY nm dünyadaki diğer hava yolları ile mukayesesi : 
THY taşıdığı yolcu adedi bakımından dünya sivil havacılığında, 1969 yılı rakamlarına göre, 

42 nci sırayı almaktadır. Kendisinin üstündeki sıraları dünyanın tanınmış hava yolu şirketleri 
almaktadır. 

1969 yılı itibariyle, dünya sivil havacılığını meydana getiren hava şirketlerince uçulan mesa
fenin binde 2'si ve taşman yolcunun binde 4'ü THY na ait bulunmaktadır. 

Ortaklık İATA (Beynelmilel Hava Taşıyıcıları Birliği) üyesi 107 hava yolu şirketi arasında 
1965 - 1970 yılları arasında taşman ücretli yolcu sayısındaki gelişme itibariyle, % 172 nispetiyle, 
6 ncı sırayı işgal etmiş bulunmaktadır. 

İç hatlarda 1966 senesinde 411 359 yolcu taşınmışken 1971 senesinde bu miktar 1 132 045 kişiye 
çıkmıştır. Dış hatlarda 1966 da 73 909 yolcu taşınmış 1971 de ise taşman yolcu adedi 458 691 
olmuştur. Yolcu adedindeki artışın ne kadar hızlı bir tempo ile artmış bulunduğu görülmektedir. 
Nitekim İATA üyesi hava yolları kapasitelerini 1960 - 1970 devresinde % 316,7 artırırlarken üc
retli yolcu miktarları aynı nispette artmamış halbuki THY da durum aksine olmuş, aynı devre 
zarfında kapasite % 295,5 artarken ücretli yolcu miktarı bu artışın çok üstünde olmuştur. Ya
ni bir başka ifade ile THY talebi karşılamakta zorluk çekmiştir. Halen de uçak ihtiyacı büyük
tür. 

USAŞ (Uçak Servisi Anonim Şirketi) hakkında genel bilgi : 
Usaş Türk hava meydanlarına iniş ve kalkış yapan, Türk ve yabancı bayraklı uçakların her 

türlü handling (Banıp - trafik, teknik ve nakliyat hizmetleri), kontrol ve catering (ikram) hiz
metlerini yerine getirmek üzere 17 Mart 1958 yılında, kurulmuştur. 

1958 de ilk kuruluşta adı «Seri Uçak Şirketi» idi sonradan Uçak Servisi A. Ş. adını almıştır. 
Sermayesi 2 500 000 T.L. olup 2 500 T.L. İlk 1 000 hisseye bölünmüştür ve hisseler hamiline-

dir. Sermayesinin 2 330 000 T.L. lık % 93,2 kısmı THY Ortaklığına aittir. Geri kalan kısmı da 
Turist Seyahat A. Ş. adlı kamu kuruluşu ile Türhol Ticaret Ltd. Şt., Antaş, Dünya Basın Yayın 
Ltd. Ş. ve 9 gerçek şahıs olan özel sektöre ait bulunmaktadır. 

Sermayesinin büyük kısmına sahip THY kuruluşun idaresinde uzun yıllar söz sahibi olamamış 
ancak 1971 senesinde yapılan hissedarlar umumî heyet toplantısında idare meclisi üyeliklerinin 
3 tanesini eline geçirmiştir. İdare meclisi üyelerinin diğeri 2'si THY dışmdandır. 

Sermayesinin % 93 gibi bir kısmına THY sahlbolduğundan USAŞ 440 sayılı Kanun, hüküm
lerine tabidir. -Dolayısı ile T. B. M. M. nin denetimine tabidir. Denetim aynı zamanda Maliye ve 
Ulaştırma bakanlıkları ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu marifetiyle de yapılmakta
dır. 

USAŞ kuruluşundan sonra birkaç sene bilançolarını zararla kapatmış ancak son yıllarda bi
lançolar kâr göstermeye başlamıştır. 

a) işletme faaliyetleri : 
Handling ve catering diye ifade olunan yer hizmetleri 4 grubu ayrılmaktadır : 
1. Kamp - trafik hizmetleri, 
2. Teknik hizmetler, 
3. Nakliyat hizmetleri, 
4. İkram hizmetleri, 



İ, 2, ve 3 neü gruptaki hizmetler handling hizmetleridir. 4 ncü gruptaki ikram hizmeti ise ca-
t e ring hizmeti diye anılır. Eamp - trafik hizmetleri içinde uçağa merdiven dayamak, tekerleklere 
talkoz koymak, uçağın temizliğini yapmak, uçağa elektrik enerjisi vermek, bagajları tartıp etiket
lemek ve gümrüğe tabi eşyayı gümrük kontrolundan geçirmek gibi hizmetler bulunmaktadır ki 
şirket hizmet gelirlerinin en büyüğünü bu hizmetlerden sağlamaktadır. 

İkram hizmetleri ise uçağa gıda ve meşrubat ve temiz yemek takımı vermek kirlilerini alıp 
temizlemeyi ifade eder. 

Uçağa yağ ve yakıt ikmali, uçuş öncesi kontroller ise teknik hizmetlerdir. Şirketin elinde ge
rekli teçhizat ve eleman bulunmadığından bu hizmeti yapamamaktadır. 

Nakliye işlerinde kullanmakta bulunduğu otobüslerini elinden çıkardığından bu hizmeti de 
yapamamakta dır. 

THY da iç hatlarındaki handling hizmetlerini US AŞ'a yaptırmamakta bu hizmeti kendi ifa 
etmektedir. 

b) Teşkilât ve personel : 

USAŞ ANATEŞKİLÂT ŞEMASI 

Başhukuk 
Müşaviri Umum ATiîrl-nT' 

Umum, Müdür 
Muavini 

Sekreter 

Müfettiş 

Malî İşler ve 
Muhasebe Müdürü 

Adana 
Müdürlüğü 

Müşavirler 

Daire 
Müdürü 

Ankara 
Müdürlüğü 

Tercüman 

İkmal 
Müdürü 

İkram 
Müdürlüğü 

İstanbul 
Müdürlüğü 

Sekreter 

Personel 
Müdürü 

izmir 
Müdürlüğü 
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1971 senesinde çoğunluğu İstanbul Müdürlüğünde olmak üzere şirkette 422 kişi çalışmıştır. 
Şirket hizmetlerini yabancı havayollarına döviz karşılığı yaptığından meselâ 1970 yılında 

960 000 dolar döviz gelir sağlamıştır. 1971 yılında bu miktar 988 000,00 dolar olmuştur. 
Handling ve catering müdürlükleri ile meydan müdürlüklerinin teşkilât şemaları ve tüm 
personelin görev ve sorumlulukları ile personelin giyim eşyası ve korunma malzemesi yö
netmeliği, izin tali'matı ve hastalanan personele yapılacak işler hakkında talimat, telefon 
ve telex talimatı, müşterilerle temas talimatı, Hava Meydanı Vergisi talimatı, uçakların kaza 
talimatı gibi hususları bir arada toplayan «Teşkilât - sorumluluk ve devamlı talimatlar» adlı 
bir kitap şirkete ait bütün bilgileri ihtiva etmektedir. 

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Yeşilköy, Esenboğa, Çiğli ve Adana hava meydanlarında 
birer müdürlüğü vardır. Adana Müdürlüğü 31 Ağustos 1971 den itibaren tasfiye edilmiştir. 
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IV NOÜ BÖLÜM 

İNCELEME 
I. - THY A. O. NIN ZARARINA ALTUR ADLI ÖZEL TURİZM ŞİRKETİNE ÇIKAR SAĞLA
YACAK ŞEKİLDE MUKAVELELER TANZİM EDİLMEK SURETİYLE ORTAKLIĞIN BÜYÜK 
DERECEDE ZARARA SOKULMUŞ OLDUĞU KONUSU HAKKINDA YAPILAN İNCE

LEME SONUNDA KOMİSYONUMUZ; 

Yapılan incelemelere göre THY'da genel olarak işçi carterleri (charter) için işyerlerinin ta
tile girdiği Cama geceleri ile Cumartesi gündüz ve geceleri veya engeç Pazar gündüz saatlerinde 
seferler yapmak üzere uçak talebedildiği, gündüz saatlerinde bütün uçaklar tarifeli seferlere tah
sis edildiğinden carter seferleri/ıe tahsislerinin mümkün olmadığı, ancak uçakların boş bekledik
leri gece saatlerinde ve tarifeli seferler icabı yurt dışında yatan uçakların dışında İstanbul'da ya
tan uçakların bu hizmete tahsisi mümkün olabilmektedir. 

Filodaki uçak sayısı arttıkça bu hizmete arz edilecek uçak sayısının da artacağı tabiîdir. İş
letmeciliğin hemen, hemen bütim endirekt masrafları tarifeli uçuşların içine girdiği için tarife 
dışı boş saatlerde yapılan carter uçuşlarının maliyeti, direkt masraflarla çok az endirekt masrafları 
kapsadığı için çok ekonomik olmaktadır. 

Uçakların bu şekilde kullanılması kapasitelerinden optimum şekilde yararlanmayı müm
kün kılmaktadır, işçilerin liivük gruplar halinde bulunduğu ülkeler arasında kitle nakli şek
linde yapılan bu taşımada: büyük kârlılıkla sürekli geniş iş imkânı bulunmasından dolayı bü
yük ve kırıcı bir rekabet ceryan etmektedir. THY, filo kapasitesi arttıkça ticaretin bütün incelikle
rini kullanan müdebbir bir tüccar anlayışı içinde çalışabilecek bir hüviyete büründüğü oranda 
Türk ekonomisine faydalı olacağı her türlü izahtan varestedir. 

Araştırma önergesinin verildiği 24 Nisan 1970 tarihinden sonra THY önerge doğrultusunda ev
velce yapmış olduğu kira mukavelelerinden evvelâ ALTUR firması ile olanı fesh etmrç, bilahare 
diğer firmalarla olan mukaveleleri de peyderpey usulüne uygun olarak iptal etmiştir. 

Halen carter seferlerini THY bizzat kendisi yapmaktadır. Bu faaliyet sonucu olarak da THY' 
nm işçi carterlerinden geliri 1970 yılında % 38,78, 1971 yılında % 138,81 oranında artmıştır. Bu 
arada Türk Hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti arasında 21 . 4 . 1971 tarihinde bir 
anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre Almanya'da çalışan Türk işçi ve ailelerin 
% 50 oranında taşınması esası kabul edilmiş olmasına rağmen, THY halen ancak % 31'ini 
taşıyabilmektedir. Bu duruma göre asgarî hedef THY'a adilona kontenjanın tama
men kullanılabilmesi için mevcut uçak sayısının artırılması ve bununla ilgili önerilen diğer ted
birlerin biran önce yürürlüğe konulması gerektiği kanısına varılmıştır. 

Altur Turizm ve Ticaret Limited Şirketi ile THY A. O. arasında akdedilen charter (Uçak 
kiralama) mukaveleleri incelendiği zaman Altur şirketinin emsali şirketlere nazaran bariz şekil
de himaye edildiği ortaklığın ç:karlarınm yeterince korunmadığı bazı usulsüzlüklerin ve mevzuata 
aykırı işlemlerin yapıldığı görülmektedir. Şöyleki; 

1. THY ile Altur şirketi arasındaki ilk mukavele 15 . 11 . 1968 tarihinde imzalanmış. Ti
caret Sicili Gazetesine göre Altuv Tuıizm Ticaret ve Limited şirketi 12 . 12 . 1968 tarihinde tescil 
edilmiş bulunmaktadır. THY ilgilileri hükmî şahsiyeti olmayan bir şirket ile hükmî şahsiyeti var
mış gibi bir mukavele akdetmişlerdir. 

2. THY görevlileri, Gültenay firması ve Deııtche Touring Gesellschaft firmalarına 103 kol
tuğu 6 saatlik uçuş için 6 800 dolara kiraya vermişken Altur firmasına 110 koltuğu İstanbul -
Hamburg - İstanbul 8 saat 15 dakikalık uçuşu ve İstanbul - Hannover - İstanbul 7 saatlik uçu
şu 21 . 8 . 1969 tarihinden 1 . 5 . 1970 tarihine kadar 6 600 dolara yani daha az bir ücret ile 
kiraya vermişlerdir. 

3. THY görevlileri, Altur firması ile 15 . 11 . 1968 tarihinde imzaladıkları bir yıl süreli esas 
ve ek mukavelede 103 koltuklu DC - 9/30 uçağının esas alacağı yerde, aynı tip uçağın 77 koltu
ğunu veya THY'da bir adet elan 77 koltuklu DC - 9/10 kiralık uçağı esas almakla; 



— 16 — 

a) 103 koltuğu 6 saatlik uçuş için 6 800 dolara kiraya vermek mümkün iken sadece 77 kol
tuğu esas olarak 5 550 dolara kiraya vermiştir. Böylece THY'na her sefer ieir 1 250 dolar ge
lir kayb ettirilmiştir. 

b) Esas mukavelede seferlerin Stuttgart - İstanbul - Stuttgart olarak yapılacağı yazılı ise-
de seferlerin İstanbul - Stuttgart - İstanbul olarak yapılacağı, ek mukavelenin «Kira bedeli ve «ta
rihler ve uçuş zamanları» bölümlerinden anlaşılmaktadır. Nitekim, Deutcshc IVuring firması ile 
yapılan esas mukavelede seferlerin Cologne - İstanbul - Cologne olarak yapı İr cağı yazılı ise de 
gerçekte seferlerin, ek mukave1ede belirtildiği gibi İstanbul - Cologne - İstanbul olarak yapıl
dığı ve kira bedellerinin.de buna göre alındığı anlaşılmıştır. 

Gültcnay'a ait mukavelelerle Altur'la bilâhara yapılan Hamburg ve Hannover için yapılan mu
kavelelerde de seferlerin hep İstanbul'dan başlatıldıkları görülmektedir. Usul, bu iken THY AL -
TUR firması için 6 . 12 . 1968 tarihinde başlayacak olan ilk seferin başlangıç noktası Stuttgart ' 
mış gibi kabul edilerek bir DC - 9/30 uçağının (77) koltuğu İstanbul - Stuttgart üç saatlik uçuş 
için 2 000 DM 6 810 TL. na kiraya vermiştir. 

Esas mukavelede İstanbul - Stuttgart - İstanbul 5 550 dolar olduğuna göre bu yarım bacağın 
(İstanbul - Stuttgart) 5 550 : 2 = 2 775 dolara kabaca (1 dolar 9 TL.) 24 975 TL. na kiraya ve
rilmesi gerekirdi. Esasen o tarihteki DC - 9/10 uçağın bir saatlik maliyeti 7 195.13 TL. olduğuna 
göre 3 saatlik uçuşun THY na maliyeti 7 195,13 X 3 = 21 585,39 lira iken G 810 TL. na kiraya ve
rilmiş olması THY çıkarları aleyhine Altur firması lehine bariz bir davranıştır. 

İlgililere bu hususun sorulmasına da evvelâ o uçağın bakım için gittiği, boş gitmemesi için ki
raya verildiği ifade edildiyse de bilâhara Altur namına uçuşların Stuttgart'tan başlaması THY na
mına taahhüdedildiği için uçağın oraya kadar bos gitmemesi için ayrıca G 810 TL. kiraya verildiği 
böylece 5 550 dolar artı 6 810 TL. alınmak suretiyle THY nııı çıkarlarının tamamen korunduğu
nu ifade ettiler. 

Kanımızca bu görüşe katılmamız mümkün olmamaktadır. Zira Altur firmasının İni sefer için 
5 550 dolar artı 6 810 TL. vermesine lüzum yoktu. Uçuşu İstanbul'dan başlatmakla 5 550 dolara 
işini görmesi mümkündü. Ayrıca 6 810 TL. ödemesini gerektirecek bir zarurette yoktur. Ayrıca 
THY nın parkurun başlangıç noktasını Stuttgart olarak kabul etmesi haklı ve makul gösterecek 
bir sebep görmemekteyiz. Zira her tarihte THY uçaklarım kiralamak için daima büyük bir talep 
var olmuştur, Gerçek durum bu iken. uçuş başlangıç noktasını Stuttgart olarak kabul etmek için 
THY bakımından biç bir zaruret yoktu. Nitekim böyle bir işlem ne D. Touring'e ne de diğer fir
malara yapılmamıştır. Esasen ek mukavele bize gerçekte parkurun başlangıç noktasının. İstanbul 
olduğunu açıkça göstermektedir. Burada mukaveleyi tanzim edenler açıkça THY aleyhine Altur'a 
çıkar sağlamışlardır. 

c) 15 . 11 . 1968 tarihinden 5 . 12 . 1969 tarihine kadar süreli olan bilâhara 11 . 5 . 1969 ta
rihinden 5 . 12 1971 tarihine kadar temdit edilen mukavelenin; 

(1) 10 ııcu maddesinde Altur firmasının açıkça korunduğu görülmektedir. 
Şöyleki; 
aa) Elde 4 - 6 adet 103 koltuklu DC - 9/30 uçak varken bir adet olan 77 koltuklu DC - 9/10 

kiralık uçak esas alınarak mukavele tanzim edilmiş olması. 
ab) 77 koltuklu uçak yerine 103 koltuklu uçak THY tarafından sefere tahsis edildiğinde Al

tur firması 77 yolcunun üzerinde her yolcu için THY na 36 dolar ödeyecektir. Aksi halde herhan
gi ilâve bir ücret ödemeyecektir. Şayet Altur firması kendisi 103 koltuklu uçağı talep ederse 
103 — 77 = 26 koltuk farkı olarak 936 dolar ödeyecektir. Böyle bir durumda 5 550 artı 936 = 
6 486 dolar ödeyecek demektir. Oysaki THY 6 saatlik uçuş için 103 koltuğa daha önceki tarihler
de diğer firmalar ile yaptığı mukavelelerde 6 800 dolara kiraya vermiş bulunmaktadır. THY uçak
larını kiralamak için fazla talep varken ve elinde bu şekilde yapılmış mukavelelerde mevcut iken 
kirası 6 800 dolar olan 6 saatlik uçuşu, en çok 6 486 dolar normal olara 5 550 dolara kiraya ver
miş olması ve böyle bir mukaveleyi temdit etmiş bulunması açıkça THY nın aleyhinedir, 

http://bedellerinin.de
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Böyle bir hüküm THY nın diğer firmalarla yaptığı mukavelelerde mevcut değildir. Uçuş mali
yetleri bakımından durum incelendiği zaman bir DC-9/30 uçağının İstanbul - Stuttgart - İstanbul 
maliyeti 1969'da 41 118 TL. iken (5 550 dolar X 9 — TL. == 49 95ü TL. im (kâr 8 832 TL.), 
1970'de 45 543,36 TL. iken yine 49 950 TL. (kâr 4 407) TL. ya kiraya vermiş bulunmaktadır. 
(Ağustos 1970 devalüasyonundan sonra maliyetler yükselmiştir.) 

Kira bedellerinim çok düşük olarak tespit edildiği, böylece Al tur firmasına çıkar sağlandığı 
açıkça görülmektedir. 

2. Diğer şirketler farklı olarak madde 13'e göre 30 kira seferinden sonra, ilk ve son sefer
lerde olacak boş bacakların bedeli karşılığı olarak bir sefer ücreti tutarı olan 7 000 dolar — 
28. 000 DM (5 550 dolar = 22200 DM) ödenmesi taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. 

d) Diğer şirketlerden farklı olarak, 
15 . 4 . 1968 tarihli ek mukavelenin 12 ııci maddesi 21 . 8 .1969 tarihli ek mukavelenin 4 ncü 

maddesi gereğince İATA ve Hükümet kararnamesine aykırı olarak yabancı menşeli turistlerin 
ve şirketin gösterebileceği personelin taşınabileceğini THY kabul etmiştir. 

f) Diğer şirketlerden farklı olarak", 
21 . 8 . 1969 tarihli İstanbul - Münih - Hannover - İstanbul ve İstanbul- Münih - Hamburg - İs

tanbul için yapılan esas mukavelede 103 koltuklu DC-9/30 uçak 110 koltuklu olarak kiraya veril
mek suretiyle THY (Konfügürasyon olacak) spesifikasyonunu dahi değiştirecek şekilde Altur fir
ması lehine hareket edildiği görülmektedir. 

e) 15 . 11 . 1968 tarihli esas mukavelenin 1 nci maddesinin (j) bendi ayni tarihli ek muka
velenin 2 nci ve 5 nci maddelerine göre kira bedelinin sefer tarihinden (7) gün önce peşin olarak 
21 . 8 . 1969 tarihli diğer esas mukavelenin 1 nci maddesinin (j) bendi ve aynı tarihli ek mukavele
nin 5 nci maddesine göre kira bedelinin peşin olarak US dolar veya DM olarak ödeneceği yazılı 
iken bu ödemelerin zamanında yapılmadığı anlaşılmıştır. Nitekim Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığının 25 . 6 . 1970 gün ve 2/3 nolu raporunun 43 ncü sayfasında: «Altur firmasının 
tediyelerde önemli gecikmelere ve itirazlara sebebiyet verdiği ve bu gecikmelerden dolayı 550 bin 
(Beşyüzellibin) Türk lirasına kadar varan THY parasını ödemediği anlaşılmıştır. 

THY ilgililerini vaki ikazımız üzerinedir ki, böyle önemli miktarda Ortaklık parasının Altur fir
ması üzerinde kaldığı tespit edilmiş ve bundan Altur firmasının kendi lehine büyük çapta isti
fadeler sağladığı esefle müşahede olunmuştur. 

Halbuki yukarıda açıklandığı gibi, kira bedellerinin mukaveleler hükümlerine göre, beher 
seferden (7) gün ve (6) gün evvel ödenmesi şart koşulmuş bulunmaktadır. 

Buna göre ister döviz, isterse Türk lirası olsun ödemelerin mutlaka belirtilen günlerde ve peşinen 
yapılması gerekmektedir. Borçlar Kanununun 101 nci "maddesinin 2 nci fıkrasında belirtildiği 
üzere, borcun ifa edileceği gün müttefikan tayin edilmiş olması halinde mücerret bugünün hitamı 
ile borçlu mütemerrit olacağından, ihtar keşidesine dahi lüzum kalmaksızın mukavelelerin bu se
beple feshedilmesi mümkün ve ortaklık hukuk müşavirliğinin de bu yolda mütalaası mevcut iken, 
bu yola gidilmemesi keyfiyeti katiyen tecviz olmamıştır» demektedir. 

g) Diğer şirketlerden farklı olarak 15 . 11 . 1968 tarlihli özel kira mukavelesini iki yıl daha 
temdideden 11 . 5 . 1969 tarihli ek mukavelenin 2 nci ve 3 ncü maddelerinden Altur Firmasının 
lehine yeni çıkarlar sağlayacak hükümler getirildiği görülmektedir. 

h) Altur Firması ile yapılmış bulunan mukavele müddetlerini 2'şer yıl uzatan ek mukavelele
rin yapımı sırasında; Tekillik Müdürlükçe yeniden uçak tahsisine imkân olmadığı belirtildiği halde 
ek mukaveleler yapılmıştır (Ulaştırma Bakanlığı) 25 . 6 . 1970 tarihli ve 2/3 nolu soruşturma rapo
ru S-27, 42) 

24 Nisan 1970 tarihinde konuyla ilgili önergenin verilişinden sonra Ulaştırma Bakanlığı, Altur 
Firması ile yapılan mukavelelerin THY'ca derhal ele alınarak ilişkilerin yeniden gözden geçirilme
sini istemesi (Ulaştırma Bakanlığı 25 . 6 . 1970 tarihli 2/3 sayılı soruşturma raporu S-46) üzerine, 
THY Altur Turizm Firması ile olan mukaveleleri 18 . 8 . 1970 tarihinde feshetmiştir. Yukarıdaki 
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açıklamalardan anlaşıldığı üzere THY ile Altur şirketi arasında yapılan söz konusu mukavele ile 
THY aleyhine hükümler kabul edilmek suretiyle THY A. O. bu mukaveleden dolayı açıkça maddî 
zararlara uğratılmıştır. 

Bu mukaveleyi THY adına akdedenlerin sebebiyet vermiş oldukları zararlardan dolayı hakla
rında gerekli hukukî ve cezaî tahkikatın yapılması gerektiği kanısına varılmıştır. 

Altur şirketi böyle bir anlaşmanın yapılması hususunda emir verenlerle bu konuda ihmali gö
rülenlerin haklarında idarî ve hukukî tahkikat açılarak THY nm zararlarının tazmini ile cezalan
dırılmaları yoluna gidilmesi inancındayız. 

Orhan Kor 
EK - 1 

RT TRAFFIC (as 1/2 of the OW traffic) TRAFFIC SHARES CORRESPONDING 
Of The 
Cenmar. Sbarres The 
Partners PAYMENT 

ROV DEC JAN TOTAL (%) (DM) 

AIRCOMMERZ 
ATLANTİS 
AVTACTION 
BAVARIA 
CONDOR 
OERMANAIR 
LTU 
TOTAL GERMAN 
SİDE 
THY 

993 
2415 
133 
716 

3200 
1494 
572 

9523 
5521 

2042 
6379 
281 

2285 
4661 
2857 
1035 

19540 
12788 

TOTAL MARKET 
50 % OF THE MARKET 

203 
4897 

93 
359 

4152 
2358 
1142 

14204 
7305 

3890 
13691 

507 
4360 

12178 
6709 
2749 

44084 
25614 

69698 
34849 

8.823 
31.056 

1.149 
9.891 

27.622 
15.217 
6.235 

100.000 

L.A.EiLs 

14.663.22 
51.641.14 

1.899.82 
16.439.52 
45.929.72 
25.297.72 
10,358.86 

166.230.00 

T. Erkav 
Exceeding numeer of 
Pax (Germa.n side) 9235 

CORRESPONDINC TOTAL 
AMOUNT DUE TO THY' 166.250.00 DM 
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Ticarî Anlaşmanın yürürlüğe girişinden bu yana : (1 Mayıs 1971 - 31 Ocak 1972) 

Alman taşıyıcıları THY THY Hissesi 

Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylül 
Ekim 
Kasım 
Aralık 
Ocak 
Şubat 

22.019 
19.777 
42.962 
40.742 
32.490 
27.871 
19.046 
37.489 
28.657 

9787 
8427 

10.520 
13.923 
14.179 
13.366 
11.042 
25.585 
14.506 
14.828 

30 
29 
19,6 
25,4 
30 
32,4 
36,6 
40,5 
33,6 (Hac taşımaları sebebi ile) 
% 40 olacak 

Genel 271.053 121.335 31 

Tarifeli Seferler 

1970 yılı Avrupa hatlarında taşman yolcuların tenzilât katagorilerine göre miktar ve % 

İşçi 98.893 
İşçi çocuğu 8.207 
Talebe 20.089 
Tam 48.179 
EXGURSION 23.450 
İNCLUSSİVE TOURS 17.147 

1970 yılı Avrupa hatlarında taşınan yolculaı 

İŞÇİ 
İşçi çocuğu 
Talebe 
Tam 
EXGURSION 
İNCLUSİVE 

% 45.81 
% 3.80 
% 9.30 
% 22.30 
% 10.85 
% 7.94 

-m ücretli yolcu lolon 

% 55.72 
% 618 
% 6.32 
% 15.91 
% 8.00 
% 7.87 



% 

• 
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II 

Her sene yapılmakta olan THY hac seferleri hakkında yaptığımız araştırma sonunda 1967' 
den bu yana konunun geçirdiği safhalar hakkında -elde edilen bilgiler aşağıda arz edilmiştir. 

THY 1967 yılında Suudi Arabistan Hava Yolları ile yaptığı anlaşma gereğince Türkiye'den 
Cidde'ye gidecek hacı adaylarının gidiş seferlerinin Suudi Arabistan Hava Yollarının uçakları 
ile Cidde'den dönüş seferlerinin de THY uçakları ile yapılması kararlaştırılmıştır. Bu anlaşma 
1968 yılında da uygulanmıştır. 

1969 yılında yolcu sayısı arttığından ve Suudî Arabistan Hava Yollarının bu seferleri munta
zam yapmaması yüzünden yeni bir düzene geçilmiş ve yolcu taşımanın tamamen THY uçakları 
ile yapılması ve Suudi Arabistan Hava Yollarına şahıs başına bir ödeme yapılması (royalty) ka
bul edilmiştir. 1970 - 1971 yıllarında da bu usul (royalty) miktarı değişik o lank tatbik görmüş
tür. 

1969'da royalty 10 dolar iken, 1970'de 14, 1971'de 18 US dolara çıkmıştır. 
28 . 11 . 1969 tarihinde de idare Meclisinden istihsal edilen 79 No. lu kararda THY kendi 

imkânları ile 6 000 ile 8 000 arası hacı taşıyacağı tahmin 'edilmekte ve kapasite dışı bir müracaat 
ile karşılandığı takdirde uçak kiralaması yoluna gidileceği kaydedildikten sonra hacı miktarının 
artmasında yardımcı olacak müessese ve şahıslara hac seferleri için pas bilet verilmesine THY 
acentalarma hacı başına 125 TL., aoenta olmayan diğer müessese ve şahıslarda en az 5 hacı getir
meleri şartı ile hacı başına 75 TL. komisyon verilmesine hac bileti satışını artırmak gayesiyle Al
manya'da hac propagandası yapılması için 5 kişilik din adamı ekibinin THY tarafından Alman
ya'ya gönderilmesine ve artan royaltvi karşılamak ve yolculara daha iyi hizmet edebilmek için 
de bilet başına 100 TL. ilâvesine karar verildiği ve ikram paslarının hesabının tutmaktan Tica
ret Müdürlüğünün sorumlu kılındığı görülmüştür. 

THY biletlerde yarıya yakın normal tarifenin altında bir ücret uygulamıştır. 
Hacı adaylarına bilet satışlarından dolayı acentalardan başka 5 ve daha fazla hacı temin 

eden şahıslara ve din görevlilerine, idare Meclisi kararı gereğince komisyon ödenmiştir. 
1969, 1970, 1971'de taşman yolcu, alman ücret, şahıs başına ödenen royalty, acentalara ve şa

hıslara ödenen komisyon gelir ve gider ve net kâr ı gösteren bir tablo aşağıdadır. 

Yıl 

1969 
1970 
1971 

Taşman yolcu 

3 969 
5 649 

12 127 

Yıl 

Hacı 
Alman ücret 

TL. 

2 521 
2 621 
3 282 

başına 
Royalty 

$ 

10 
14 
18-

Hac geliri Hac gideri 
TL. TL. 

Acentalar 

186 394.15 
236 250.00 

1 010 892.65 
Net kâr 

TL. 

Şahıslara 
ödenen 

95 725 
127 275 

— 

1969 6 641 871,50 5 745 218,85 896 625,65 
1970 9 721 229,61 8 344 884,30 1 376 345,31 
1971 26 586 973.— 23 528 692,51 3 058 280,49 

Bu tabloyu değerlendirmek için bazı bilgilerin yardımına ihtiyaç vardır. Şöyle ki : 

a) Uluslararası Hava Ulaştırma Birliği Anlaşmasına göre İstanbul'dan Cidde'ye gidiş -
dönüş 4 220,84 TL. dır. 

b) Uçaklarımız hacı adaylarını Cidde'ye götürdükten sonra boş olarak dönmüş ve hac 
sonunda yolcuları yurda getirmek için Türkiye'den Cidde'ye boş olarak gitmiştir. 
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e) Gerek tarifeli olsun gerek «Charter» şeklinde olsun diğer yabancı ülkelere ya
pılan uçuşlarda, yabancı ülkeler hava yollarına Almanya ile işçilerin taşınması konusun
daki anlaşma dışında) royalty ödememektedir. Hac seferlerinde ise Suudi Arabistan Hava 
Yollarına royalty ödenmiştir. 

d) Hac mevsiminde THY kendisine gelir sağlayan birçok dış hat seferleri iptal etmiş 
ve uçaklar hac seferlerine tahsis olunmuştur. THY acentelerden başka yüzlerce eşhasa ver
diği komisyon dışında 1970 yılında 62 adedi muhtelif din görevlilerine iki adedi hacı temin 
eden şahıslara, 5 adedi Dış İşleri Bakanlığına, 10 adedi de Suudi Arabistan Elçiliğine olmak 
üzere 74 adet pas bilet vermiştir. Bazı din adamları da otellerde ağırlaıımıştır. 

Bütün bu bilgilerin ışığı altında konunun değerlendirilmesi yapıldığında her şeyden 
önce hacı seferlerinden THY nin mühimce kâr sağlamadığı aksine kârlı faaliyeti olan tari
feli dış hat seferlerinin zararına politik icaplarla maksat ve gayesinin dışına sürüklendi
ğini, önplanda belirtmenin gerektiğine kaniiz. 

Hacı seferlerinde müşahede ettiğimiz ticarî icapların dışındaki tutumlar usulsüz işlemler 
ve sorumsuzca davranışlara Senato Araştırması başladıktan sonra bir ölçüde elatıldığı ve bu 
cümleden olarak 1971 yılında şahıslar marifetiyle bilet satışına ve birkaç yüzbin liranın ko
misyon olarak eşhasa dağıtılmasına son verildiği görülmüştür. 

Türkiye'den hac farizasını ifa için Suudi Arabistan'a gitmek isteyen yurttaşlarımız için Suu
di Arabistan Hava Yollarına royalty ödemek ve yükseltilen royaltyi bilet ücretlerine zam yap
mak zorunluğunun izahı güçtür. 

Gerçi tarifesiz kategoride yapılacak uçuşla r için müsaadeyi verecek tarafın kendi men-
fatine uygun tahditler koyması kendi takdirine bağlı olmakta isede, binlerce hacı namze
dinden Suudi Arabistan'ın çeşitli vesilelerle sa ğlamakta olduğu menfaatin Suudi Arabistan 
Hava Yolları ile girişilen müzakerelerde bir ağırlık taşıması ve bunun müzakerecilerimiz ta
rafından değerlendirilmesi gerekir. 

Verilen rakamlardan görüldüğüne göre Suudi Arabistan Hava Yollarına her yıl artan bir 
şekilde royalty ödenmeiktedir. 

1969 yılında yolcu sayısı 3 934 olup, şahıs b aşma 10 US dolar royalty kararlaştırılmış iken, 
1971 yılında royalty 18 US dolara yükseltilmiş, yolcu ise 12 127 adedine vasıl olmuştur. Bu su
retle Suudi Arabistan Hava Yollarının sağladığı menfaat THY mn sağladığı menfaate eş 
olup, bir bakıma THY ile Suudi Arabistan Hava Yolları âdeta ortaklaşa çalışır durumda 
görünmektedir. 

THY nın Türkiye'den Cidde'ye gidiş - dönü5 ücreti % 50 ye yakın bir indirim ile tatbik et
mesine ayrıca bu ortaklığın ücret farkından dolayı büyük kayıplara uğradığını ortaya koymak
tadır. Tam kapasite ile hacı adayı taşıyan uçakların sağladığı ücret (full - time) yani tam 
fiyatlı yolcu ücretinin ancak % 40 nı karşılamaktadır. 

Hac seferleri için gidecek, yolcuların ve memleketimizin malî ve ekonomik şartları dikkate alı
narak indirimli tarife tatbik edilmekte olduğu ilgililer tarafından ileri sürülmekte isede Ortaklığın 
hukukî bünyesi Dünya Sivil Havacılık Teşkilâtının tespit ettiği fiyatlar ve tarifeli dış hat sefer
ler ihtiyacı ve kârlılığı dikkate alınarak: durum muhakemesi yapıldığında bu düzenin politik 
amaçlar için ihdas edildiği anlaşılmaktadır. 

Hükümet kararı olarak Hacca gitmek hastalık v.s. sebepler yüzünden 'kısmen tahdide tabi tutul
muş ve hava yolu ile yapılma istikametine kaydırılmış ve taşıyıcı da THY olduğu halde ortaklığın 
müşteri temini için gereksiz ve makul olmayan yollara başvurması tervicedilecek usullerden görül
memiştir. 

Din görevlisi diye birtakım şahıslara binlerce lira ve küçümsenmeyecek sayıda pas bilet 
verilmesinin ve THY'nm kendi satış büroları mevcut İken 5 veya daha fazla hacı temin eden şahıs
lara komisyon namı altında 19-60 yılında 95 725 TL, 1970 yılında 125 276 lira ödenmesinin mak
bul ve makul izahım bulma'k mümkün olamamıştır. 
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Gerek Ankara'da hacı namzetlerine ait pasaport muamelelerinde ılüzumlu vize işlerini uçak
ların hareketlerini aksatmayacak şekilde süratli ve öncelikle intacetmeleri, gerekse Cidde'de kar
şılaşılan güçlüklerde ortaklığa müzahir olmaları bakımından Suudi Arabistan Elçiliği emrine 10 
adet isimsiz pas bilet verildiği şeklinde ileri sürülen sebep ve görüşe elçilik mensuplarının görev
lerinin gereğini yapmış olmalarının tabiî olması bakımından iiştirak mümkün değildir. Araştırma 
neticesinde vasıl 'olduğumuz kanaat aşağıda belirtilmiştir. 

1. — Hac seferleri için THY'nm kullanılması gerektiği ahvalde bunun daha önce planlanarak 
hazırlıklarının yapılması için ortaklığa, 

2. —• Hacı adayı temin etmek ve buna benzer mülâhazalar sebebi ile acentelere ve eşhasa pas 
bilet ve komisyon ödeme yoluna gidilmemelidir. 

3. — İndirimli tarife altında Ortaklığın zararını gerektirecek şekilde nispetsiz ölçüde indirim 
yapılmamalıdır. 

4. — Suudi Arabistan Hava Yollarına royalty ödenmesinin önlenmesi hususunda hükümetler 
arasında anlaşma teminine çalışılmalıdır. 

Hac seferleri dolayısıyle hacı miktarının artmasına yardımcı olacağı mülahazasıyle birtakım 
müessese ve şahıslara verilmesi uygun görülen pas bilet işi dolayısıyle konu müstakil bir sorun ola
rak kendini hissettirmiştir. Pas bilet konusunda şu bilgiler ekle edilmiştir; 

THY Müdürler Kurulunun 27 . 4 . 1961 gün ve 157 sayılı Kararı ile 15 . 5 . 1961 tarihinde 
mer'i olmak üzere kabul edilen pas talimatnamesinin ikram paslarına taalluk eden 8 nci maddesin
de şu esaslar bulunmakta idi. (Her sene ortaklığın masraf bütçesi hazırlanırken müteakip yıl 
içinde kullanılması düşünülen ikram pas adedini her şube müdürü kendi şubesinin faaliyet hudutları 
dahilindeki ihtiyacı dikkate alarak Ticaret Müdürlüğüne bildirecek Ticaret Müdürlüğünce de bu 
istekler tevhidedilmek suretiyle Müdürler Kurulunun tasvip ve tasdikine sunulacaktır.) Adı geçen 
8 nci madde tadile uğramış ve ikram paslan için yeni bir esas kabul edilmiştir. Buna göre (mevki
lerinin ehemmiyeti ve vazifelerinin mahiyeti itibariyle ortaklığa faydalan dokunan zevata ilgili 
şube müdürünün teklifi ve genel müdürün tasvibi ile pas bilet verilmesi kabul edilmiş ve tatbikat 
da bu yolda cereyan etmiştir.) 

İATA Milletlerarası Hava Nakliyat Birliğince kabul edilen kaidelere göre bir hava taşıyıcısı 
kendi hatlarında veya eğer yetkisi varsa başka bir üyenin hatları üzerinde bir kısım eşhasa (pas) 
yani ücretsiz veya indirimli bir yolculuk müsaadesi tanzim edebilir. 

Bütün hava yollarında olduğu gibi İATA kaidelerine uygun olmak şartıyle THY nın bu tasar
rufu prensip olarak geçerlidir. 

Yaptığımız araştırmada ikram paslarının muayyen bir tarihten evvelki tatbikat safhasını tes
pit etmek mümkün olmamıştır. Gerçekten Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Mehmet özgüneş'in ya
zılı soru önergesine verilen cevapta 1965 senesine ait ikram paslarının tespit edilemediği ve 1971 
senesine kadar 5 senelik ikram pasları listesinin çıkarıldığı bildirilmiş ve mezkûr senelere aidoldu-
ğu bildirilen listeler gönderilmiştir. 

Araştırma esnasında müşahede ettiğimize göre 1965'ten evvelki senelere ait ikram paslarının 
muntazam kaydı bulunmaması, ücretsiz biletlerin günlük olarak diğer ücretli biletler ve persone
lin yıllık pas biletleri ile beraber muameleye tabi tutulmuş olması ve tespit işleminin yapılabilmesi 
için milyonlarca biletin teker, teker elden geçmesi gibi bir durumun hâsıl olacağı ilgililerin beyan 
ve ifadelerinden anlaşılmış ve fiilî durum da bu mahiyette bulunmuş olması sebebiyle araştırma
nın 1965 yılından sonraki senelere ve Sayın Özgüneş'e verilen bilgilere münhasır kalması zorunlu 
olmuştur. 

İkram paslarına ait listelerin incelenmesinde şu hususlar dikkati çekmiştir : 
a) Verilen listelere göre 1966 senesinde 250 civarında olan ikram pasları her sene artarak 

1970 yılında 1 300 adede vasıl olmuştur. 
b) Siyasî parti gruplarında yetkililer tarafından açıklanan bazı maruf isimlere ve Ulaştırma 

Bakanının bizzat C. (Senatosunda 8 . 12 . 1970 tarihinde yaptığı açıklamaya, listelerde tesadüf edi-
lememeştir. 
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Savanı dikkat gördüğümüz bu açıklamayı buraya aynen geçirmeyi lüzumlu gördük; 
«Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisinin 13 . 12 . 1970 tarihli 13 ncü Birleşiminde eski 

Ulaştırma Bakanı Sayın Nahit Menteşe'nin sunduğu bilgi; 
Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Sa

yın Mehmet Özgüneş'in yazılı soru önergesi ve cevapları : 
Soru 1. — Gima Genel Müdürlüğünün U. N. 8/152. N. No. 1202 sayılı. Ticaret Bakanlığının 

12 . 5 . 1970 gün ve 1/201 sayıh yazılarında da belirtilmiş olduğu gibi GİMA Genel Müdürlüğü 
tarafından 16 Şubat 1969 - 17 Ma1-t 1%9 tarihleri arasında Suudi Arabistan, Kuveyt, Lübnan'da dış 
ticaret araştırmaları yapmakla görevlendirilen ve bu hizmeti için kendisine yoPuk verilmiş oldu
ğu yukarda sözü edilen yazılarda açıklanan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Vekili Yaşar Tuna
gür'e 16 Şubat 1969 tarihinde Ankara - Cidde arası için tahsis edilmiş bulunan pas bileti bu 
kıstaslardan hangisine göre tahsis edilmiştir? 

Cevap : Yaptırılan incelemede, Yaşar Tunagür'ün THY Anonim Ortaklığı Genel Müdürlü
ğünce Ankara - Adana - Cidde Adana - Ankara şeklinde ve 22 . 1 . 1969'da tahsis edilen ücret
siz biletle 16 Şubat 1969 tarihinde Ankara - Cidde arasında uçtuğu anlaşılmıştır. Ancak mu
maileyhin geçici görev seyahati ile ücretsiz bilet tahsisi arasındaki münasebete önerge ile muttali 
olunmuştur. 

Soru 2. — Diyanet İşleri Bşk. Y. V. ve GİMA Genel Müdürlüğü Dış Ticaret uzmanı Yaşar Tu-
nagür'e çeşitli zamanlarda iç ve dış hatlarda tahsis edilen pas biletler hangi şahsın veya makamın 
emri ile tahsis edilmiştir? Bu hususta yazılı bir emir varsa, tarih ve sayısı nedir? 

Cevap : Diyanet İşleri Bşk. Y. V. Yaşar Tunagür'e, 
a) İATA dışı 1969 Hac seferberinde Ankara - Adana - Cidde - Adana - Ankara arası ikram 

pas bileti; Gn. Md. Yardımcısı Vedat Alpaslan'ın 22 . 1 . 1969 tarihli tenzilâtlı seyahat isteği ve 
Gn. Md. Hüseyin Yeğin'in onayına istinaden verilmiş. 

b) Hac mevzuunda ilgililer ile görüşmek üzere Ankara - İstanbul - İzmir - Ankara pas bileti 
de Gn. Md. Yardımcısı İbrahim Tl dır'm isteği ve Genel Md. Orhan Batı'nm tasvibi üzerine tahsis 
edilmiştir. 

Soru 3. — Yaşar Tunagür'e çeşitli zamanlarda iç ve dış hatlar için tahsis ed*len pas biletleri 
hangi talimatın, hangi maddesine göre tahsis edilmiştir? 

Cevap : Yurt içi ikram pas bileti THY A. O. El kitabı 10 - 001 pas talimatnamesinin 8 nci 
maddesine göre, ikram faslından tahsis edilmiştir. 1970 Hac seferleri için pas bileti tahsisi ise, yu
karda açıklandığı üzere, Gn. Md. ve yardımcısı tarafından öngörülmüştür. 

Soru 4. — 788 sayılı Kanunun 8 nci maddesine ve 657 sayılı Kanuna aykırı olarak bir ticaret 
şirketi tarafından dış ticaret e+ütleri ile görevlendirilen ve bu hizmet için yolluk alan Yaşar Tu
nagür'e tahsis edilmiş bulunan nas biletlerin tahsis şekli Ulaştırma Bakanı tarafından tasvibedil-
miyorsa ilgililer hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

Cevap a) Yaşar Tunagür'ün görevli olarak seyahatinde pas bileti ile gidip • geldiği Devlet 
Bakanlığına bildirilmiş bulunmaktadır. 

b) Mumaileyhe verilen pas biletinin hangi esasa istinaden tahsis olunduğa, Bakanlık Teftiş 
Kurulu tarafından incelenmektedir.» 

Bu bakımdan listeler ikram paslarının tamamını ihtiva etmemekte, noksan bilgi verilme yolu 
ihtiyar edilmiş bulunmaktadır. 

e) Mevkilerinin ehemmiyet1' veya vazifelerinin mahiyeti itibarı ile ortaklığa faydaları doku
nan zevattan daha fazla bir valf ta olmayan kimselere pas bilet verilmiştir. 

d) İdare Meclisinin kararı gereğince Ticaret Genel Md. Muav. pas biletlerin hesabını tutmak
tan sorumlu bulunduğu halde, bu görevi şimdiye kadar intizam içinde yürütüln.ediği ve ihticace 
salih kayt ve liste tanzim edilmemiş olduğu görülmüştür. 
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HERON UÇAKLARI SATIŞI 

Önerge Maddesi :7 

Önergede, özet olarak: «1953'te çok motorlu uçak olarak alınıp bir müddet kullanıldıktan son
ra hizmetten çıkarılan Heron uçaklarının, 4 motorlu olduğu halde 19 kişi taşıyabilecek nitelikte 
olması ve her türlü hava şartlarında uçuş yapamayacak durumda bulunması nedeniyle hizmet
ten çıkarılmıştır. 

Bu uçaklardan 7 tanesi 82 000 dolar karşılığında bir Amerikan firmasına satılmıştır. 
ıSonradan Amerikan firması bu uçaklardan yanlış ikisini 138 000 dolara Arjantin'e devretti

ği söylenmektedir. 
Başbakanlık Denetleme Kurulu bu bedeli uygun görüyorsa da şayet bu iddia doğru ise basi

retsiz davranıldığını kabul etmek gerekiyor» denilmektedir. 
Bu konunun incelenmesinden sonra aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 
1954 yılında, bir yandan yeniden açılan uçakhatları ihtiyacına cevap vermek öbür yandan, 

o zamanlar Sivil Havacılığımızın filosunu teşkil eden 32 adet DC - 3 uçağından, ancak 7,8 ade
dinin uçabilecek durumda olması, kalanın yurt içinde ve yurt dışında tamirde bulunması, ve 
tamir işlerinin de, döviz darlığı ve teknik yetersizlik yüzünden uzun sürmesi nedenleriyle, hâsıl 
olan yeni uçak satmalmması zorunluğu karşısında, özellikle Marmara ve Ege bölgesinde yeniden 
açılan çok kısa menzilli hatlarda çalıştırmak amacıyle, mülga Devlet Hava Yollan Genel Müdürlü
ğü tarafından, 7 adet 4 motorlu 14 kişilik Heron MK - 11 tipi uçak alınmasına ve bu uçakların 
îngiltereye sipariş edilmesine karar verilmiş ve böylece, satınalınmıştır, söz konusu uçaklar, o 
yıllarda, ingiltere Hükümeti tarafından, Hükümetimize uçak satmalının*, sı için açılan 
krediden alınmıştır. İlgililerin verdiği bilgiye göre (Ek : soru : IV, Cevap : IV) Beheri 
60 000 Sterline alman 7 adet uçak, o zamanki (1 Sterlin, 7,80 TL.) kur üzerinden 3 744 000 TL. 
satınalınmıştır. iSözü geçen uçaklar satınalmdıklarmdan iki yıl sonra, 195G da kurulan THY A. O. 
na 3 114 823 TL. değer üzerinden (Sermayesine mahsuben) devredilmiştir. (Ek : ) 

Böylece satmalman söz konusu Heron uçakları, alındıktan kısa süre sonra, uçak yolcuları 
tarafından beğenilmez olmuş, bir zaman sonrada rağbetten, büsbütün, düşmüştür. Kısa zamanda 
böyle bir sonucun meydana gelmesinin nedeni, söz konusu Heronlarm, yolculuk bakımından, 
son derece rahatsız bir uçak tipi olmasıdır. 

Ayrıca, bu uçaklar, bazı zorunluklar yüzünden, alınış amaçlarının dışında, yani çok kısa 
menzilli hatlar dışında, memleket içinde, daha uzun menzilli hatlarda (İstanbul Ankara, Adana -
Diyarbakır gibi) ve uçabilecekleri azamî irtifanm çok üstünde irtifalarda uçurulduğu için, ar
tan ölçüde bakıma ve sonuç olarak, yedek parçaya ihtiyaç göstermeye başlamıştır. Yedek parça
ların imal süresine bağlı olması ve o zamanlar aşırı derecede olan döviz darlığı yüzünden, bu 
uçakların işletilmesi zararlı hale gelmiştir. 

Aslında bu tip uçakların verimli bir işletme sağlayamayacağı baştan belli olmak gerekirdi, 
Çünkü uçaklar dört motorlu olduğu halde yolcu kapasitesi 14 kişilikti. Bu kapasiteye rağmen, 
yinede iki pilotla uçmak zorunluğu vardır. Bu uçaklar görmeyerek uçuşa tam elverişli değildi. 
Uçaklarda buz kırıcı tesisat bulunmuyordu. Bu uçaklarda kabin memuru veya hostes bulunamı
yordu. Halbuki yolcular hostesi i veya kabin memurlu uçaklara rağbet ediyordu. 

Bu önemli kusurları ve bazı eksiklikleri önceden bilinen bu tip uçaklarla olumlu işletme 
sonuçları almaya imkân olmadığını, anlamak için uçakları çalıştırıp sonunu görmeye hacet yoktu. 

Bütün bu nedenler ile, söz konusu Heron uçaklarının satmalmmasmdan kısa süre sonra hiz
metten çıkarılması zorunluğu doğmuştur. Böylece bedelleri fiilen amorti edilecek kadar işletilme
lerine imkân hâsıl olmadan, 1958 yılı Ağustos ayında hizmetten çıkarılan 7 adet Heron uçağı 
ile malzemelerinin satılmasına, Genel Müdürlüğün gösterdiği lüzum üzerine THY idare Mecli-
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since 28 . 9 . 1959 tarihinde, 653 sayılı kararla, karar verilmiştir. Bu karar üzerine yapılan bir
çok işlem ve yazışmalardan sonra, yurt içinde ve yurt dışında gazetelerle ilân edilmek suretiyle, 
söz konusu uçaklardan 5 tanesi 13 000 küsur Sterlin iki tanesidc 12 000 küsuT- Sterlin muham
men bedel üzerinden satılmak üzere 5 . 2 .1962 tarihinde ihaleye çıkarılmıştır. Bu hesaba göre 
bir Heron uçağının ortalama muhammen ihale bedeli 12 714 Sterlin tutmaktadır. Bu bedel alış 
bedeli olan 60 000 Sterlin ile kıyaslandığında söz konusu uçakların alış fiyatlarının % 20'si üze
rinden ihaleye çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Buhal Heron uçaklarının kısa zamanda % 80 oranın
da değer kaybına uğradığını iiade etmektedir. 

Yalnız bir İngiliz firmasının katıldığı bu ilk ihalede yapılan teklif miktarının, haddilâyıkm 
çok altında görülmesiyle, teklif reddedilmiştir. 4 . 5 . 1962 de yapılan ikinci ihaleye katılan ol
mamıştır. 

Bunun üzerine Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığından alınan müsaade üzerine ya
kılan yeni bir hesap sonunda beher Heron uçağı için, 88 641 TL.; yedek parçaların tümü 
için de, 1 293 618 lira tutarındaki defter kıymeti üzerinden yapılan bazı indirimlerden 
sonra, bulunan kıymet üzerinden, bahis konusu ihalenin, 28 . 6 . 1963 tarihinde tekrarlan
ması yoluna gidilmiştir. 

Bu ihalede vaki olan iki tekliften birisi ile, 7 adet uçakla yedek parçaların tümüne 
7 501 Sterlin bedel teklif edildiği, ikinci teklif ile de, yedek parçaların küçük bir kısmı
na, 1 935 Sterlin fiyat teklif edilmiş olmasının anlaşılması üzerine, birinci teklifin reddine, 
ikinci teklifin kabulü ile, 1 985 Sterlin bedel karşılığında, bir kısım malzemenin satıl
masına karar verilmiştir. 

Bundan sonra beher Heron uçağı için 3 500 Sterlin miktarında muhammen bedel tayin 
edilerek tekrar satış imkânları aranması yoluna gidilmiştir. Bu yolda yapılan çalışmalar sıra
sında istekli çıkan bir İngiliz firması ile yapılan yazışmalarla, karşılıklı olarak, ileri sürü
len şartların, yine yazılı olarak tartışılmasından sonra, bu firma isteğinden vazgeçmiştir. 

Bunun üzerine uzun süre yapılan araştırmalardan sonra, beher Heron uçağı için ye
niden tespit edilen 5 000 Dolar ve yedek malzeme içinde, bazı indirimlerden sonra bulu
nan muhammen satış bedeli üzerinden muhtemel alıcılarla yapılan temaslar sonunda alıcı 
olarak ortaya çıkan (RİLEY AAERONAUTIES CORPORATION) Firmasına 7 adet Heron 
uçağı ve yedek malzemesi (Maliyetinden % 62 indirim yapılmak suretiyle) bir arada, THY İda
re Meclisinin, 9 . 2 . 1966 tarih ve 36 sayılı kararı ile, 82 500 Dolar bedel karşılığında satıl
mıştır. 

Beşinci ihalede yapılan bu satış bedeli olan 82 500 Doların yarısının malzeme, yarısının 
da yedi uçak bedeli olduğu ihale ile ilgili dosyadan anlaşılmaktadır. Buna göre bir uçak 2 100 
Sterlin civarında bir bedel üzerinden satılmış oluyorki, bu bedel ilk ihale için tespit edilen 
muhammen bedelden on, onbirbin Sterlin noksandır. Bu son ihale bedeli söz konusu uçak
ların alış bedelinin % 3,3 tür. 

1954 lerde THY na ve dolayısıyle memlekete önemli yararlar sağlayacağı hesabiyle sa-
tmalmmasma karar verilen ve İngiltere'ye borçlanarak beheri, ilgililerin yazılı beyanına 
göre 60 000 Sterline alınmış olan Heron uçakları, aradan 4, 5 yıl gibi çok kısa bir zaman 
geçtikten sonra faydasız, hatta, zararlı bir hale gelmiştir. 

Bu hal söz konusu uçakların alış hesaplarının ne kadar yanlış ve isabetsiz olduğunu gös
termektedir. Bu zararlı durumdan, âdeta kaçakaç kurtulmak için, bedelleri' fiilen amorti 
edilmeden alış fiyatlarına göre çok düşük bir bedel üzerinden, bir batkıma hurda fiyatına 
uçakların satılması yoluna gidilmiştir. 

Bu satışta, ilk ihale ile i.on ihale arasında geçen zaman dolayısıyle de THY nm önemli 
miktarda kayba uğradığı anlaşılmaktadır. 

Netice olarak, bu durum Heron tipi uçakların satışından alımlarındaki açık isabetsizlik 
nedeniyle, THY İdaresinin büyük zararlara uğradığını göstermektedir. 

.Söz konusu uçakların satış bedeli, ilgililerden alman bilgiye göre, yedek parçalarıyle 
birlikte, 82 000 Dolar satış bedelinin yarısı olan 41 000 Doların, o zamanki 1 Dolar 9 TL. 
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kur üzerinden, karşılığı olan 369 000 TL. tutmaktadır. Bu bedel, 3 744 000 lira miktarın
daki alış fiyatına, veya THY na devir bedeli olan 3 114 000 TL. sına göre, yaklaşık ola
rak, 2 500 000 TL. noksan demektir ki, bu da THY nm söz konusu Heron uçakları satışın
dan gördüğü zararın miktarını ifade «der. 

Bu olay tahkik konusu yapılacak kadar ö:ıem gösteren bir olaydır. THY İşletmesince ce
reyan eden bu Heron uçakları satmalmması vs satılması olayı, doğurduğu sonuçlar dikkate 
alınarak mütalaa edildiği takdirde, bu olayı Dovlet işletmelerinde yapılan basiretsiz hareket
lere, çok belirgin bir örnek olarak değerlendirmek gerektiği kanısındayız. 

Devlet ile ilgili işletmelerin idaresinde görev alanların uymaya mecbur oldukları ge
nel kural, üzerlerine aldıkları işlerin yürütülmesinde dikkatli1 ve basiretli hareket etmeleri 
kuralıdır. Bu kural Devlet işletmelerine ilişkin bütün kanun ve anasözleşmelerde yer al
maktadır. Nitekim, THY A. O. anasözleşmesinin 60 ncı maddesinde «İdarecilerin kendilerine 
verilmiş olan vazifelerin yapılmasında göstermeleri gereken ve mutadolan dikkat ve basi
reti göstermeye mecburdurlar» şeklinde ifade edilmiştir. 

Bu tür basiretsiz fiil ve hareketlerin yapılması ve ayni müesseselerde tekrarlanmasının 
sebebi; kanaatimizce, idare meclisleriyle, genel müdürlerin ayrı, ayrı kendilerine düşen görevle
rin hakkını vermemeleri, normal murakabe ve kontrol cihazlarının zamanında ve etkili ola-
raık işletilmemesi keyfiyetidir. Bu işlemlerde, karar , yürütme ve kontrol ve teftiş makamları so
rumlu görülmektedir. 

SONUÇ : Bu konunun incelenmesi sonund a komisyonumuz şu kanıya varmıştır : 
a) Heron tipi uçakların satışından THY büyük zarara uğramıştır. Bu zararın mik

tarı yaklaşık olarak 2 500 000 Tl. civarındadır. 
b) Bu zarar söz konusu uçakların alımındaki açık, hesapsız ve basiretsizlikten ileri gel

miştir. 
c) Bu hesapsızlık ve basiretsizlik yüzünden doğan zararlara sebebolanlar bunları kontrol 

ve teftiş ile görevli oldukları halde ihmal edenler sorumludurlar.. Ancak zamanaşımı nede
niyle bu sorumluluğun araştırılmasında fayda kalmamıştır. 

d) Heron uçaklarının satış işlemleri ağır yürütülmüştür. Bu ağırlık, genellikle Devlet 
işlerine hakim olan kırtasiyecilikten ileri gelmiştir. Bununla birlikte, satış işlemlerinde ve 
satış bedelinde bir yolsuzluk görülmemiştir. Kaldıki, ihaleyi Ulaştırma Bakanlığı da uygun 
görmüştür. (Ek : ) 

e) Söz konusu uçakları satmalan Amerikan firmasının bunlardan ikisini 138 000 Dolara 
Arjantin'e sattığı hususunda bir bilgi edinile memiştir. Kaldık! böyle bir bilginin, pratikte 
bir yararı da olmayacaktır. 

DC - 3 UÇAKLARI SATIŞI 

önerge, madde : 7 
önergede özetle a «THY, hizmet dışı ettiği DC - 3 uçaklarını satışa çıkarmıştır. Bunların sa

tışı uzun zaman sürüncemede kalmıştır. 
ıSatılan bu uçaklardan, bir tanesinin son senede bir Alman firmasına, 10 000 dolara satıldığı, 

firmanın da aldığı bu uçağı 23 000) dolara, Portekiz Hava Yollarına devrettiği iddia edilmektedir. 
Gerçeğin ne olduğu kesin olarak bilinmemektedir.» denilmektedir. 

Bu konuda yapılan inceleme sonucu aşağıda arz olunmuştur : İkinci Cihan Harbinden sonra 
harp artığı olarak alman DC - 3 tipi uçaklardan teşekkül eclen 30 küsur uçaklık bir filo, önemli 
tamirlerle, uzunca bir süre Hava Yollarına hizmet görmüştür. 

Çeşitli nedenler ile elden çıkarılan veya kazaya uğrayanlardan arta kalan ve artık işletilmesi 
verimli değil zararlı hale gelmiş bulunan 20 adet DC - 3 uçağından : 

12 tanesi idare meclisinin 8 . 1 . 1963 tarih ve 479 sayılı, 
8 tanesi, de yine İdare Meclisinin 20 . 1 . 1967 tarih ve 14 sayılı kararı ile hizmet dışı edilerek 

satışa çıkarılmıştır. 
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Yurt içinde ve yurt dışında müşteri aramak amaciyle yapılan uzun çalışmalardan sonra, bu 
uçaklardan : 

5 tanesi 28 . 1 . 1966 ve 9 . 2 . 1966 tarihlerinde, 467 ÛOO TL. bedel karşılığında Hava Kuv
vetleri Komutanlığına satılmıştır. 

2 tanesi, 28 . 6 . 1966 ve 14 . 7 . 1966 tarihlerinde, 24 000 v e 26 500 dolar bedel üzerinden 
Habeşistan Hava Yollarına satılmıştır. 

2 tanesi, 20 . 6 . 1966 ve 10 . 10 . 1966 tarihlerinde beheri 90 800 TL. karşılığında Maden 
Tetkik Arama (MTA) teşkilâtına satılmıştır. 

1 tanesi, 25 . 7 . 1969'da 10 000 dolar bedel karşılığında bir Alman firmasına satılmıştır. 
4 tanesi, 11 . 1 . 1971'de 30 750 dolar karşılığında bir Amerikan firmasına satılmıştır. 

Söz konusu uçaklardan bir tanesi 30 . 4 . 1964'de Ankara'da kazaya uğramıştır. Bir tanesi 
kal edilmiştir. Geri kalan 4 tanesi de satılmak üzere işlem halinde beklemektedir. (Ek : 1) 

Durmadan hızla gelişen ve işletme alanına çıkan yeni uçak tipleri karşısında rağbetten düşmüş 
olan bu tip uçakların, ayrıca yedek parçalarının bulunması zorluğu, bulunsa da pahalı olması ne
denleriyle, işletilmesi yararlı olmaktan çıkmıştır. 

Bu sebeplerle elden çıkarılması zorunlu hale gelmiş olan söz konusu DC - 3 tipi uçaklar satışa 
çıkarılmış, en elverişli bedel üzerinden satışları için uğraşılmış ve bulunabilen fiyatlar üzerinden 
satılmıştır. 

DC - 3 uçakları satışlarının normal olduğu kanısına varılmıştır. 

önergede ileri sürüldüğü gibi söz konusu uçaklardan bir tanesi, gerçekten 25 . 7 . 1969'da 
10 000 dolara bir Alman firmasına satılmıştır. Satış işlemi normaldir. Bu uçağı alan Alman firma
sının uçağı kime sattığı hususunda bir bilgi edinilememiştir. 
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IV 

USAŞ 

önerge Madde : 5/10 — 

Önergede özetle «Yönetim ve uçak servisi hizmetlerinin THY aleyhine bir durum almıştır.. 
Uçak Servisi A. Ş. (USAŞ) ile THY arasında ahenkli bir işbirliği, bir türlü sağlanamamaktadır. 
(USAŞ THY A. O. tarafından kurulduğu halde bu şirket en kötü servisi THY'na yapmaktadır.) 
Yolculardan fazla bagaj ve yer temini için rüşvet istemeye kadar varan şikâyetler olduğu gibi. 
uçuş 'emniyetini ortadan kaldıran fazla ve yanlış yükleme, uçağın emniyetsiz uçurulduğu hakkın
da inilen, yurddışı meydanlardan şikâyetler olduğu; THY yer hareket ve uçuş ile koordineli ça
lışılmaması sebebi ile THY da gerekenin üstünde bir masraf yapılmasına rağmen servisler yeter
li olmamaktadır. Servislerin geç yapılması, temizliğin kötü yapılması, uçuş saatlerinden sonraya 
kadar uzatılması, geç ve acele yapılan kontrollar ise, doğru yükleme ve yükleme kâğıtlarının ha
zırlanmasına imkân vermemektedir. Yapılan ikazlara rağmen uçak hakkında bilgisi olmayan ve 
eğitim görmeyen şahıslar yalan söylemeye kadar gitmekte, formlar ve resmî belgeler üzerinde 
rahatlıkla tahrifat yapmaktadırlar. Bilgisizliğin getirdiği mesuliyetsizlik yanlış ve fazla yüklenen 
bir uçağı sefere yo'llamaya tabi görmekte 108 yolcusu ve uçuş ekibinin ölümüne sebebolabilecek 
kâğıtlar imzalattırılmaktadır. Hangi yönden bakılırsa bakılsın, müessese korkunç denecek derece
de ilgisiz ve sorumsuz bir kadro yönetmektedir. Bu iddialar uçuştan birinci derecede sorumlu 
işletmeci ve idareci, fiilen uçaklarda uçan pilotlar olduğuna göre iş önemlidir.» denilmektedir. 

Bu konuda ileri sürülen iddialar üzerine yapılan incelemelerin sonuçları aşağıda arz olun
muştur ; 

Uçak Servisi A. Ş. kısa adiyle USAŞ, Türkiye'ye sefer yapan ve İstanbul, Ankara, îzmir ve 
Adana hava alanlarına inen uçakların bir kısmına handling (Trafik meydan,) katering (ikram) 
hizmetleri yapmakta olan ve bu konularda çalışmak amacıyle kurulmuş bir şirkettir. 

Şirketi maksat ve mevzuu anas özleşmesinin 3 ncü maddesinde, şöylece ifade edilmiştir. «Şir
ket, Türk Hava Meydanlarına iniş ve kalkışları bulunan, tarifeli ve tarifesiz seferler yapan Türk 
ve yabancı bayraklı uçakların ve bu uçaklarla taşman yolcu, bagaj, posta ve yüklerin her türlü 
handling (kontrol) ve katering (ikram) hizmetlerini ve yurt içi ve yurt dışında satış organizasyon
ları ve Türk Hava Yollarından uçak temini suretiyle charter uçuşları yapmak, Türk Hava Yol
larından uçak tedarik olunmadığı ahvalde diğer yabancı firmalardan kiralamak ve bu anamev-
zulara müteferri sayir işleri görmek maksadıyle kurulmuştur.» 

USAŞ, bugün daha çok bir kısım yabancı şirketlerin bazı hizmetlerini yapmaktadır. Bu ara
da. THY nın dış seferlerine ait handling hizmetlerini, Ankara Hava Alanında da istanbul'daki 
hizmetlerinin aynını yapmaktadır. 

Bu şirket ilk önce 1958 yılında, «SERl UÇAK ŞlRKETÎ» adiyle kurulmuştu. Sonradan sözü 
geçen adı almıştır. 

USAŞ'm sermayesi, 2 500 000 TL. dır. Bu sermaye beheri 2 500 TL. lık 1 000 hisseye bölün
müştür. Hisseler hamiline aittir. Bu 1 000 hissenin 932 hissesi THY na aittir. Bu hisselerin be
delleri toplamı 2 330 000 TL. dır. Yani USAŞ'm % 93,2 hissesi THY, % 6,8 hissesi de diğer ki
şilere aittir. 

USAŞ esas itibariyle, THY nın handling ve katering (catering) hizmetlerini görmek ama
cıyle kurulmuştur. Şirket sermayesinin hemen tamamına yakın miktarı THY na ait olduğu hal
de, USAŞ şirketinin idaresinde, ne yönetim kurulunun teşkilinde ne de idarecilerinin tayininde 
THY, fiilen söz sahibi olmağa imkân bulamadığı için bir süre sonra, bu şirket ile THY arasında 
ihtilâflar çıkmış, şirketin sahibi kendi şirketine iş vermez olmuştur. 
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USAŞ'm 1970 yili faaliyetleri ile ilgili olarak 28 . 4 . 1971'de yapılan Grenel Kurul toplantı
sında Şirketin yönetim kuruluna ve murakıplıklarına THY nın temsilcileri, çoğunlukla seçilmek 
suretiyle, kuruluşundan bu yana ilk kez olmak üzere bu hususu işin gereğine uygun bir tutum 
olarak kaydetmek yerinde olur. 

Bu son değişikliğe kadarki devrelere ait olan faaliyetleri, genel olarak gözden geçirildiğin
de, USAŞ'm kuruluş maksadına uygun olarak çalışamamış olduğu, sonuç olarak yıllık hesapları
nı çoğu kez zararla kapamış olduğu veya öz sermayesine, toplam kaynaklarına, iş hacmine oran
la kârlarının çok düşük olduğu görülmektedir. Başka bir deyimle, USAŞ'm yıllık çalışmaları. 
ne malî yönden ne de ekonomik yönden hiç bir zaman rantabl olamamıştır. Meselâ malî ranta-
bilite 1968 yılı sonunda % 3, 1969'da, % 0,8 olmuş, ekonomik rantabilite ise aynı yıllarda, sıra-
sıyle % 2, ve % 0,4 olmuştur. 

Bu olumsuz sonuçların çeşitli nedenlerinden önemlileri genel ve özel olarak şunlardır. 
A) Genel olarak : 
1. USAŞ Şirketinin tutumunda, genel olarak, gerekli basiret ve titizlik gösterilmemiştir. 
Örneğin : Şirketin adı başlangıçta «SERİ Uçak Şirketi» iken, Genel Kurul kararı ile «UÇAK 

SERVİSİ A. Ş.» olarak değiştirilmesi nedeniyle, kısaca, USAŞ olarak değiştirildiği halde, bu deği
şiklik uzun süre tescil ve ilân edilmemiştir. Bu konuda Türk Ticaret Kanununun 33 ncü maddesi 
ihmal edilmiştir. 

2. Ticaret Kanununun hükmü gereğince, Şirket esas mukavelenamesinin 14 ncü maddesinde 
yer alan «İdare Meclisi üyelerinden her biri şirkette, teminat makamında 5 000 TL. lık hisse se
nedi tevdiine mecburdur.» hükmü yerine getirilmemiştir. 

3. Sermayesi 2 500 000 TL. olan USAŞ'in ortakları arasında sermaye payı 20 000 TL. dan iba
ret bulunan (Türhol Ticaret Ltd. Şti.) Handliııg Şirketi halinde USAŞ'a rakip olarak çalışmakta
dır. (Ek : 1, 2 - 28 .4 .1971 ve 3 1 . 3 .1972'de yapılan genel kurullar Haziran cetvelleri) (bu cet
vellerde yer alan ortaklar arasında bulunan 5 000 TL. sermaye payı sahipleri Yalçın Keresteci ile 
Metin ıSayalı da Türhol Ltd. Şirketinin ortaklarından olduğu anlaşılmaktadır.) Adı geçen Türhol 
Şti, ortak olarak her yıl katıldığı genel kurul toplantısında görüşmelerde öğrendiği sırlardan işine 
geleni kendi lehine kullanmaktadır. Nitekim, Türhol bundan birkaç yıl önce, USAŞ'm yılda 2 mil
yon TL. tutarında ücret karşılığında hizmetini yaptığı «British Eagle» adındaki İngiliz Uçak 
Şirketinin işlerini kendine almıştır. Bu durum TÜRHOL'un USAŞ zararına çalışan bir ortak oldu
ğunu açıkça göstermektedir. Hal böyle iken ve bu durum her yıl, Başbakanlık Yüksek Denetle
me Kurulu raporlarında tenkit ve temenni edildiği halde, bu duruma karşı bir tedbir alınmamak
tadır. 

4. Şirketin her yıl bir işletme bütçesi yapması ve faaliyetlerini buna göre yürütmesi gerektiği 
halde, bu gereğe uyulmamak suretiyle, bir yandan, işlerin gelişi - güzel yürütülmekte ve olumsuz 
sonuçlar vermekte olduğu, öbür yandan da bu durumun 440 sayılı Kanunun tüzüğü ile belirtilen 
esaslara uymayan bir işletme haline gelmesine sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır. 

Bütün bu tutumlar, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu yıllık raporlarında her yıl temen
ni olarak belirtildiği halde bu temennilere uyulmamakta âdeta İsrar edilmektedir. 

B) Özel olarak : 
1. USAŞ'm idare meclisinin teşkiline ve idarecilerinin tayinine çok kereler müdahaleler ya

pılmış, İdare Meclisi üyeliklerine gerek tahsil, gerek tecrübe bakımlarından bu türlü işletme ile 
ilgisi olmayan kişilerin getirildiği ayrıca kanun ve mevzuata aykırı tayinler yapıldığı görülmüş
tür. 

2. Şirketin çalışma kolları, işletmenin gayesine uygun bir hizmet teşkilâtı şeklinde objektif 
olarak, kadrolara bağlanmış şu veya bu mülahazalarla, rastgele, kadrolar ihdas edilmiştir. Böyle
ce personel kadroları yıldan yıla çoğalmış, personel giderleri de, bunun sonucu olarak gereğinden 
çok artmıştır. Bu kadrolara yapılan tayinlerde, çoğu kez, isabetsizlikler olmuş, böylece şirkette, 
yetersiz, verimsiz elemanlar alınması sonucu doğmuştur. 
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Bu cümleden olarak, İdare Meclisi müşavirliği, Genel Müdürlük Müşavirliği, Ege Bölgesi Müşa
virliği, iki ilâve hukuk müşavirliği gibi kadrolar ihdas edilerek buralara tayinler yapılması her
hangi bir gerçek ihtiyaca dayanmadığı kanısı hâsıl olmuştur. 

Bu müşahedeleri doğrulayan örneklerden birkaçı şöyledir : 
1. Bir önceki dönemde İdare Meclisi üyesi olan bir zat (Ömer Cebeci) 23 . 3 . 1970'de top

lanan şirket genel kurulunca seçilmeyince, İdare Meclisince 8 . 5 . 1970'de, İdare Meclisi Müşa
virliği adiyle 1 750 TL. aylıklı bir kadro ihdas edilerek bu kişi o kadroda görevlendirilmiştir. 

Böyle bir hizmete asla ihtiyaç olmadığı aşikâr olmaktan başka böyle bir tutumun benzeri de 
yoktur. Bu davranış ne şekilde olursa olsun adı geçen kişiye şirkette bir iş vermek gayretini ifa
de eder. 

2. Daimî olarak Eskişehir'de oturan bir zat (Ali Rıza Ilıcalı) 1 . 1 . 1971'den 1 . 1 . 1972' 
ye kadar mukaveleli olarak 1 500 TL. aylık ücretle Genel Müdürlük Müşaviri olarak görevlendiril
miştir. Böyle bir hizmetinde gereği olmadığı gibi hizmet verilen kişide zaten Eskişehir'de otur
maktadır. 

3. Merkezi İzmir'de olan Ege Bölgesine, Ege Bölgesi müşaviri adiyle 1 500 TL. aylıklı bir 
kadro ihdas edilerek, bu kadroya mukavele ile, 1 . 11 . 1968 'den 1 . 10 . 3971 tarihine kadar, 
Ömer Atavardar adında bir zat tayin edilmiştir. Hizmet kadrosu mevcudu 1970'de 15, 1971'de 13 
kişiden ibaret olan söz konusu bölgeye bir müşavir tayin etmenin gereğini anlamaya imkân yok
tur. 

4. Şirketin 2 500 TL. aylıklı Kir Hukuk Müşaviri varken, ayrıca, 1 . 5 . 1969 - 1 . 5 . 1971 
dönemi için 750 TL.; 1 . 8 . 1970 - 1 . 8 . 1971 dönemi içiin 500 TL. aylıklı olmak üzere iki hukuk 
müşavirliği ihdas edilerek buralara mukavele ile Zliya Başer, Yakup Karabulut adlarındaki avu
katlar tayin edilmiştir. Bunlardan sonuncusu Ankara'da oturmaktadır. Ankara'da ki, muhte
mel işleri görmek üzere göreve alındığını gerekçe olarak kabul etmek zordur. 

5. Teşkilât kadrosuna göre fazla olan 800'er TL. aylık ücretli iki doktorluk kadrosundan biri 
ile 500 TL. ücretli Gümrük uzmanı adı ile ihdas edilen ve tayini yapılan kadronun da geçerli bir 
gerekçeye dayandığı anlaşılmamaktadır. (Ek : 4) 

1968 yılında 106'sı memur, 21'i sözleşmeli eleman, 140i da işçi olmak üzere, personel toplamı 
267 iken, bu miktar, 1969 yılında 174'ü memur, 190i İşei olmak üzere 329'a yükselmiştir. 1970 yılı 
başında şirketin personel kadrosu 306 iken, bu miktar, aynı yıl sonunda 406'ya yükselmiştir. Bu 
durum % 33 miktarında hür artışı ifade etmektedir. 

Bu kadro artışları şirketin normal iş artışlarıyle orantılı değildir. Gerçekten 1969'dan 1970 yı
lma kadar şirketin hizmetlerini yapan uçak sayısı 12 364'ten 14 561'e yükseldiği yani iş hacmi % 15 
oranında arttığı halde kadro artışı oranı % 33 olmuştur. 

Komisyonumuzun çalışmaları sırasında yapılan uyarmalar neticesi personel işlerinin daha dik
katli yürütüldüğü, 1971 yılı işlerinin incelenmesinden anlaşılmaktadır. Nitekim SAS ve ELAL 
gibi büyük şirketlerin hizmetlerinde 1971'de USAŞ'ce yapılmasına başlandığı halde, personel mev
cudunda 1970'den 1971 yılma sadece 23 adet işçi artışı olmuştur. Bu artış oranı % 1,5'tir. 

1969 yılı sonu itibariyle, şirkette, çeşitli kademelerde, filileri hizmet gören 353 kişinin tahsil du
rumları şöyledir: Yüksek öğrenim gören 14, lise öğrenimi gören 64, ortaokul mezunu 35, ilkokul 
mezunu ve belgesizler 240'tır. 

Bu rakamlar sözü edilen yılda, USAŞ'da görev yapan personelden, % 4'ünün yüksek öğrenimli, 
% 18'iniîhlise veya karşılığı .okul öğrenimli % 10'nun ortaokul mezunu, % 68'inin de ilkokuldan 
çıkmış veya belgesiz olduğunu göstermektedir. 

Kadrolara alman personelin vasıflarının yetersizliği ve hizmet gereğine göre eğitilmiş olmadığı 
için, USAŞ, İstanbul ve Ankara'ya sefer yapan yabancı Hava Yollarının, haftalık toplam 215 se
ferinden sadece % 60inm hizmetlini alabilmiştir. Bu seferlerden İstanbul'a isabet eden haftalık 
197 seferin, USAŞ, sadece, l l l ' in in işini yapmaktadır. Diğer seferlerin hizmetleri ya doğrudan 
doğruya yabancı hava yollarının kendileri tarafından yapılmakta veya Türhol, Türk Eksres ad-
larıyle çalışan diğer yerli handling şirketleri tarafından yapılmaktadır. 
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THY da kendi şirketi demek olan ve esas itibariyle de bu maksatla kurulmuş bulunan USAŞ'a 
ramp ve trafik (Handling) ve ikram (Catering) hizmetlerini vermemekte, doğrudan doğruya ken
disi yapmaktadır, THY, ilk zamanlarda bu hizmetleri, kendisi tarafından sırf bu maksatla kur
duğu USAŞ şirketine yaptırmakta iken sonradan USAŞ'm yaptığı çok ciddî hizmet kusurlarından 
dolayı, bu şirkete iş vermeme yoluna gitmek zorunda kalmıştır. Ciddî hizmet kusuruna örnek 
olarak THY yetkilileri, USAŞ tarafından yapılan handling hizmetleri arasında bulunan yolcu 
bagajlarının tartılıp uçaklara yükletilmesine eksik tartmak, uçağa böylece kayıt dışı fazla yük 
yüklemek şeklinde fiil ve olaylar anlatmışlardır. (Band : 9, zabıt 7 . 5 . 1971 sayfa : Edhem : 
12, Naim : 2) 

THY idarecileri, bu şekilde kayıt dışı fazla bagaj, yükletilen ve bu yüzden balansı yanlış he
saplanan bir uçağın İstanbul - Münih seferinde tehlikeli bir uçuş yaptığını nakletmişlerdir. 

Bu olay USAŞ şirketinin ağır hizmet kusurlarından birine belirgin örnek teşkil etmektedir. 
Böyle bir ağır kusur bir bakıma görevi kötüye kullanmak demektir. 

Kezalik, îranair, KLM, Lufthansa, Pan American, Swissair gibi büyük ve önemli hava yolları 
şirketleri de handling hizmetlerinin ya tamamını veya önemli bir kısmını, doğrudan doğruya ken
dileri yapmaktadır. 

Personel kadrolarının objektif olmaması, kullanılan personelin gerekli ve yeter nitelikte bulun
maması ve lüzumundan çok eleman kullanılması nedenleriyle, USAŞ'm personel masrafları yıldan 
yıla artmaktadır. Gerçekten şirketin personel masrafları, 1968 sonu itibariyle 4 173 000 TL. iken, 
bu giderler, 1969 yılı sonunda 5 723 500 TL. sına, 1970'de 7 795 000 TL. sına ve 1971'de de 
8 243 000 TL. sına yükselmiştir. (1971 yılı faaliyet raporu) 

Bu personel masraflarının yıldan yıla artış oranı 1968'de % 20, 1969'da %37, 1970'de % 38, 
1971'de •% 40'tır. Aynı yıllara ait personel masraflarının şirketin genel masraflarına oranı ise 
1968'de % 62, 1969'de % 61, 1970'de % 67, 1971'de % 68 dir. 

3. USAŞ faaliyet konuları arasında bulunan yabancı uçak şirketlerinin teknik hizmetlerini 
(Uçaklara yakıt ve yağ vermek, yakıt tanklarında biriken suyu boşaltmak, uçak kalkmadan önce 
gerekli kontrollar gibi) yapmak için gerekli cihaz ve teknik elemanlar sağlanmadığı için bu faali
yetleri yapamamaktadır. 

4. Yine USAŞ'm faaliyet konusu içinde bulunan, uçak şirketlerinin yolcularıyle, bagajlarının 
şehirden hava alanına, hava alanından şehre taşınması, yani nakliye hizmetlerini, gerekli vasıta
lara sahibolmadığı, hatta, bir aralık sahibolduğu 7 adet otobüsü, uğradığı malî sıkıntı nedeniyle, 
satmak zorunda kaldığı için, bu hizmetleri yapamamaktadır. 

5. Kendisi için önemli ve verimli birer iş kolu olan bu hizmetleri yapabilmesi için gerekli va
sıta ve imkânları sağlamak üzere çaba sarfedilmesi gerekirken, USAŞ'm bu yola gitmeyerek, son 
zamanlarda otelcilik, ve turizm işleriyle uğraşmak üzere, yeni işler peşine düştüğü görülmektedir. 

Mevcut sermaye durumu 1968, 1971 yılları itibariyle devam edegelen bilanço durumu esas iş 
konularını, hatta mevcut, işlerini bile görmekten aciz durumda bulunan USAŞ'm bu davranışını 
ciddilikle bağdaştırmaya imkân yoktur. 

USAŞ'm kuruluşundan bugüne kadar devam eden faaliyetleri, umumî sevk ve idare ve işetme 
yönlerinden incelenince, bu şirketin gayesine ulaşamadığı ve bugünkü imkânlarıyle bu olumlu so
nuçlara varamayacağı anlaşılmaktadır. Bu yargıya varmamızı gerektiren delil ve belirtileri şöylece 
özetlemek kabildir : 

1. USAŞ'm anasözleşmesi ile tespit edilen gayelere erişebilmesi için sermaye kâfi ' değildir. 
Sermayenin artırılması gerekir. Ençok sermaye hissesine sahibolan THY'nın böyle bir sermaye 
artırılmasına gitmesi hiçbir yönden doğru görülemez. 

2. Türkiye'ye tarifeli sefer yapan büyük yabancı havayolları şirketlerinin çoğu, yukarda, 
bir münasebetle, söylediğimiz gibi, USAŞ'e iş vermemektedirler. THY da USAŞ'm gayesine giren 
işlerini doğrudan doğruya kendisi yapmaktadır; buna göre teşkilât kurmuştur. Bu durumda 
USAŞ'm iş alanı gitgide daralacaktır. 
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3. USAŞ malî bünye itibariyle gittikçe zayıflamaktadır. Bu konudaki müşahedeler şunlardır: 
a) Şirketin öz kaynaklan azalmakta, yabancı kaynaklan çoğalmaktadır. 1969 yılı sonu iti

bariyle, şirketin borçlanma kapasitesi bir önceki yıl 3,75 iken 0,9'a düşmüştür. 
b) Şirketin faaliyet konularının gerektirdiği oranda yatıran yapması, sermaye yetersizliği 

nedeniyle kabil değildir. 
c) Şirketin likidite durumunda gitgide daralmaktadır. 1969 yılı sonu itibariyle, geçen yıla 

oranla % 50 likidite darlığı olmuştur. 
d) Şirketin malî ve ekonomik rantabilitesi yıldan yıla düşmektedir. 1969, 1970 faaliyet yıl

ları sonuçlan, bu itibarla, bugünkü piyasanın en az faiz hadlerinin çok altındadır. 1968 de % 3'ten 
ibaret olan malî rantabilite 1969 da % l 'in altına düşmüş bulunmaktadır. Aynı yıllarda ekonomik 
rantabilite de % 2,3'ten % 0,4'e düşmüştür 

Bu müşahedelerle birlikte, 1969 ve 1970 faaliyet yıllan sonuçları bir arada, gözden geçiril
diği takdirde, son yıllarda USAŞ'm iş hacminde bu alandaki genel artış eğilimi sonucu olarak, 
âdeta kendiliğinden, bir genişleme olduğu görülmektedir. Gerçekten USAŞ, 1968 yılındaki 
6 700 000 TL. hk miktara karşılık 1969 da 9 800 000 TL., 1970 da de 12 200 000 TL. lık işleltme 
hâsılatı sağlamıştır. 

Bundan dolayı şirketin 1970 yılı kârı 389 000 TL. olmuştur. Bu kârın özsermayeye oranı 
% 15 tir. Bu küçük küçümsenecek sonuç değildir. Ancak 1970 yılında elde edilen bu kâr, şirketin 
aynı yıl yaptığı işin haemiyle ölçüldüğü takdirde, bu oranın % 3 olduğu görülür ki, böyle bir so
nuçta bu çeşit bir işletme için, tatmin edici olmaktan çok uzaktır. 

Kâr ve zarar hesaplarının bu sonuçları vermesinin başta gelen nedenleri arasında, sevk ve ida
renin yetersizliği yanında; doğrudan doğruya personel masraflannın aşın derecede yüksek olu
şunu hizmetlerin maliyeti dışında kalan giderlerinde yüksek bulunduğunu belirtmek yerinde olur. 

Gerçekten, 1970 yılı sonu itibanyle elde edilen 12 milyon liralık: hâsılâtm 6 683 000 lirası 
doğrudan doğruya personel masrafı olarak harcanmıştır. 

Bu miktann hâsılat toplamına oranı, % 50'den fazladır. Dolaylı personel masraf l an demek olan, 
sosyal ve kültürel masraflar adı altında, 1970'de yapılmış olan 1 112 000 TL. lık masraf da katıl
dığı takdirde, 12 milyon liralık hâsılatın 7 795 000 TL. personele harcanmış demeştir ki, bu
nun da toplam masrafa oranı % 65'tir. Başka türlü bir ifade ile, USAŞ 1970 yılında sağladığı 
12 milyon liralık hâsılatın, % 65'ni bulan, 7 795 000 T L. sini personel masrafı olarak harcanmış
tır. Böyle bir durumun işletmecilik yönünden olumsuzluğu meydandadır. 

UISAŞ'm son yıllara ait bilançolarıyle, kâr ve zarar hesaplannın incelenmesiyle şu sonuçlara 
vanlır . 

a) Şirketin idare masraflan yüksektir. Bu arada seyahat masrafları, özellikle, şehir içi se
yahat masrafları çok mübalâğalı görünmektedir. (1969 da İstanbul'da şehir içinde yapılan yol 
masraflarının toplamı 74 000 TL. tutmuştur.) 

b) Şirketin bilançosunun aktifinde, miktan 6 milyon lirayı aşan alacaklan vardır. Bu alacak
lar gerekli titizlikle, zamanında takibedilmemektedir. Bu yüzden önemli miktarlara baliğ olan 
şüpheli alacaklar meydana gelmektedir. 1969 yılı sonunda, 427 600 lira, şüpheli alacaklar karşılı
ğı olarak, zarar hesabına yazılmak zorunluğu doğmuştur. 

c) USAŞ'ın. 1970 yılı bilançosanun aktifinde, 6 193 000 TL. tutarında alacak kayıtlıdır. Bu
na karşılık, bilançonun pasifinde, 5 323 000 T.L. borç görünmektedir. Bu rakamlar, borç ve ala
cak olarak şirketin özsermayesine ve yukarda arz olunan likidite durumuna göre çok yüksek ra
kamlardır. 

Borçlular arasında, 100 000, 150 000, 200 000, 250 000, 300 000, 350 000, 400 000, 650 000, ra-
kamlariyle ifade edilen, borçlular vardır. Çoğu fazla tanınmamış şirketlerden olan borçlulann, 
borçlanm ödeyemez hale gelmeleri ihtimali daima mevcuttur. Nitekim, 1969 yılı hesaplarında gö
rülen, 277 000 TL. tutanndaiki şüpheli alacakların iflâs durumuna düşmüş olan, 8 yabancı şirketin 
borçlan olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum önemli bir ihmali ifade etmektedir. USAŞ, yıllık bi-
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lançolarıyle, kâr ve zarar hesaplarının 1970 den geriye doğru, gelir ve gider yönleriyle alacak ve 
borçları itibariyle ilgili bakanlık müfettişleri tarafından esaslı bir teftişe ve gerekirse tahkike 
tabi tutulmalıdır. Böyle bir işlemin zorunlu olduğu kanısı hasıl olmaktadır. 

USAŞ, «Uçak Servisi Anonim Şirketi» genel durumu, yıllar itibariyle işletene faaliyetleri so
nuçları, topluca gözden geçirildikten sonra, varılan kanaat, 1958 de kurulan bu şirketin bir işlet
me olarak, 14 yıl zarfında başarıya ulaşamamış olması, konulan sermayeye normal bir kâr sağ
layamamış olması merkezindedir. Bu durumun nedeni, başta kötü idare ve kısa zamanda ser
maye yetersizliğine düşülmüş olmasıdır. 

Bu durum karşısında iki yoldan birini tercih etmek gerekmektedir : 
1. Bu şirketi gerekli sermaye ve teçhizat ile yeniden cihazlandırdıktan sonra, DHMİ (Dev

let Hava Meydanları İşletmesi) Genel Müdürlüğünden, handling hizmetlerini devralmak sure
tiyle tek bir handling şirketi halinde faaliyete koymak. 

Sermaye artırılmasının doğru olamayacağı, olsada böyle ayrı bir şirket halindeki handling 
teşkilâtının doğru olmayacağı ve netice vermeyeceği 14 yıllık tecrübelerden anlaşılmaktadır. 

Bu durumda THY, handling ve catering hizmetlerini üSAŞ'dan almış, bu hizmetler için ken
di bünyesinde teşkilât kurmuştur. Böylece, THY ile, % 93 sermayesi ona aidolan USAŞ arasın
da kadro ve teçhizat mükerrerliği meydana gelmiş, netice olarak mükerrer masraflar yapılma 
durumu hasıl olmuştur. 

2. USAŞ tasfiye edilerek, handling hizmetlerinin, bütün meydanlarda, THY kendi teşkilâtı 
tarafından görülmesi yoluna gidilmesi. 

Bu yola gidilmesi uygun görülmektedir. Çünkü 2 500 000 TL. tutarındaki sermayesinin % 93'ü 
THY na aidolan bu şirket, kendisinden beklenen sonucu, THY yönünden de vermemiştir. 

Bu olumsuz sonuç başlıca iki şekilde kendini göstermiştir: 
Birincisi, USAŞ, THY ıım handling ve catering hizmetlerini gerekli güvenlikte ve kalitede gö

rememiş üstelik, güvenlik yönünden ağır hizmet kusurları işlemişlerdir. 

İkinci olarak, THY A. O. handling hizmetlerinin daha düzenli ve çabuk görülmesi yerine, mey
danda, hava yollu hizmetlerinin bir parçası olan bu hizmeti gören USAŞ Teşkilâtı, ayrı bir oto
riteye bağlı olduğu için, yerinde ve anında düzeltilmesi zor, bir düzensizlik, bir kargaşalık un
suru halini almış ve işlerin ağırlaşmasına sebebolmuştur. 

Komisyonumuz, USAŞ'm durumunu incelediği sırada, THY işletmesi ile DHMİ'ııin handling 
ve ikram hizmetleri konusunu, oiraz daha geniş bir açıdan inceledikten sonra bu günkü fiilî 
durum itibariyle bu hizmetin, gereğinden çok sayıda birtakım şirketler elinde olduğu; topyekûn 
tam bir düzensizlik içinde bir çeşit anarşi halinde bulunduğu, gerek insangücü ge^ek teçhizat ve 
malzeme israfı yönünden, para i1 e ifadesi 18 000 000 (Onsekiz milyon) lira tutarı bir mükerrer 
sarfiyat yapılmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

Ayrıca bugün yürülükte bulunan, 26 Ağustos 1971 tarihli yönetmelikle tespit edilen uçak ba-. 
şma handling hizmeti ücretinin (ki 110 dolardır) başka memleketlerde uygulanan ücretlerin çok 
altında olan minumum bir ücret olduğu THY yetkilileri tarafından ifade edilmiştir. Yine ilgilile
rin beyanına göre Londra'da bir DC • 9 uçağımız için, 440 dolar handling ücreti ödediğimiz halde 
aynı tip uçak için Türkiye'de 110 dolar ücret ödenmektedir. Aradaki fark, 330 dolar gibi bü
yük bir farktır. Bu farkın ortalama yıllık toplamı (2 300 000) dolar tutmaktadır (Ek : 4) 

THY tarafından hazırlanan yine ilgililerin ifade ve bir handling raporuna (Ek : ) göre, mem
leketimizde, 110 dolarlık ücret tarifesi, bu alanda çalışan çeşitli şirketlerin aralarındaki rekabet 
nedeniyle, % 30 indirimli olarak uygulanmakta olduğu anlaşılmaktadır. Bu indirimin yıllık top
lamı (145 000) dolardır. 

Bir yandan düşük tarife uygulanması, o bir yandan da uygulanan tarifeden de % 30 indirim 
yapılması neticesinde meydana gelen döviz kaybı toplamı yılda, takriben 2 297 689 dolar ola
rak hesaplanmaktadır ki, bugünkü kur üzerinden, (34 500 000) TL. tutarında yıllık gelir ve 
2 300 000 dolar döviz kaybı demektir. Bu rakamların ifade ettiği yıllık ziyanın önemi büyüktür. 
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Bu derecede büyük ve önemli kayıpları önlemenin çaresi handling hizmetlerinin bir elde, 
toplanmasiyle mümkün olacağı kanısına varmıştır. Esasen, bu görüş Devlet Planlama Teşkilâtı 
tarafından da benimsenmiş ve konu 1970 ve 1971yılları programlarına ve 1971 yılı icra planının 
tedbirler bölümünede alınmıştır. 

Komisyonumuz handling hizmetlerin toplanacağı tek elin THY A. O. olarak kabul ve tayin 
edilmesinin uygun ve millî yararlarımız yönünden çok faydalı ve zorunlu olacağı kanısındadır. 

Bu konunun bu şekilde THY elinde toplanması için DHMÎ genel müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki 6686 sayılı Kanun ile THY A. O. kuruluşu hakkındaki 6623 sayılı kanunların hükümleri 
yeterli görülmektedir. Ulaştırma Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 4470 sayılı Kanunun 
tanıdığı yetkilerle bu sorunun çözümlenmesinin mümkün olduğu kanısındayız. Böylece, bir yan
dan yukarıda açıklanan miktarlarda döviz ve Türk Lirası tutarında yıllık gelir sağlanacak; 
öbür yandan da, millî sivil havacılık işletmesinin gereğinden çok fazla ellerde bulunması yüzün
den meydana gelen, ve THY İşletmesi ve müşteriler tarafından geniş ölçüde ve haklı şikayet ko
nusu olan perişanlığın ortadan kaldırılması sağlanacak ve Türk Hava Yolları işletmesinin pek 
çok memleketlerde olduğu gibi, bir tek otorinin idaresine verilmesi yönünden enendi bir adım 
atılmış olacaktır. 

Türk Hava Yolları işletmesirin son zamanlarda, bir yolda Hükümete yaptığı müracaatın Hü
kümetçe biran önce olumlu bir sonuca ulaştırılması suretiyle bu sorunun çözümlenmesini tavsiye 
etmekteyiz. 

Milletlerarası alanda, hizmet haysiyetimizle ilgili, önemli bir konu olması itibariyle, THY İş
letmesinin bu yönü ilede ciddî bir işletme haline getirilmesi zorunluluğuna inanmaktayız. 

Komisyonumuz bu konunun incelenmesi neticesinde, önergede ileri sürülen iddiaların yerin
de olduğu USAŞ'm tasfiyesiyle handling hizmetlerinin tek elden, THY tarafından görülmek ci
hetine gidilmesi, böylece millî havacılığımızın aksayan bu yönü bir düzen ve güvene kavuştu
rulmuş olacaktır. Ayrıca bir taraftan THY, diğer yandan ülSAŞ ve diğer küçük handling şirket
leri arasındaki malzeme ve emek israfıda ortadan kalkacak, önemlisi düşük ve tarife tenzilâtı 
rekabeti yüzünden, yılda iki, iki buçuk milyon tutarındaki döviz kaybıda önlenmiş olacaktır. 

Ayrıca USAŞ'm bütün işlemleri geriye doğru, zaman aşımı ölçüsünde teftiş edilmelidir. Ne
ticede, şirketin idaresinde ihmal ve kusuru görülenlerin hukukî ve cezaî yönlerden sorumluluğu 
yoluna gidilmelidir. 
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V 

Araştırma önergesine konu teşkil eden DC-9 tipi jet yolcu uçakları hakkımda KLM ile yapılan 
Bakım Anlaşmasının THY'nın aleyhine olduğu konusu ile ilgili1 belgeler, sorumlularım ifade ve be
yanları ve bu konuda Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulunun 25 . 6 . 1970 tarih ve 2/3 no lu soruş
turma raporu incelendi. 

Soruşturma raporunun 18 mei sayfasında bu konuda 25 pilotun İdare Meelüsd Başkanlığına gön-' 
derdikleri 19 . '5 . 1970 tarihli yazıda ve bu pilotlardan İşletme Müdürlüğü görevlini1 yapan Ali Yi-
ğin ile baş pilot görevini yapan Atillâ Çelebi'nim ifadelerimde ilki firma arasımda yapılan bakım 
Anlaşmalarınım, bakum yapan KLM Firması lehime büyük kâr sağladığı, bu kârın artırılması için fir
manın usulsüzlüklere de baş vurduğu, nitekim yapılmayan bazı hizmetlerim yapılmış gibi1 gösterile
rek THY'na fatura edildiği, diğer taraftan uçakların arızalanan komponentlerin sağlanılan ile 
değiştirilirken daha çok 'kullanılmış komponentlerin konulduğu, bunların değişme sırasımda da fir
malar arası mülkiyetleri de değiştiğinden geri almak nmkânı kalmadığı ve Douglas yetkililerimden. 
şifahen duyduklarıma göre, bu hususlarda, KLM'in Douglas Firması tarafından dahi ikaz edilmiş 
olduğu, ancak «yazılı bir belgesinin bulunmadığını» ifade etmiştir." 

Yine aynı raporda Teknik Müdür Emel Dilmen ise 10 . 6 . 1970 tarihli açıklamasında 1967 yılı 
içinde filoya dahil edilen 2 adet DC-9/30 ve bir adet kiralık DC-9/10 tipi uçakların uçuşunu idame 
ettirecek malzeme, takım ve teçhizat siparişinim imalatçılar tarafından teslim müddetlerimin genel
likle ve altı ayın üzerimde olması ve filoda iki sene kadar vazüfe görecek 'kiralık uçağın bakım ve ta
mirimi yapmaya yetecek miktarda malzeme, takım ve teçhizat alınmasının, rantabl olmayışı, ayrıca 
bu uçağım firmasına iadesini mütaakip bu malzeme ve koımpomemtlerim diğer tipteki uçaklara uyma
ması sebebiyle işe yaramaz bir halde depoda kalacak olması, ayrıca (kiralık uçağım iadesi sırasımda 
kiralandığı andaki duruma ifrağ edilmesi işltemlerimim yetkiHH bir bakım üssünde yapılması zarureti 
ve THY atelyelerimde mevcut takım ve test bençlerinin o tarihlerde mezkûr uçağın bakım ve tamir
lerimi! yapmaya yeterli olmaması muvacehesinde İdare Meclisimin 17 . 2 . 1967 tariih ve 33 sayılı 
kararı ile üç kişilik heyet, aynı tip uçak işleten KLM ALİTALİA ve SWİSSAİR firmalarımdan en 
iyi teklif veren KLM ile 16 . 8 . 1967 tarihinde mukavele imzaladığımı, buna göre uçaklardan sökü-
lebilen ve kabili tamir olan komponentlerim (cihazların) Sivil Havacılık talimatıma göre tespit edilen 
ömürleri) sonumda., sökülerek tam revizyona tabi tutulduklarımı, bu arada imalâtçılardan; gelen ta
dilatlarımda yapıldığımı, uçaklarım değişmesi gerekeni komponemtlerî yerine KLM'iin depolarımda 
mevcut komponentlerin takıldığını, bu mübadelede mülkiyeti KLM'e geçen kompomentleııim imalât
çı firma garamtisimin de KLM'e geçtiğimi ancak bunun zararınım, mukavelenin 4 ncü maddesıimce bu 
mukavele tahtında doğrudan doğruya adam. saat ve malzeme esası üzerinden yapılam işle ilgdlöi ola
rak KLM'ce açılan teminat talepleri THY'na geçecektir hükmü» ile telâfi edildiğini, 16 . 8 . 1967 
tarihinden Nisan 1970 başıma kadar işçilik, kira, malzeme ve taahhüt karşılığında cem'an 
4.436.399,32 TL. ödendiğimi, THY'ımı en kısa zamanda DPT ve Hükümetçe kabul edilen Bakım Üs
sü Projesini realize ederek bakım, tamir ve revizyonların kemdi atelye'lerimde ve kemdi iimkânla.rıy-
fle yapılmasının, en iıyi yol olacağı zira, uçak adedi ve komponent sayışınım artışınım revizyonların 
burada yapılmasının. rantabl olacağı sonucunu verdiğimi, halem hangar binasına ek yapılarak hidrolik 
ve pmömatik atelyesiinim genişletildiğini, ayrıca, elektrik, radyo ve aletler atölyelerinin de genişle
tilmesi için de baraka inşa ettirildiğimi, bu genişleme ile DC-9 uçaklarının JT 8 d motorları müstes
na, rantabl bulunan komponentlerinim peyderpey burada revizyon edilebileceğimi, THY'nın jet iş
letmesine geçtiği üç yıldan bu yana hâlâ KLM^in desteğime ihtiyacı bulunduğuımu, mevcut mukave
lemin fesihi cihetime gidilmesinin ise THY'nın bugünkü jet işletmesini mutlak surette aksatacağımı 
beyan etmiştir. (Soruşturma raporu S. 18, 19). 

Yine aynı raporun 16 ncı sayfasında Emel Dilmen; «Yersizlik ve bazı yardımcı cihazların hâlâ ge
tir ibnemıiş olmasından dolayı test pemçlerini tamamen kuramadıklarını, bilhassa DC-9'larda yedek ci-
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haz ve tamir parçası sıkıntısı çektiklerini, bunun DC-9'lara ait arızalı veya revizyona tabi emrazla
rın KLM Anlaşması gereğince Hollanda'ya gönderilmesinden ileri geldiğini, mezkûr anlaşmaya rağ
men elde silkinti yaratmayacak miktarda yedek bulundurmanın ise gayri iktisadi olacağını tamir ve
ya revizyon ilcin KLM'e giden cihazlar azaldıkça yedek parça sıkıntısının da azalacağını ifade et
miştir. 

Bakım Müdürü Mehmet Emin Gül ise; soruşturma raporu sayfa 14'teki ifadesinde; «Yer yeter
sizliğinden ve daha bazı sebeplerle kuramadıkları cihazlar olduğunu, test pençlerihin bunun nıisali-
nn teşkil ettiğini, gayelerinin KLM'e giden yükü kendi üzerlerine almak olduğunu, döviz tahsis ve 
teminindeki güçlükler ve gümrük mevzuatının yarattığı zorluklar sebebi ile imalâtçı firmalar taah
hütlerini aksattıklarından parça temininde gecikmeler vukuibulduğunu, bu yüzden KLM'e ve baş
ka firmalara yönelmek durumunda 'kaldıklarını, oralardan dahi ihtiyacın 'karşılanmadığını veya geç 
karşılandığı zamanlar olduğunu ve hizmetlin aksadığını» beHrtmiştir. 

Bakanlık Teftiş Kurulu soruşturma raporunun mütalaa 'kısmında (S. 34 - 37 de) önemli bir güç
lükte, bilhassa DC-9'lara ait yedek cihaz ve parça çıkımtısıdır. DC-9'ların filoya ithalinden evvelbu 
konuda bir hazırlık yapılmayarak uçakların, kullanılmaya başlamasından sonra, ihtiyaçlar zorla
dıkça yedek cihaz ve parça konusunun ele alınmasmun ve bunun da memleketin döviz şartlarından 
ve gümrük mevzuatından dolayı kısa zamanda mümkün olmaması, mezkûr sıkıntıyı doğurmuştur. 

Mamafih silkinti yenilmek üzeredir. Yersizlik ve bazı yardımcı cihazların getirilememiş olması se
bebiyle tam olarak kurulamayan cihazları tamamen kurma imkânlarının aranması ve sağlanması, 
bundan h-öyle yeni tip uçak alınmasına karar verildiğinde evvelâ yedek cihaz ve parça konusunun 
düşünülüp planlanması zaruri görülmektedir. Anlaşmada, karşılıklı olarak uçakların değiştirilen 
parçalarınm mülkiyeti erinin de intikal edeceği hükmü mevcudolduğundan KLM'in THY uçakların
dan söktüğü az kullanılmış konıponentler yerine daha eski komponentleri takarak imalâtçı firma 
garantilerini kendi lehine kullanmak istemesi, ayrıca kâr gayesiyle hareket ederek, yapmadığı bazı 
hizmetleri de yapmış gibi göstermesi de imkân dahilindedir. Esasen pilotların iddialarında anlatmak 
istedikleri hususlar da bunlardır. Biran evvel bu Anlaşmadan kurtulmanın, hiç değilse bu Anlaş
maya göre KLM'e vaki müracaatların asgariye indirilmesinin gaye edinilmesi gerektiğinde şüphe 
yoktur. Nitekim bu anlaşma gereğince 16 . 8 . 1967 den Nisan 1970'e kadar KLM'e 4 436 399 lira 
işçilik, malzeme, kira ve taahhüt bedeli ödenmiş olduğu gözönüne alınırsa Ortaklığın küçümsene
meyecek bir malî külfet altında olduğu aşikârdır.» denmektedir. 

Oysa ki THY Teknik İkmal Müdürlüğü Muhasibi Aytaç Oralaip imzalı 4 . 5 . 1971 tarihli bel
geye göre 16.8.1967 tarihinden 1971 Nisan ayı itibariyle KLM'e, bakım, tamir, revizyon, kira 
EXHANGE ve ADMİNİSTRATİYE masraf karşılığında toplanı olarak 10 675 180,63 TL. ödenmiş 
bulunmaktadır. 

Demek ki THY'ııea 1970 Nisanından, 1971 Nisanına kadar, bir yılda 6 238 761,63 lira, bakım, 
tamir ve revizyon için KLM'e firmasına ödenmiştir*. Sadece 1971 yılı içinde THY'ca KLM firması
na bu maksatla 9 601 831,05 TL. ödendiği1 dikkate alınacak olunursa, THY'nm kazancının büyük 
bir kısmının KLM firmasına gittiği kolaylıkla anlaşılır. Bu maksatla KLM firmasına ödenen 
4 436 399 TL.'yi «Küçümsenmeyecek bir malî külfet» olarak değerlendirmiş bulunan Ulaştırma Ba
kanlığı müfettişleri, birinci yılda 6,7 milyon ikinci yılda 9,6 milyona yükselen ve gittikçe büyüye
ceği aşikâr olan bu malî külfetleri ne şekilde değerlendirdi bilemiyoruz. Oysaki ikinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planına göre (S. 538), «Bakım ve onarım hizmetlerinin tümü, bazı özel komponent 
revizyonları dışında, yurt içende yapılacaktır. Bakım ve onarım amaeıyle sivil uçakların yurt- dışına 
gönderilmesi öngörülmemektedir.» denmektedir, nitekim THY'nda başlangıç t a, planın bu amir hük
mü yönünde bazı olumlu çalışmalar yapılmıştır. Bu meyanda THY Genel Müdürlüğü 24 . 4 . 1966 
güllünde İdare Meclisine sunduğu aynı gün ve 100133 sayılı teklifinin 7 nci maddesinde, «THY jet 
projesi gereğince uçak alimliyle beraber tesisi düşünülen Genel Müdürlük binası, bakım atelyesı ve 
hangar yatırımlarının Yüksek Planlama Kurarunea THY için tanzim edilen 13 . 4 . 1966 gün ve 4 
sayılı rapora dahil edilmediği, oysaki komponent bakımları için atelye yapılmadan ve hangar olma
dan uçak alınmasının, Planlamanın işaret ettiği' hususlardan daha riskli olabileceğinden, bu itibarla 
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AİD kredisinden bu yatırımların temini için yetkililer nezdinde temaslarda bulunmak üzere Genel 
Müdürlüğe sel'ahiyet verilmesini talebetnıekte ve bu yatırımların ortalama malî protresdnin : 

Bakım hangarı için 15 000 000,00 TL» 
Jet Motor Revizyon Atelyesi yatırımı için 5 790 760,00' TL. 
Teknik yardım yatırımı için 7 822 000,00 TL. 
Genel Müdürlük binası yatırımı için 3 000 000,00 TL. * 

Toplam olarak 31 612 760,00 TL.'na baliğ oıMuğu ifade edilmiş 

ve hu yatırımların AİD kredisi içinde realize edilmesi mümkün olduğu takdirde ele alınması husu
sunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi istenmiştir. 

Yapılan müzakereler sonunda İdare Meclisi Jet Projesinde öngörülen Bakım Hangarı. Bakım 
Tamir ve Revizyon teçhizatı, teknik yardım ve Genel Müdürlük binası için lüzumlu olan yatırım
ların AİD kredisinden veya muadili şartları haiz bir dış kredisi içerisine ithal ettirillmıesdne ve 
Hükümet nezdinde gereken teşebbüsleri yapmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilimesine 
21 . 4 . 1966 günü 83 sayı ile ittifakla kararlaştırılmıştır. '(6/12) 

Bilâhara THY 'Genel Müdürlüğü 7 . 9 . 1967 gün ve Etüt ve Plan Müdürlüğü 150346 sayılı 
yazısı ile İdare Meclisine yeni (bir jet projesi teklifi ile gelmiştir. 

Bu teklifte «modern bir hava yolu olabilmek ve en az 10 (Ortalama 15) jetlik bir takviye ile 
elde edilecek filoyu uçurabilmek için, THY mn Yeşilköy Meydanında kendisine tahsis edilen- sa
hada modern hir bakım ve yer hizmetleri sitesi kurması zaruridir. Bu sitenin müfredat ve yatı
rım miktarı : 

Bedeli (T.L.) 

A) Uçak ve teçhizatı bakım ve revizyon sitesi 43 813 300 
a) Uçak 'bakım ve revizyon hangarı ve konıponent revizyon atelyeleri 17 378 100 

(Proje -No. 67. C. 1808) 
b) Motor revizyon atelyesi 10 702 600 
c) Personel dinlenme evi ve yemekhanesi 1 605 300 
d) Teknik ve İşletme Md. Kikleri ve ofisleri binası 3 424 700 
e) Depo binaları 10 702 600 
B) Eğitim binası 3 210 900 
C) Katering binası 2 675 800 

dır. Toplam olarak 49 700 000 

Bu bedelin 9 000 000 T. L. nın dış para olduğu hesaplanmaktadır. Maliyeti ortalama 50 mil
yon Tl. olan bu yatırım, için gerekli temaslar yapmak üzere genel müdürlüğe yetki verilmesi tale
be dilmiştir. 

THY İdare Meclisi, Genel Müdürlüğün bu talebini «Tesislerin Hatır tarafından çizilerek veya 
çizdirilerek projelerin THY A. Ortaklığı tarafından tetkik ve tasdik olunduktan sonra inşa işine 
geçilmesi ve maliyeti ortalama 50 000 000 lirayı bulacak bu yatırımın finansmanı THY A. Ortak
lığının Hazineye borçlanmak yoluyle realize edilmesi hususunda gerekli temaslar yapmak üzere 
Genel Müdürlüğe yetki verilmesine 6 . 10 . 1967 gün ve 224 sayı ile ittifakla karar vermiştir. 

Bu hususta bilgisine başvurulan Hukuk Müşaviri Meliha Karaca ve Planlama ve Kooıflinasyöaı 
Müdürü Yüksel Sümerol «İlk projeye nazaran daha teferruatlı olaırak hazırlanmış, hatta proj:e 
numaraları dahi almış bulunan bu proje, Devlet Planlama Teşkilâtına götürülmüşse de, bu göre
vin Bayındırlık Bakanlığı, Hava Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reisliğine (Hatir'a) 
aidolduğu ve bu yatırımın bu bakanlık yatırımları içinde mütalâa edileceğini ileri sürerek THY 
ha bu yatırım,! yapmak müsaadesini vermedi» şeklinde cevaplamışlardır. -
(Dosya-8 , E k - S - 1 , 3 ) . 
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Açıklamasına devam, eden 'Hukuk Müşaviri Meliha Karaca «Bilâhara bakım, üssü ile ilgili 
proje Yeşilköy Hava l imanı tevsii projesi içerisinde mütalâa edilmiştir. Böylece tesislerin inşası 
için yapılan projelerin tutarı 78 milyon lira ve bu tesislerin içerisine girecek teçhizatın bedeli de 
27 milyon lira olmak üzere toplam olarak 105 milyon liralık yatırımı öngören bir proje halini al
mıştır. Ve bu hali ile proje 1968 yılı programına girmiştir. Yalnız bu miktardan teçhizat bedeli 
olarak tespit edilen 27 milyon liranın THY tarafından deruhde edilmesi öngörülmüştür.» şeklinde 
ifade etmiştir. (Dosya - 8, Ek - S - 2). 

Bu konuda, Planlamja ve Koordinasyon Müdürü Yüksel Sümerol «10 - 15 uçağı içine alacak 
ve bunların bakımlarını ve revizyonlarını yapacak büyüklükteki bir tesisin yatırımının Aereport de 
Pare firması üe istişareden sonra 78 milyon liraya mal olacağı tespit edildi ve proje Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından 1968 yılı sonlarına doğru ihaleye çıkarıldı ve Philip Holsman firmasına 
verilmesi kararlaştırıldı.» diye bildiklerini açıklanmıştır. '('Dosya- 8, Ek - S - 4). 

Nitekim 69E040110 proje numarası ile THY tesisleri yapımı hangar, Atelye ve müştemilâtı 
yatunmı için, 20 milyon liraisı 'dış para olanak üzere 78 milyon lira olarak yatırım projeleri arasında 
yer aldığını projeler kitabında görüyoruz. 

Ancak bu sırada THY da aynı zamanda da 68E040020 No. lu iç ve dış hatlar için 7 adet jet 
uçağının alınmasını öngören proje için, en uygun uçak tipinin tespit edilmesi maksadıyle teşkil 
edilmiş bulunan 15 kişilik komisyonda çalışma halindeydi. 

idare Meclisinin 25 . 5 . 1968 gün ve 192 sayılı karan gereğince firmalara, tesisi düşünülen bakım 
üssü için ne gibi imkânlar sağlayabilecekleri de sorulmaktaydı. 

Ulaştırma Bakanlığı da bu konu üzerinde önemle duruyordu. 

Nitekim bu konuda, Douglas Firması hariç diğer üç firma SUD-AVİATİON (FR), BAC (İNG) 
ve BOEING (ABD) firması tesisi düşünülen Bakım Üssü için birtakım imkânlar teklif etmişlerdi 
Bunlar arasında Boeing firması; THY'na bakım üssü için teklif ettiği 3 000 000 00 dolarlık exinı-
bank kredisine ilâveten, 

1. — Bakım üssüne yapılacak ilâve binalar için THY, AID'e müracaat ederse nazarı dikkate alı
nacağını, 

2. — Baeiııig firması tarafından imal edilen Bakım ve servis teçhizatının uçakların tesliminden 
önce verileceğini, 

3. — Uygun bir süre THY'da teknik personel bulundurulacağını, 
4. — İlk uçak tesliminden itibaren 4 bakım teknisyenini 6 ay süre için THY'mda bulunduracağı

nı, 
5. — Bakım sisteminin tespitinde Boeing firmasının mühendislerinin THY ile çalışacağını, 
6. — Uygun bir süre bir verim (üretim) kontrol mühendisinin ücretsiz olarak THY'da bulun

durulacağını, 
7. — Bakım kontrol planını ücretsiz olarak yapacağını, 
8. — İlk büyük bakım için azamî iki kontrol personelini bir haftalık süre için THY'da bulun

duracağını, 
9. — Yedek parçaları zamanında tedarik edeceğini; uçağın hasara uğrayan herhanigi kritik bir 

parçası tamir edilinceye kadar makul fiyatla parça kiralayacağını ve AOG malzeme için 24 saat ser
vis emre hazır bulunduracağını, talebedilecek bedelin % 80'nin eximjbank kredisi olacağı ve % 
20'sinin de siparişte peşin ödeneceğini, 

10. t— Ve gerekirse teknik ve işletme bakımından icabeden yardımı da yapacağını bildirmiş
tir. 

Fakat bu teklifler o tarihte Genel Müdür olarak bulunan Hüseyin Yeğin ve THY personelindeınj 
teşekkül eden 4 kişilik komisyon tarafından uygun ve matlubolarak mütalaa edilmemiştir. Hat
ta Ulaştırma Bakanı Sadettin Bilgiç, THY İdare Meclisi Başkanına muhatap 28 . 8 . 1968 tarihinde 
yazıdığı mektupta «Ağır bakım üssüne önem verilmesini istediği halde, THY idaresince bu konu 
üzerinde fazla durulmamıştır. 
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Bunun nedenini komisyonca Hüseyin Yeğin'e sorduğumuzda «Her firmaya dedik ki, bakım ko
nusu üzerinde ibize ne gibi bir kolaylık gösterirsiniz? Böyle bir proje düşünüyoruz. Tabiî her fir
ma böyle bir alternatifi verdi. (Douglas firması nm bu hususta herhangi .bir teklifi yoktu) Zan
nederim ki, para bakımından düşünüldüğü takdirde en iyisi Boeing firmasınındı. Uçağını satma pa
hasına % 5,75 faizle ibakım tesislerinin yapılması için kredi verdi. Yalnız, biz, yer yatırımlarım, sa
bit -tesis yapımlarında kredi faizini % 5,75'de olsa, çok pahalı bulduk. Çünkü, inşaat 75 - 80 milyon 
lira tutuyor yalnız. Ve bunuda Bayındırlık Bakanlığı yapacak, onların bütçesi kifayet etmiyor bunu 
karşılamaya. Yalnız teçhizatı biz satın alacağız. Bunların yekûnu da 3 milyon dolar civarındadır. 
O zamanki para ile 30 milyon lira yani satın alınafcak şey bu. 

Zaten bu konu obsiyonlu bir konu idi. Yani mutlaka bunu vermezseniz uçağınızı almayız diye 
bir şey yok. İşimize gelirse yapacağız. Usulümüze, para imkânlarımıza baktık, biz bu işi pahalı bul
duk. Faizi pahalı bulduk. Çünkü uçak faizi, uçak satınalma faizi gibi faiz bindiriyorlar. 

Halbuki, yer yatırımlarında biraz daha ucuz hiç olmazsa % 2,5 gibi faiz olmalı. Bu sebeple 
bundan feragat ettik. Biz bunu kendimiz yaparız dedik. Ve bu müddet zarfında da teçhizatta da 
gelişme olacak, çoğu da elektronik malzeme bunların zaten, bu müddet zarfında bu gelişmeyi de 
bekleriz, bina zaten iki, üç senede biter, muazzam bir bina bu bakımdan biz feragat ettik şimdilik 
dursun dedik. Biz binada bir acele görmedik, yapılacak binanın tahminî bedeli 78 milyon liradır, 
öbürü otuz milyon liradır. 78 milyon lira nafıa rayiçlerine göredir. Biz buna rahatça 100 milyon 
lira diyebiliriz. Bu binanın evvelâ çıkması lâzımdır. Bu bina evvelâ çıkmazsa öbür cihazları hiç 
bir zaman almanın manası yok. Ayrıca cihaz için verecekleri kredi kendi memleketlerinde satama
dıkları teçhizat içindir. Yani Amerikan kredisi ise Amerika'dan alınacaktır. İngiliz kredisi ise İn
giltere'den alınacaktır. Halbuki bugün Almanya ve İsviçre'de bu cihazlar çok ilerlemiş durumda
dırlar. Hatta Amerikalılar, İngilizler dahi oralardan satınalırlar çoğu zaman, hatta Fransa'da ga
liba. Bunun için biz düşündük böyle bir krediyi alırsak, böyle pahalı faizli bir krediye bağlana
cak olursak, öbür taraftan Avrupa'da yeni inkişaf etmiş cihazlardan mahrum kalacağız ki, daha 
ucuzdur. Meselâ Amerikan cihazından Avrupa cihazları, bir İsviçre cihazı, bir Alman cihazı her 
zaman için daha ucuzdur. Bu bakımdan biz buna hiç ehemmiyet vermedik» şeklinde görüşlerini 
açıklamıştır. (Dosya - Ek - 'S - 4 : 6) 

Halbuki aynı Hüseyin Yeğin, Planlama Müdürü olarak İdare Meclisinin 21 . 4 . 1966 gün ve 
18 sayılı toplantısında bakım üssü hakkında; «gerek uçuş emniyetinin hava yolumuzun bizzat ken
di kontrolü altında bulundurulması, gerek jet uçaklarından beklenen ütilizasyonun sağlanması için 
zaman kazanılması ve gerekse yurt dışı tamir ve revizyon masraflarının çok büyük bulunması do-
layısıyle, yeni alınacak jet uçaklarımızın motor ve komponentlerinin bakını, tamir ve tam reviz
yonlarının kendi tesislerimizde yapılması kaçınılmaz bir zarurettir. Bu münasebetle komponentle-
rin bakım, tamir ve revizyonlarının biran evvel yapılması için lüzumlu test cihazları, takım ve 
avadanlıklarla atelyelerimizin teçhizinin, ayrıca biran evvel tahakkuku zarurî olan jet motorları 
kısmî revizyon teçhizatına ilâve olarak, motor tara revizyonlarının da mümkün mertebe en yakın 
bir gelecekte tahakkukunun uçak mubayaası ile birlikte sağlanması gerekmektedir» şeklinde dü
şünüldüğünü Öğrenmiş bulunuyoruz. (Dosya - Ek, ıS - 6/9, 10). 

Hüseyin Yeğin'e ait bu iki açıklamanın mukayesesi, Hüseyin Yeğin'in, Genel Müdür olduktan 
sonra büyük ölçüde fikir değiştirdiğini göstermektedir. 

Hem öylesine ki Boeing firmasının, «Bakım üssüne yapılacak ilâve binalar için THY; AİD ye 
müracaat ederse nazarı dikkate alacağını» yazılı olarak beyan etmesine ve bu hususta Bayındır
lık Bakanlığı Bütçesinin kifayet etmediğini bilmesine rağmen bu konu üzerinde herhangi bir faali
yette bulunduğu tespit edilememiştir. 

Ayrıca «Jet uçaklarının motor ve komponentlerinin bakım, tamir ve tam revizyonlarının, kendi 
tesislerimizde bir an evvel yapılması dçin lüzumlu test cihazları takım ve avadanlıklarla teçhizi 
ile motor tam revizyonlarının da mümkün olan en kısa zamanda tahakkukunu uçak mubayaası 
ile birlikte sağlanmasının önemini» takdir etmiş bir sorumlu idareci olmasına ve bütün bu ihtiyaç-
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larm karşılanabilmesi için THY idarecile'rince zaruri gördükleri 3 000 000 dolarlık bir krediyi yine 
THY nm istediği gibi uçak kredisi içinde Boeing Firması teklif etmiş olmasına rağmen THY yö
neticilerince dikkate alınmadığını tespit etmiiş bulunuyoruz. Buna sebebolarakta, Hüseyin Yeğin, 
tesislerin henüz yapılmamış olması ve bir de kredi faiz haddinin % 5,75 gibi pahalı bir faiz olduğu 
gerekçesi ile dikkate almadıklarını ileri sürmüştür. 

Yapılması düşünülen yeni tesislerin inşaasma bugün dahi henüz başlanmadığı bir gerçektir. 
Ancak inşaatın bu kadar gecikmesi, mevcut kaynakların harekete getirilmesinde sorumluların ye
teri kadar ilgi ve gayret göstermedikleri de bîr vakıadır. 

Nitekim bu hususta THY, Amerikan yardım teşkilâtına (AİD) müracaat ederse nazarı dikkate 
alınacaktır. Şeklindeki Boeing Firması teklifinin dikkate alınmadığı da bir gerçektir. Bilahara 
araya Banyındırlık Bakanlığının girmesi projenin tasdikinin Sayıştayda vize için 9 ay kadar, son 
derece uzun bir süre beklemiş olması müfredatı azaltılmış olmasına rağmen 1971 yılında projenin 
malî portresini 138 570 000 liraya yükseltmiş bulunmaktadır. 

Bununla beraber, jet uçaklarının motor ve komponentlerinin bakım, tamir ve tam revizyonlarının 
kendi tesislerimizde yapılması için gerekli test cihazları, takım ve avadanlıkları ve motor tam 
revizyonlarının yapılmasını (Motor test house dahil) mümkün kılacak yatırımları yapmak ra
hatlıkla mümkündü. Daha modern bina ve hangarların yapılmasını beklemek gerekçesi ile teman 
edilmiş 3 000 000 dolarlık krediyi kullanmamak THY nı açıkça maddî zarara sokmak demek
ti. 

Nitekim, evvelâ bir adet kiralık jet uçağı (DC-9/10, 77 koltuklu) için yapılan KLM bakım 
anlaşması, bilahara THY na satınalınan bütün DC-9/30 uçaklarının da her türlü komponent 
.ve motor bakım tamir ve tam revizyonları için kullanılmış binnetice THY sadece DC-9 uçakları
nın bakım, tamir ve revizyonları için 1968 yılında 1 987 982 TL., 1969 yılında 1 765 611 TL., 1970 
yılında 6 685 066 TL, 1971 yılında 9 601 831 TL., 1972 Nisanına kadar 1 499 679 TL. olmak 
üzere toplam olarak 21 540 170 TL. ödediği ve ayrıca 26 Nisan 1972 tarihine kadar tahakkuk 
edip de henüz ödenmeyen 5 821 629 TL. ile birlikte hu miktarın 27 361 800 milyon liraya yük
seleceği anlaşılmıştır. 

Kiralanan ve 1971 yılında hizmete konan üç adet 12 - 13 yaşında Boeing uçağı için 1971 yılın
da bakım için 22 008 189,51 TL. ödendiği de dikkate alınacak olunursa THY; servisteki jet uçak
larının komponent ve motor bakım tamir ve revizyonları için 1972 Mayısına kadar toplam olarak 
49 369 989,77 TL. ödediği sabit olmaktadır. (Dosya - 8, ek) DC-9 jet uçaklarının komponent ve mo
torlarının bakım, tamir ve revizyon için KLM Firmasına göndermek suretiyle yaptırılmasının THY 
na her yıl daha büyük bir malî külfet yüklediği yukarıdaki miktarlardan kolaylıkla anlaşılmakta
dır. 

Bu meblâğlara THY nm bakım, tamir ve revizyon için gönderdiği komponent ve motorların na
kil ücretleri ve ayrıca ödenen sigorta masrafları dahil değildir. THY nın elinde ayni zamanda 
motor nakletmeyi temin edecek uçağı olmadığı için 1971 yılı Temmuzuna kadar bakım, tamir ve 
revizyon için gönderdiği jet motorlarını, haftada bir programlı sefer yapan PAN AMERİKAN 
ŞİRKETİNE ait kargo uçakları ile gönderiyordu. Bu maksatla gidiş - dönüş namlun ücreti olarak 
her seferinde 60 110,00 lira ödeniyordu. 

1971 yılı Temmuzunda Türk Hava Kuvvetleri ile yapılan bir protokol ile aynı iş şimdi 25 000 
TL. na yapılmaktadır. Böylece THY; PAN AMERİKAN tarifeli uçağını bekleme ve döviz ödeme 
mecburiyetinden kurtulmuş ve aynı zamanda navlun masraflarından önemli surette tasarruf sağla
mıştır. (Bununla beraber, askerî uçakların bazı yasak hava limanlarına gidememesi zorunluğu-
nun bulunması (Beyrut) ve THY filosunun hacminin gittikçe büyümesi karşısında aynı zamanda 
kargo uçağı haline getirilebilen bir uçağın satınalınmasmın faydalı olacağına bu vesileyle işaret 
etmek isteriz). (Dosya - 8, Ek : 7) Ortaklığın 1971 yılı faaliyet raporunu incelediğimiz zaman 
S - 26 da «DC - 9 uçaklarının günlük bakımları, arızaları, 120 saatlik «C», 42b saatlik «D» ve 
8 500 saatlik «E» bakımlarının tamamı, teknik müdürlük atelyelerinde yapıldığını, daha önce 
Amsterdam'da KLM firması taıafından yapılan DC - 9 uçaklarının 8 500 saatlik «E» büyük ba
kımları 1971 yılında ilk defa teknik müdürlük tesislerinde yapıldığını, 
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Toplam 593 cins DC - 9 komponentinden özel bakımları, test cihazları ve yedek parçaları gel
miş olan 455 cins komponentin onarım ve revizyonlarının Ortaklık atelyelerinde yapıldığını, 
temin edilecek ilâve malzeme ve test cihazları ile bu sayının 558'e yükseleceğini, ancak THY'da 
onarım ve revizyonlarının yapılması iktisadî olmayan veya firmaların inhisarında tuttuğu takriben 
35 cins komponentin yurt dışına gönderilmesine devam edileceği, DC - 9 uçakları üzerindeki 
Pratt - Whiteney JT - 8D - 7 ve JT8D - 9 motorlarının sıcak bölge kontrolü (HSI), kısmı re
vizyon (EPO) ve revizyonları KLM firması ile yapılmış bulunan bakım anlaşması gereğince Swis-
sair firmasınca Zürih'te yapıldığı, bu motorların EPO ve revizyonlarının Hava Kuvvetleri tesis
lerinden de istifade sureti ile tesislerimizde yapılması için, lüzumlu özel takım, teçhizat ve ava
danlıkların tespitleri yapılmış olup 1973 yılında gerçekleşeceği ve THY uçak bakım anatesisleri 
projesi tutarının 138,5 milyon liıa olup, Haziran 1972 tarihinde başlanacak ve 1975 yılında ikmal 
edileceği» belirtilmektedir. 

Bu açıklama modern tesisler yapılmadan dahi birkaç küçük i]âve ile (Motor Test House gibi) 
jet uçaklarının komponent ve motorlarının her türlü bakım, tamir ve revizyonlarının hemen, 
hemen tamamının mevcut hangar ve atelye gibi tesislerde yapılmasının mümkün olduğunu açık
ça ortaya koymaktadır : 

Her ne kadar bakım üssü için düşünülen modern tesislerin yapımında daha ziyade Ulaştırma 
ve Bayındırlık Bakanlıkları ile Sayıştay'ın ağır tutumları sebebiyle gerçekleşmesi gecikmiş ve 
dolayısıyle proje .maliyeti 138,5 milyon liraya yükselmişse de THY yöneticileri; Zamanında ge
rekli test cihazları, takım ve avadanlıklar gibi teçhizat ve malzeme! alınımaması, radyo ve elek
tronik cihazlar için imkânların sağlanmaması ve motor test house gibi tamamlayıcı ünitelerin ih
mal «dilmesi nedenleriyle ortaklığı, yıllarca KLM firmasına döviz olarak büyük meblâğlar ödeme 
mecburiyetinde bırakmış, zaman kaybettirmiş ve hâlâ da gerek motor, gerek komponentlerin her 
türlü bakım, tamir ve revizyonunu yapmak imkânlarından yoksun bırakmışlardır. 

Böylece ortaklığın, büyük seviyede maddî zarara sokulduğu anlaşılmıştır. 
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VI 

Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığının iç hatlar için 6 ve dış hatlar için bir adet olmak üzere 
7 adet jet yolcu uçağının alınması için 32 milyon dolar harcanarak gerçekleşeceği hesaplanan ve 
1971 yıllında bitirilmesi öngörülen iç hat jet projesi uygulanmasında DC - 9 jet uçaklarının alın* 
masında ve kiralanmasında millî çıkarların aleyhine hareket edilmiş olduğu iddiası ile ilgili öner. 
gede; 

1. Bu projenin öngördüğü uçakların millî çıkarlarımıza en uygun olanını seçmek için THY. 
1968 yılı başlarında ( 5 . 1 . 1968 tarihinde) Hava Kuvvetleri, üniversite ve Ulaştırma Bakanlığı 
temsilcilerini de ihtiva eden onbeş kişilik bir ihtisas komisyonu kurulduğunu, 

2. Bu komisyon kurulduğu tarihte THY'da fiilen kiralık bir adet (77 kişilik) DC/10 jet yol
cu uçağı olduğu, iki adet (103 kişilik (DO - 9/30 jet uçağının Douğlas firmasına sipariş verilmiş 
olduğunu ve ayrıca şayet THY bu uçaklardan bir veya iki adet 31 Mart 1968 tarihine kadar sa-
tınalmak isterse firma bu uçakları 1969 Eylül ve Ekim aylarında THY na vermek önceliğini (ob-
siyon) tanımış bulunmaktadır. (Genellikle firmaların uçak teslim edebilmeleri için siparişinden 
itibaren 18:22 aylık bir zamanın geçmesi gerekmektedir.) 

3. İhtisas Komisyonu, görev bölümünü yaparak 2 Mart 1968 tarihinden 10 Ekim 1968 tarihine 
kadar çalışmıştır. Komisyon bu çalışmalarında elde mevcut teknik bilgi ile iktifa etmemiş, uçakla
rın peıformanslan hakkında belirtilen hususları uçarak tespit etmiş ve uçakları imalât safhasında 
da tetkik ederek en doğru bilgileri toplamıştır. 

Komisyon ilk elemeden sonra, jet projesinin şartlarına genellikle aşağıdaki Amerikan, 115 ki
şilik Boing 737 - 200 uçağı, İngiliz 104 kişilik BAC - 111 - 500 uçağı, Fransız 104 kişilik CARA-
VELLE - SÜPER B uçağı ve Amerikan 103 kişilik Douglas DC - 9/30 uçağının uygun olduğuna 
karar vererek bu dört tip uçak arasından en uygun uçak tipinin seçilmesi çalışmalarına devam 
etmiştir. 

4. İhtisas Komisyonu, yukardaki çalışmaları sonunda 3 . 8 . 1968 tarihinde 1968/1971 yılla
rında uygulanacak iç ve dış hatlar jet projesi için fiyat, kredi, teslim şartları, teknik özellikler, 
işletme ekonomisi, bakım üssü kredisi ve yedek malzeme imkânları, askerî kullanma kolaylıkları 
ve firmaların durumları bakımından Boing 737 - 200 uçağının THY A. Ortaklığı için en uygun 
uçak tipi olduğuna dair rapor vermiştir. 

Bunun üzerine, THY İdare Meclisi, işletme ekonomisi hesapları yapılmadığı gerekçesiyle yalnız 
genel müdürlük personelinden 5 kişilik bir komisyon teşkil ederek işletme ekonomisi hesaplarının 
yapılması ile görevlendirmiştir. 

Oysaki işletme ekonomisi hesapları, İhtisas Komisyonunda İktisat Prof. Zeyyat Hatipoğlu'nun 
bulunduğu bir su-komisyon tarafından hazırlanmış olduğu bilinmektedir. 

5. 4 kişilik komisyon (Bir üyeye uzun bir süre sonra tebligat yapıldığı için kabul etmemiş
tir.) 

İç ve dış hatlar projesi için en uygun uçak tipinin Douglas DC - 9/30 uçağı olduğuna dair 
25 . 10 . 1968 tarihinde rapor vermiştir. 

Bu dört üyeye komisyon mesaisi karşılığı olarak mukannen 10 000,00'er .lira ödenmiştir. 
6. THY İdare Meclisi, bu dört kişilik komisyon raporuna dayanarak iç ve dış hatlar jet pro

jesi* için 7 adet DC - 9/30 uçağı satmalinmasına karar vermiş ve Ulaştırma Bakanlığına bildirilmiş
tir. (17 . 11 . 1968 gün ve 452 sayılı karar) . 

Bunun üzerine diğer rakip firmalar, THY A. O. Genel Müdürlüğünce halen mubayaası devam 
etmekte olan uçak alımı işleminin doğru olmadığına dair Ulaştırma Bakanlığına şikâyet etmişler
dir. 

7. Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulu, «4 kişilik komisyon raporunu» birçok noktalardan ha
talı bulmuş gerek THY'nın gerek Hükümetin malî yönden menfaatine olan tekliflerin yeniden 
nazara alınarak değerlendirmeye tabi tutulması ve bilâhara nihaî seçimin yapılmasını teklif etmiş. 
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Bakanlıkta; THY Genel Müdürlüğünden »Teftiş heyeti raporunun tetkiki ile genel müdürlük 
«kararım» istemiştir, idare meclisi, Bakanlık teftiş kurulu raporunun tetkik ve incelenmesini ay
nı 4 kişilik komisyona vermiştir. Komisyonda, yaptığı çalışma sonunda kendi raporunun doğru ol
duğunu yeniden idare meclisine bildirmiştir. 

Bu arada THY Genel Müdürlüğü, 4 kişilik komisyon raporuna ilmî bir hüviyet vermek için 
Teknik Üniversite Sivil Havacılık Enstitüsünden mütalaa talebetmiş ve karşılığında iki profesöre 
5 000,00'er liradan 10 000,00 lira ödemiştir. 

8. 4 kişilik komisyonun kendi raporunun doğruluğunda ısrar etmiş olmasına ve Sivil Havacılık 
Enstitüsünden müspet mütalaa gelmesine rağmen THY İdare Meclisi, proje gereğince 7 adet 
DC - 9/30 uçağı mubayaasını durdurmuş, fakat yine 2 adet DG - 9/30 uçağı satınamııştır. 

Bu konuda Yüksek Deneti o;n e Kurulunun THY A. O. na ait 1966, 1967 ve 1968 tarihli rapo
runun 57 nci sayfasında «İç Hat Jet projesine göre satmalmmasım öngördüğü uçaklırm tiplerim 
tespit için Üniversite profesörlerinin de katıldığı 15 kişilik bir komisyon teşkil etmiştir. Bu he
yetin hazırladığı raporda işletme ekonomisi hesaplarının yapılmadığının görülmesi üzerine THY 
bünyesinden 5 kişilik ikinci bir komisyon kurulmuştur. 

Bu iki komisyonun tetkikleri sonunda DC-9/30 uçaklarının THY'nm ihtiyacım karşılayacak 
en uygun tip olduğu anlaşılmış ve 15 Şubat 1969'da 2 adet DC-9/30 tipi jet yolcu uçağının 
MGDONNELL - DOUGLAS fiı masından satmalmmasma karar verilmiştir» denmektedir. 

Yüksek Denetleme Kuruluna verilen bilgide iki noktada yanlışlık bulunmaktadır. 
Evvelâ 15 kişilik ihtisas komisyonu (Birinci Komisyon) îç Hat Je t projesi için en uygun uçak 

tipinin DC - 9/30 uçağı değil, bilâkis Boeing 730 - 200 uçağı olduğuna karar vermiştir. Ayrıca, 
Birinci Komisyonca işletme ekonomisi hesapları yapılmadığı gerekçesiyle bu hesppları yapmak 
üzere komisyonda bulunan İktisat Profesörü Z. Hatipoğlu hariç tutularak yalnız ortaklıkta gö
revli beş kişi vazifelendirilmiştir, 

Halbuki birinci komisyonca, bizzat Profesör Zeyyat Hatipoğlu ve ortaklık etüt ve planlama 
müdürlüğünde görevli bir grup tarafından komisyonca tespit edilen müşterek esaslara (DO
NELERE) göre işletme ekonomisi hesapları yapılmıştır. 

Demek ki, birinci komisyonca işletme ekonomisi hesaplarının yapılmadığı iddiası doğru de
ğildir. 

Filhakika iddia edildiği gibi işletme ekonomisi hesaplarının yapılmadığı idfliasmı biran için 
doğru kabul etsek, bu takdirde bu hesapları yapmak üzere teşkil edilecek heyete komisyonda 
fiilen vazifeli iktisat profesörünün de katılması normal olarak icabederken bu yapılmamıştır. 
Daha önce yapılmış olan işletme ekonomisi hesaplarının yapılmasında çalışmış bir üyeye de, 
bir kişilik heyete dahil edilmişken heyet çalışmaya başladıktan ancak bir ay sonra heyete dahil 
olduğu tebliğ edilmiş olmasında doğru ve samimî bir tutum olmasa gerekir. 

Buna mukabil, genel müdürlük, THY'nda görevli 4 kişiye yaptırdığı işletme ekonomisi he
saplarına ilmî bir hüviyet kazandırmak için -Sivil Havacılık Enstitüsünde görevli iki profesör
den, mütalâa istemek zorunluğunu duyduğu da bir gerçektir. 

İkinci olarak THY'nca 15 Şubat 1969 tarihinde satmalman 2 adet DC - 9 - 30 uçağı Yüksek 
Denetleme Kurulu raporunda belirtildiği gibi İç Hat Jet projesi gereğince satmalınmamıştır. 
Zira İç Hat Jet projesi gereğince satmalmmasma karar verilen 7 adet DC - 9 - 30 Jet uçağının mu
bayaası idare meclisince durdurulmuş olduğu bir gerçektir. 

O halde adı geçen satmalma, iç hatlar jet projesi dışında yeni bir inceleme ve etüde dayan
madan ve hatta yapılmış bir etüt sonucunu da bir kenara iterekten yapılmış bîr satınalmadan iba
rettir. İç Hat Jet projesnin uygulanamaz duruma düşürülmesi sonucu 1969 yılı uçak ihtiyacını 
karşılamak zaruretinde kalan THY sorumluları 2 adet jet yolcu uçağını beheri için ayda 50 00D 
dolar ödemek suretiyle Percell Jones firmasından kiralanmasına karar vermiştir. 

Ancak firmanın taahhüt ettiği tarihte uçakları teslim edememesi muvacehesinde THY idare 
meclisi; uçuş sezonunun geçmiş olması ve rantabilite hesaplarmındâ beher Uçakta 1,2 milyon 
lira zarar göstermesi sonucu 39 Temmuz 1969 tarihinde Uçak kiralanmasından vazgeçmiştir. 
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Ancak Ulaştırma Bakanlığının, esas prensibin hizmet olduğu, Kârın hizmetin ifasından son
ra düşünülmesi gerektiği tar ımdaki görüşünü benimseyen THY İdare Meclisi bu defa 22 Tem
muz 1969 tarihinde iki adet DC - 9 - 31 uçağının Percell - Jones firmasından kiralanmasına karar 
yermiştir. 

Beherinin aylık kirası 50 000 dolardan iki uçak için yılda 1,2 milyon dolar tutarında döviz 
tediyesinin bahis konusu olduğu, bu önemli kiralama işinde THY A. ıO. nın en yüksek karar or
ganı olan İdare Meclisinin üç gün arayla birbirine zıt kararlar alması, THY'mda kararların ob
jektif kıstaslara göre verilmediğinin diğer bir tipik örneğini teşkil etmektedir. 

Aslında İç Hat Jet projesi çalışmaları sonunda verilen rapora göre işlem yapılmış olsa idi, 
gerek îç Hat Jet projesi için en uygun uçak tipinin seçiminde ve binnetice uçak kiralanması 
işleminde izah ettiğim usulsÜ7İükler yapılmayacak ve sonuç olarak da THY A. Ortaklığı açık 
derece maddî zarara sokulmayacak, dolayısıyle de millî çıkarlarımiz korunmuş olacaktı, 

İç Hat Jet projesi için DougJes uçaklarının seçilmesinde şimdiye kadar genel olarak arz et
tiğim sebeplerden dolayı sorumlular tarafından bazı suiistimaller yapıldığı intibaını kuvvetlen
dirmektedir. 

Bu hususun tâyini ve tespiti ile sorumluları hakkında kanunî işlem yapılmasının gerekliliği be
lirtilmiştir. 

Komisyonumuz; önergeye konu teşkil eden iç hatlar için altı ve dış hatlar için bir adet olmak 
üzere 7 adet jet yolcu uçağının alınmasını öneren iç hatlar jet projesinin 68 E040020 No. lu ger
çekleştirilmesinde millî çıkarların aleyhine hareket edildiği iddiasının araştırılmasında konunun 
anlaşılmasını kolaylaştırmak maksadıyle THY A. Ortaklığının jetleşme faaliyetini başından itiba
ren ele lalınarak incelenmesinin faydalı olacağı kanısına varmıştır. 

Filhakika THY A. Ortaklığı, Orta - Doğuda 1933 yılında kurulan ilk hava ulaştırma kuruluşu 
olmasına rağmen, jet uçakları işletmesine başlaması, kuruluşundan ancak 34 yıl sonra Bakanlar 
Kurulunun 1 6 . 4 . 1966 gün ve 6/6273 sayılı kararı ile 26 . 1 . 1965 gün ve 100021 sayılı jet pro
jesini kabul etmesiyle mümkün olmuştur. 

Bakanlar Kurulunca kabul edilen bu proje ortaklığa 1966 ile 1968 yılları arasında üç adet 
kısa orta menzilli jet yolcu uçağı satınalınmasım öngörmekteydi. 

Türkiye'de Hava Ulaştırma Kuruluşu ilk del?a 20 Mayıs 1933 gün ve 2186 sayılı yasa ile «Ha
vayolları Devlet İşletme İdaresi» altında kurulmuştur. 

Bu müessese çeşitli aşamalardan geçtikten sonra bugünkü «Türk Havayolları Anonim Ortaklığı» 
hüviyetini 6623 sayılı yasa ile 20 Şubat 1956 tarihinde almıştır. 

THY" lan İdare Meclisinin 21 . 4 . 1966 gün ve 18 sayılı toplantısında (Ek : 2 ) ; THY Genel Mü
dürlüğünün 21 . 4 . 1966 gün ve 100133 sayılı teklif yazısında «Üç yıldan beri devam etmekte olan 
THY nm jet uçaklanyle teçhiz edilmesi konusunun Bakanlar Kuruluna intikal ettiği ve Bakanlar 
Kurulunca 16 . 4 . 1966 gün ve 6/6273 sayılı kararname ile ortaklığa üç adet kısa - orta men* 
zilli jet yolcu uçağı alınmasına karar verildiği ve karar ve gereğinin ifası, Ulaştırma Bakanlığının 

.20 . 4 . 1966 gün ve SHD/Ep/3520/Hep-711 sayılı yazısıyle ortaklığa tebliğ edildiği ve, 
1966 yılı Bütçesine dahil edilmemiş olan proje için Hükümet kararı istihsalinin gecikebilece

ği düşüncesiyle, firmalarla temasa geçildiği ve nihaî tekliflerin istenmesi ve tip seçimi ve kredi
ler mevzuundaki hazırlıkların tamamlanmış bulunduğu, ve bu cümleden olarak, 

1. 26 . 1 . 1%5 gün ve 100021 sayılı jet projesinin yeniden ele alındığı ve uçak tiplerindeki 
son değişiklikler de nazarı itibara alınarak nihaî tip seçiminin yapıldığı, 

2. Tip seçiminin; Başbakanlık Planlama Müsteşarlığının 27 . 12 . 1965 gün ve KD. 3144 - 63 -
2 - 65 - 4208 sayılı emirleri gereğince Türk Hara Kuvvetlerinin mütalâalarının alınması suretiyle, 
THY ve Türk Hava Kuvvetleri yetkili uzmanlarından müteşekkil bir heyet tarafından yapıldığı, 

3. Bu arada en uygun kredi şartlarını bulmak bakımından Maliye Bakanlığı ve AID yetki
lileriyle temasa geçildiği ve uzun vadeli, düşük faizle bir Hükümet kredisinin temininin müm-
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kün olabileceği, ve nihaî proje ve tip seçimi raporumdan da anlaşılacağı üzere, Douglas Firma
sının DC-9/30 tipi uçağının birçok balkanlardan diğer uçak tiplerinin üstündeki özellikleriyle 
THY bünyesine en uygun tip olarak görüldüğü ve DC-9-30 tipi uçağın fiyatının da Douglas Fir
masının, 21 Ağustos 1965 tarih ve CI-lll-F-1231, 11 Şubat 1966 tarih ve CI-ll-F-468 sayılı mektup
larına göre, 

1 uçağın anafiyatınm $ 3.289.541 
Merdivenin $ 22.000 
Apu'ın $ 47.000 
Als'ın $ 48.000 
Kaltuk ve tepsilerin $ 29.925 
Gallay'in $ 11.265 
Badio teçhizatının, $ 75.084 
Ve böylece bir uçak toplanı fiyatının, 233 274 

$ (3.538.352) olduğu ve aynı firmanın 11 . 3 . 1966 tarih ve CI-11F^68 sayılı mektuplarına 
göre, 

'Birinci uçağın Ekim 1967 tarihinde, 
İkinci uçağın Kasım 1967 tarihinde, 
Üçüncü uçağın Aralık 1967 tarihinde teslim, 
edileceğinin bildirildiği, 
4. Diğer taraftan Douglas Firmasının 25 . 3 . 1966 ve CI-IIF-583 sayılı telgrafıyle, 11,3.1966 

tarih ve CI-IIF-468 sayılı mektuptaki şartlarla, 30 Nisan 1966 tarihine kadar bağlı kalabileceğini 
bildirdiği ve THY nın uçak sipariş mektubunun ve ayrıca uçak başına $ 50 000,00 olmak üzere, 
3 uçak için $ 150 000'nin 30 Nisan 1966 tarihine kadar göndermesi gerektiği ve bu tarihe kadar 
THY ve Douglas Firmasınca kabul edilecek münasip kredinin temin edilememesi halinde 
$ 150 000,00 depozitin THY na iade edileceği, 

5. Ayrıca 1 Haziran 1966 tarihinden itibaren DC-9-30 uçaklarının fiyatlarında % 4 bir artış 
olacağı ve bu artışın 1 Haziran 1966 tarihinden önce yapılacak siparişlerde uygulanmayacağı, 
keza, 30 Nisan 1966 tarihine kadar uçakların siparişi yapılmadığı takdirde teslimin 1968 senesi
nin son yarısında yapılabileceğinin firma tarafından 4 Nisan 1966 tarih ve CI - U F - 690 sayılı 
mektupla bildirildiği, 

6. Diğer taraftan firmanın 21 Şubat 1966 tarihli mektubunda da THY nın 1967 ilkbaharında 
DC - 9 - 30 işletmesine geçmesini temin için diğer DC - 9 - işleticilerinden THY na uçak kiralan-
masımn mümkün olabileceği ve bu kiralamada Douglas firmasının THY na $ 150 000 yardımda 
bulımabileceğinin bildirildiği ve ayrıca Bakanlar Kurulu kararının uçak mubayaasında iç kaynak 
kullanmadan yapılmasını âmir bulunduğu bu bakımdan AID kredisinin realize edilememesi halin
de projenin yürütülemiyeceği ve muhtemel tek kredinin de AID kredisi olarak gözüktüğü, böy
lece tip seçiminin kendiliğinden Amerikan menşeli uçaklara bağlanmakta olduğu, binnetiee ucuz
luğu ve işletme bünyemize uygunluğu ve diğer tiplere nazaran üstünlükleriyle DC - 9/30 tipinin 
ortaklığımız için elverişli olduğu, 

Douglas Firmasının 30 . 4 . 1966 tarihine kadar yatırılmasını talebettiği $ 150 000 kaporanın 
«Option'un» muhafazası bakımından firmaya yatırılması gerektiği, bu bakımdan Maliye Bakanlı
ğı ve AID yetkilileriyle temas neticesinde başka hal tarzının bulunmaması ihtimaline karşı, AID 
kredisinin realize edilmemesi halinde ortaklığa iade edilmesi şartiyle $ 150 000 ödeme hususunda 
Genel Müdürlüğe yetki verilmesinin talebedildiği, 

7. Yüksek Planlama Kurulu raporunda öngörülen yabancı bir havayolu ile Teknik Yardım 
anlaşması yapılması hususunun da ele alındığı ve Planlamanın raporunda temas olunan dış hatlar
da sefer başına 30 yolcu bulma konusundaki tereddüdün de izale edilebileceği, ancak Yüksek 
Planlama Kurulunca THY jet projesi «uçak alımıyle beraber tesisi düşünülen 'Genel MüdürKik 
binası, bakım at e İyesi ve hangar yatırımlannın rapora daMl edilmediği, ancak kompenenjt bakım-
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lan için atelye yapılmadan, hangar ollnnaidmı uçak alınmasının planlamanın işaret ettiği hususlar
dan daha riskli olabileceği, hu itibarla AID kredisinden bu yatırımların temini için yetkililer 
neızdinde temaslarda bulunmak üzere Genel Müdürlüğe salâhiyet verilmesinin talebe dildiği ye bu 
yatırımların ortalama malî portesinin: 

(TL.) 

Teknik yardım yatırımı olarak 7 822 000 
»Bakım hangarı için 15 000 000 
Jet motor revizyon atelyesi yatırımı için 5 790 760 
Genel Müdürlük binası yatırımı için 3 000 000 

Ki cem'an 31 612 760 na baliğ olduğunun ifade edildiği re 
sonuç olarak : 

1. DC - 9 - 30 tipi uçağın seçilmesine ve 3 adet DC - 9 - 30 tipi uçağın alınması için Ulaştır
ma ve MaMye Bakanlıkları ve AID yetkilileriyle temasa geçilmesi, 

2. Başka bir çözüm tarzı bulunmadığı takdirde Option'uıı kaçırılmaması için Douglas Firma
sına, AID kredisi realize olmadığı takdirde ortaklığa iade edilmjesi şartiyie uçak hasına $ 50 000 
den $ 150 000 kapora yatırılması ve 

3. Je t projesinde öngörülen, Teknik Yardım ve Genel Müdürlük binası, hangar ve revizyon 
atelyesi yatırımlarının AID kredisi içinde realize edilmesi mümkün olduğu takdirde ele alınmaları 
konularında Genel Müdürlüğe yetki verilm,esine», 

ıKarar ittihazı istendiği görülmüştür. 
İdare Meclisi Başkanı, konunun müzakeresine geçildiğini beyan ile; ortaklığın kısa - orta men

zilli ın,odern jet uçaklariyie teçhiz edilmesi ve modern işletmeciliğin sağLanmasiyle alâkalı olarak 
konunun memleketimiz ve ortaklığımız için çok ehemmiyetli bulunm.asıaıdaın toplantıya katılan 
bütün arkadaşların mevzu ile yakın, alâkalarını ve fikir, mütalâa ve tenkidlerini hiç çekinmeden 
bildirmelerini bilhassa rica ettikten sonra ilgili yazıların okunmasını istemiştir. 

Genel Müdür Ağasi Şen; teklif yazısının ekleri olan : 
1. Ulaştırma Bakanlığının 20 . 4 . 1966 gün ve SHD/EP/35 - 20./HBP - 711 sayılı Türk Ha

vayolları Anonim Ortaklığına muhatap yazısı, 
2. Bakanlar Kurulunun 15 . 4 . 1966 tarih ve 6/6273 sayılı kararı ve, 
3. Yüksek Planlama Kurulunun 13 . 4 . 1966 gün ve (4) sayılı raporu aynen okunmuştur. 
Bilâhara ortaklık jet projesinin kısa - orta menzilli jet uçaklarındaki son çalışmalar muvace

hesinde yapılan nihaî değerlendirme raporu ele alınmıştır. Bu rapora göre ('Dosya - 1 , Ek : 2, 5-10) 
1965 yılı başlarında hazırlanmış olan THY A. O. projesinin Hükümete arz edilmesinden son

ra geçen zaman zarfında uçak tiplerinde firmaların yaptığı değişikliklerle Devlet Planlama Teşki
lâtı Müsteşarlığının 27 . 12 . 1965 gün ve Ko: 3149.03 - 2 - 65 - 4208 sayılı yazıları mucibince, 
havacılıkla ilgili yatırımlarda Türk Hava Kuvvetleri ile mutabakat temini hususu dikkate alına
rak, Şubat 1966 tarihinde hazırlanmış olan nihaî değerlendirme raporunda, ilk projedeki gibi 23 
faktörün mukayesesi yerine, 11 anafaktöran mukayesesi yapılarak uçak tipi tercih sırası tayin 
edilmiştir. 

Bu anafaktörler genellikle ekonomik ve teknik faktörler olarak iki grupta mütalâa edilmiştir. 

Ekonomik faktörler : 
1. Uçak tiplerinin ATA (Airtansport Association) metoduna göre hesaplanmış olan ortalama 

menzildeki, THY A. O. nm mutasavver dış hat işletme şebekesinde yıllık frekanslara göre uçulan 
mesafelerin ortalamasıdır. Bu mesafe 447 STM dir. 

2. Ortalama menzilde mil başına toplam koltuk maliyeti, 
3. 1967 yılında 3 adet jet uçağının mutasavver işletme şebekesinde kullanılmasiyle sağlana

cak kâr, 



4. Amortisman müddeti sonunda (1974 yılı) sağlanacak kâr, 
5. 1967 -1974 kümülâtif kâr, 
6. Maliyeti karşılayan yolcu adedi. 
Teknik faktörler : 
1. Ortalama menzilde (447 STM) Blok biz, 
2. Maksimum faydalı yük, 
3. Maksimum faydalı yüksek azamî menzil, 
4. Kargo kapasitesi, 
5. Koltuk adedinin dikkate alındığı anlaşılmaktadır. (Dosya - I, Ek : 2,5 11) 
Ulaştırma Bakanlığı uçağın tip seçiminin THY na ait olduğunu bildirmiştir. (Dosya - I, ek - II. 

S. 13) 
Genel müdürün izahatı sırasında İdare Meclisi Üyesi Ziya Altmoğlu, raporun 7 nci maddesinin 

(b) fıkrasına iaret ederek, bazı şirketlerin karışik uçak tipleri kullandığı görülüyor, mesala : 
Swissair, DC - 9 ve Caravelle, SAS DC - 9 ve Caravelle ALİTALİA DC - 9 ve Caravelle gibi, acaba 
sebebi nedir. 

Kaptan Pilot Ziya Kayahan : Bu şirketler daha evvel Caravelle uçaklarının piyasaya çıkmış 
olmasından dolayı Caravelle uçaklarını filolarına almışlardır. 

Bilâhare DC - 9 tipi çıktığında, filolarında Caravelle bulunmasına rağmen tercihan DC - 9 uçak-
larıyle filolarını takviye etmişlerdir dedi. 

Genel Müdür Ağasi Şen'de «Caravelle uçağı orta menzillidir. DC - 9 uçağı ise, hem orta hem 
kısa menzillidir. Bu itibarla bu uçağın iki menzilde de kullanılması mümkün ve rantabldır. Bu 
Hava Yolları şirketlerinin karışık tip kullanma sebeplerini arkadaşlar izah eylemişlerdir.» dedikten 
sonra devamla, amortisman bedelleri üzerinde de izahata geçerek bizde tatbik olunan amortisman 
bedellerinin sıfıra kadar indirilmesine mukabil, yabancı şirketlerin bu amortisman bedellerini mu
ayyen bir miktara kadar indirdiklerini ve bunu takriben % 15 nispetinde muhafaza ettiklerini, zi
ra bu nevi uçakların satışı halinde bir bedel almalarının mümkün olacağını ilâve etmiştir. 

Üye Ziya Altmoğlu : «Bu raporun hazırlanmasında burada bulunan bütün arkadaşların imza
ları bulunduğunu, ancak Teknik Müdür Bekir Akkan'ııı imzalar: bulunmadığına göre, Kadri ve 
Bekir beylerin ilâve edecekleri fikir ve mütalâalarının bulunup bulunmadığını bildirmelerini ve 
bir düşündükleri varsa burada açıkça müzakere edilmesini istemiştir. 

İşletme Müdürü Bekir Akkan : «Raporun ilmî olduğunu ve uçak literatürleri esaslarına uy
gun emek mahsulü bulunduğunu beyan ile ancak, kanaatimce teknik ve ticarî faktörlerin ayrı pu-
vante edilmesinin faydalı olacağı tezini ve nihaî kümülâtif kârın esas olması gerekeceğini» ilâve 
etmiştir. 

Genel Müdür Ağasi Şen : «Kümülâtif kârın bu raporda mevcut olduğunu, diğer faktörlerin 
belirtilmesindeki gaye, etüdün detaylı mesnetlere istinad ettirilerek hiç bir tereddüde mahal bırak
mayacak tarzda tanzimi gayesine matuf olduğunu teyiden ilâve ettikten sonra, esas itibariyle, ra
pordaki tasnife bir itirazınız veya ilâve edeceğiniz bir husus vardı» demiştir. 

Buna cevaben Bekir Akkan : «Tasnife esas itibariyle bir itirazı olmadığını, zira ticarî ve tek
nik faktörlerin ayrı puvante edilmesi dahi aynı neticeyi vermektedir» dedi. 

üye Ziya Altmoğlu : Bekir Akkan'm mütalâasına teşekkür ettikten sonra devamla, «raporda 
bütün faktörler dikkat nazarına alındığına göre bir karara varılacaktır, ancak şurasını da ehem
miyetle ifade etmek isterim ki, bütün ilgili arkadaşların aynı kanaatte bulunmaları bizim için 
memnuniyet vericidir.» 

Genel Müdür Ağasi Şen : «Uçağın tip seçimi Meclisinizin kararma bağlıdır. Ulaştırma Bakan
lığı, tipin tercih hakkını THY'ııa ait olduğunu bildirmiş bulunduğundan konu huzurunuza getiril
miştir. 

Jet Projesi hakkında fikir birliğinin büyük değeri olduğuna bende ayrıca işaret etmek iste
rim» demiştir. 

Başkan : «Rus uçakları son raporda bahis konusu edilmemiştir. Bu mevzu hakkında bilgi veril
mesini rica ediyorum» dedi. 
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Genel Müdür Ağasi Şen : «Ruslar üç tip uçakla karşımıza çıkmışlardır. Bunların menzilleri kı
sa. eok eski sistemlerle yapılmış uçaklardır. İkmali, bakımı, eğitimi dış katlarda volen adedi ve 
sigorta konularında Avrupa ve Amerika tipi uçak1 arla mukayese etmemiz mümkün değildir. Bu 
uçaklardan memleketimizin istifade etmesine de imkân göremiyoruz. Birçok hususlarda Ruslar so
rularımıza cevap dahi vermediler. Ancak Garplı müşterilerin Rus uçaklarına iltifat etmeyecekleri 
de malûmdur. Teknik standart ve daha pek çok bakımlardan mahzurlar arz etmesi dolayısiyle 
Ruslardan uçak alınmasını uygun görmüyoruz.* 

Teknik Müdür Kadri Şatıryiğit de : Genel Müdürün beyanım teyit ile «bundan 1.5 sene evvel 
Rus uçakları hakkında teknik ve işletme yönünden bu uçakların Türkiye'de islemesine imkân ol
madığına dair rapor verdiklerini, işletme ve teklik bakımlarda mahzuru olduğu gibi daimî mü
nasebette bulunmamız gerektiğinde Ruslarla bu münasebeti kurmak güçlüğüne işaretle, neşriyat 
hangi lisanla yapılacak, bunun gibi daha birçok güçlükler ortaya çıkacaktır» demiştir. 

BAŞKAN : İzah edilen bu raporun da İdare Meclisi dosyasına intikal ettirilmesini ifade ile. 
«Rus uçakları konusunda söz isteyen var mı?» diye sordular. 

Bu arada Başkan : BAC -11.1 uçak tipi hakkında gelen mukayeseli yazıyı okumuştur. 
Yazının ihtiva ettiği hususların yapılan müzakeresinde : 
Ağasi Şen : «Bu orta menzil üzerinden kaleme alınmıştır. Dış hatlarda menzilimiz 447 mildir. 

BAC - 111 en sonunda geliyor. Bütün uçaklara OO'şar yolcu koyuyor ve 00 yolcu üzerinden itibarî 
olarak yapılan hesaplara göre netice çıkarıyor. 

Nezihi Unsal : Kısa menzile göre hesap edilerek bu neticeyi alıyorlar. 
Suphi İşçen : İdare bütün faktörleri dikkat nazarına alarak bu sonuca varmıştır. 
Bekir Akkan : Teknik bakımdan DC - 9, Yiseount'dan üstündür. Esasen her çeşit motorda son

radan bir şey çıkarsa bunu evvelden garanti etmek mümkün değildir. 
Agasi Şen: Teknik inkasafla birlikte bütün uçak fabrikaları gerekli bütün tadilâtı yapıyorlar. 

Bu gibi arizî durumlar olabilir. 
Suphi İşçen : «BAC-111 uçağının en iyi bir Ysieouııt replacoment tipi olduğu doğrudur. Ama biz 

Yiscountkırı dış hatlarımızda işletirken ne sıkıntı çekiyoruz. Bunu da hesaplamak lâzımdır. .Frank
furt'a giderken Belgrad'a inmek zaruretinde kalıyoruz. Birçok hallerde şarj fazlası olduğu için 
yolcu indirmek mecburiyetinde kalıyoruz. BAC-111. tipi uçak bizim bu konulardaki güçlüklerimizi 
halledecek bir tip değildir. 

Agasi Şen : Volen adedinin fazla olması halinde yolcuların bagajlarının alınması da bir ko
nudur. Kargo kapasitesinin fazla olması da daima avantaj sağlar. Aynı zamanda satış adet top
lamı da gözönüıie alınmalı, meselâ : DC-9 uçağının satışı çok yüksektir. 

Hüseyin Yeğin : BAC-111 bizim aldığımız doneleri bilmediğinden onların etütdünü bizim etüt
lerle mukayese etmek imkânsızdır. 

Üye Ziya Altmoğlu : DC-9 uçağının piyasaya çıktıktan sonra bir kazası var mı;' Bu soruya : 

Yüksek Mühendis Nezihi Unsal ve Kaptan Pilot Ziya- Kayahan hayır cevabını vermiştir. 
Başkan : BAC-111 yapısında Rolls Royce motorunun üstünlüğü iddia edilmektedir. Koltuk 

adedini de 94'de çıkardığını söylüyorlar. 
Suphi İşceıı : Dünya uçak firmaları malumdur. Boeing ve Douglas firmaları en büyük fir

malardır. Pratt "YVhitney firması ise, dünyanın en mükemmel jet motorlarını imal eden bir firma 
olup, halen dünya piyasasında mevcut jet motorlarını imal eden bir firma olup, halen dünya piyasa
sında mevcut jet uçaklarının büyük bir çoğunluğunda bu firmanın motorları kullanılmaktadır. 

Başkan : «Aksini iddia ediyorlar, şimdiye kadar 16 firma sipariş vermiş, hatta yeni siparişler 
de almışlar. 

Nezihi Unsal : Douglas Firması, BAC-111 uçaklarının imalâta geçmesinden sonra DC-9 uçağının 
imalâtına başlanmıştır. Fakat bugüne kadar DC-9-10 ve DC-9-30 uçaklarının dünya piyasasın
daki satılan miktarı (takriben 400 u aşkındır), BAC-111 uçaklarına nazaran çok yüksektir. 

Başkan : Hüseyin Yeğin'e hitaben : Siz Hava yollarında uzun süre Teknik Müdür olarak da 
hizmet gördünüz, tecrübelerinize istinaben bu durumlar muvacehesinde bizi tenvir eder misiniz. 
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Teknik Müdür Kadr i Şat iryiği t : «Uçakları dışarı göndermek suretiyle, tamir yapmak çok 
güçtür. Atelye burada olursa geniş yedek malzeme ve cihazlar bulunması lâzımdır. Amer ika 'ya 
gönderip tamir et t i rmek çok müşküldür . Burada yapılması rantabl olur (Dosya - 1, ek - II , S. - 17) 

(iene! Müdür Ağasi Şen : Şüphesiz mukavelenin müzakereleri esnasında bu veya buna mümasil 
hususlar tespit edilerek firmalarla yapı lacak anlaşmalarda .«'özününde tu tu lacak, noksanl ıklar 
telâfi edilecek ve işler gerekli şekilde yürütü lecekt i r . Bakım atelyesi ve hangar için uğraşacağız» 
demiştir . ( Dosya - I. ek - I I , S - İH) 

Hüseyin. Yeğin : «Gerek uçuş emniyetinin hava yolumuzun bizzat kendi kontrolü alt ında 
bulundurulması , gerek jet uçak la r ından beklenen Ütilisasyonun sağlanması için zaman kazanılma
sı ve gerekse yur t dışı tamir ve revizyon masraf lar ının çok büyük bulunması dolayısıyle. yeni 
al ınacak je t uçaklarımızın motor ve kompoııentleriniıı bakım, t ami r ve t am revizyonlarının kendi 
tesislerimizde yapılması kaçınılmaz bir zarure t t i r . Bu münasebetle komponent ler in bakını, t ami r ve 
tam revizyonlarının b i ran evvel yapılması için lüzumlu modern test cihazları, t ak ım ve ava
danl ıklar la atölyelerimizin teçhizinin, ayrıca b i ran evvel t a h a k k u k u zarurî olan jet motor lar ı kısmî 
revizyon teçhizatına ilâve olarak, motor tam revizyonlarının da mümkün mertebe en yakın bir ge
lecekte t a h a k k u k u n u n uçak mubayaası ile bir l ikte sağlanması gerekmektedir . (Dosya - I. ek 2, 
/> - 10, 17) 

Genel Müdür Agasi Şen : «Fiyat bakımından AID Kredilerinde AID'in garantisiyle en ucuz fi
yat olduğu ve bu kredinin • (40) yıl vade ile i lk (10) sene ödemesiz ve faiz nispetinin de c/c 1 -2 
olduğunu ve bu şar t lar la hükümetimize sağladığını» beyan etmiştir. (Dosya - I. S - 19 - Ek - 2) 

THY. İdare Meclisinin 11 . 4 . 1966 gün ve 16 sayılı toplant ıs ında (Dosya - I. Ek - 1. .") - 8. 9) 
Genel Müdür Agasi Şen : DPT'"nin tavsiyesi üzerine Hava Kuvvet ler i Komutanl ığ ı ile or tak

lığımız teknik personelinin müştereken haz ı r lad ık lar ı proje. Başbakanl ığa , Ulaşt ırma ve Maliye. 
Bakanl ık la r ı 14 Şubat 1966 tar ih inde arz ve teklif olunduğunu, projenin kredisi bakımından da in
celemeler ve çalışmalar yapıldığını , 

1. Uçaklar ın 1967 senesinde teslimi şart koşulmuştur . 
2. Ekonomik olması bakımından muayyen ve tek tip olması, uçağın memleket iç ve dış hatla

rında çalışacak durumda bulunması bilhassa bu madde üzerinde İsrarla duru lmuş tur . Bu ranta-
biliteyi a r t ı rmak tad ı r . 

'A. Uçağın işletme masrafları bakımından da uygun olması lâzımdır. Ölerek tarifeli seferlerde 
gerekse (//arter seferleri için ekonomik olması şar t t ı r . 

4. Koltuk adedi. Koltuk adedi uçakta çok mühimdir . Ortaklığımız yolcu inkişaflarına göre 
i lerdeki koltuk adedi ihtiyacını da tespit etmiş vaziyet tedir . Ma/um olduğu üzere 2 büyük hatt ı-
ııı.ız vardır . Şimal ve (Vnup. Bu bat larda çal ışacak uçakların S - 10 sene sonraki inkişafa ve do
layısıyle koltuk ihtiyacına göre 1970 senesinde 100 kol tuklu uçak olması gerekmekledir . Bizim de 
siparişimizde bu husus dikkate alınmıştı!-. 

ö. Uçağın Avrupa hat t ında çalışan uçaklar seviyesinde bulunması da gereklidir. .1 205 millik 
bir uçuş menzili kapasitesinde bulunması hesaplarımıza göre lüzumludur. 

Bu (ö) esas vasıf araşt ı r ı lmak üzere1 (ö) t ip tespit o lunmuştur : 
Bunla r : DC-9/M0. B A ( / - III - BOİX(J 727. ( /ARAYELL. 10 BİR ve Trıdentı - E 'dir . 
l iunlar arasında, istemiş olduğumuz vasıfları tam olarak haiz bulunan ise DU - 9 MOYlıır. (Dos

y a - 1 - (Zk- I . ö - 9) 
• ><) Nisan 1900 tar ihine kadar opsıon alınmış bulunulduğunu, bu tarihe kadar bir sonuç-elde 

edilemezse diğer uçaklar ı tercih etmek zarure t inde kalınacağını. DC - 9'dan sonra, Boing ve diğer
leri arasında bir seçim yapmak ieabedecektir k i bunlar arasında puan. farkı az o lduğundan ko
misyon çok zor durumda kalacağım, bir çok iht imaller arasında tercih yapmak zorlukları ortaya 
çıkacağını . Genel Müdür lüğün bu durumda »O Nisana kada r mesuliyeti üzerine alacağını, bundan 
sonraki mesuliyetin bize raci olmayacağını ifa d:; etmiştir. (Dosya - I, S - 7, 8. 10, 11 Ek -1 ) 

Bu bilgiler muvacehesinde idare meclisi 21 . 4 . 1900 gün ve 18 sayılı toplantısında 83 No. lu 
karar ı vermiştir. (Dosya - I, E k - 2 - S - 2 0 - 2 1 ) 
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Ulaştırma Bakanlığının 20 . -i . 1966 gün ve SHDHB/35. 20/HEP-711 sayılı yazısıyle Türk 
Hava Yolları Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğüne tebliğ olunan. Bakanlar Kurulunun .16.4.1966 
tarih ve 6/627:! sayılı kararı ve eki Yüksek Planlama Kurulunun 13 . 4 . 1966 tarih ve 4 sayılı 
raporu üzerine. Genel Müdürlükle yapılan 21 . 4 . 1966 gün ve 100133 sayılı teklif ve ekleri olan 
jet jrojesi ile Türk Hava Yolları A. O. Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Kuvvetleri yetkili men
suplarının müştereken tanzim eyledikleri nihaî değerlendirme raporu ve satıeı firmalarca yapılalı 
tekliflerin idare meelisinde: murakıp ve Genel .Müdürlük mensupları huzurları yi e yapılan müza
kereler sonunda : 

1. Satınalmması teklif edilen uçaklardan (DG-9/30) tipi jet uçağının tercih •edilmesine, 
2. ^atınalınaeak üç uçak bedelinin yabancı kredi ile ödenmesi hususunda Yüksek Planlama 

Kurulu raporuna uygun olarak en müsait ödeme şartlarına haiz olan AU) kredisinden veya mua
dili şartları haiz bir dış krediden faydalanılmasına. 

3>. îmialâtçı firmanın teklif etmiş olduğu Ops'iyon hakkının kaçırılmaması maksadıyle başka 
bir çözüm yolu bulunamadığı takdirde, Maliye Bakanlığının müsaadesine makrun olunmak kaydıy-
le ve yukarıda ikinci maddede sözü edilen uygun kredi şartları temin edilmemesi halinde iade 
edilmek şartıyle imalâtçı firmaya uçak basma (50 000) yalnız ellibin dolar hesabiyU» (150 000) 
yalnız yüzellibin dolar kapora olarak yatırılmasına, 

4. — Jet projemizde öngörülen Teknik Yardım, Genel Müdürlük binası, bakım hangarı, ha
kim. tamir ve revizyon teçhizatı için lüzumlu olan yııkarımların yukarıda ikinci maddede sözü edi
len dış kredi içerisine ithal ettirilmesine ve Hükümet nezdinde gereken teşebbüsleri yapmak, 
üzere. Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ittifakla karar verilmiştir. (Dosya - I Ek-2, S-21) 

THY İdare Meclisi o . 8 . 1966 gününde toplanarak Genel Müdürün «satınalınacak 3 adet DG-9 
uçağı için aranılan Ati) kredisinin 1 . 8 . 1966 gününe kadar temini halinde, siparişin yapılması ve 
firmanın imalâta başlamasını teminen avans olara:k yatırılan 150 000,00 doların, bu tarihe kadar 
kredinin temin edilmemesi hasebiyle istirdadı lâzım ise de. kredi işini takibeden ilgililerin. 
12 . 8 .1966 gününe kadar yine bir mehil talebettikh-.ini, o tarihe kadar da netice alınmadığı takdir
de ay sonuna kadar son bir mehil daha talebolunabileeeğini ilâve ederek, bu hususta bir karar ve
rilmesi teklifini» olumlu karşılayarak «avansın 12 . 8 . 1966 tarihine kadar geri istenilmemesine, 
o tarihe kadar da kati bir netice alınamadığı takdirde durumun yeniden müzakere edilmesine it
ti takla karar vermiştir. (Karar Xo: 155) (Dosya 1 TCk-3 S-5) 

Aradan geçen zaman zarfında, gerek Geni Müdürlükçe Hükümetin nezdinde ve AU) Ankara, mis
yonu nezdinde, gerek Douglas firması tarafından Ati) Washington merkezi nezdinde kredi sağlan
ması hususunda sarf edilen gayretlerin olumlu I)ir sonuç vermediği ve Douglas Firmasından alı
nan 10 . 8 . 1966 günlü telgrafta; proje finansmanının uçak satın alınması ile ilgili kısmını, AID. ka
nalından sağlanması mümkün olmadığı bunun yerine kısmen AID, kısımen Eximbauk, kısmen. Doug
las ve kısmen de THY'ıım iştirakiyle bir finansman planı teklif edilmekte olduğu görülmektedir. 

Teklif edilen bu kredi şart lan; Yüksek: Plan!.ima Kurulunun 13 . 4 . 1966 gün ve 4 sayılı kara
rında zikredilen «1966 yılında iç finansman yapılmaması» prensibine ve THY İdare Meclisinin 
21 . 4 . 1966 gün ve 83 sayılı kararının 2 nci madde zikredilen kredi sarflarına aykırı buluındu-
ğnnu açıklayarak durumun yeniden tezekkür edilmesini isteyen THY Genel Müdürü; teklif edi
len finansman şartları. ATD şartlarından çok farklı olduğu için, diğer uçakların satın alınmasında 
ne gibi krediler bulunabileceğinin araştırılması, jet projesinde ve ilgili değerlendirme raporunda 
Douglas DC-9-30 uçağından sonra gelen uçak Boeing 727 ise de, Amerikan menşeli olan bu uçak 
için temin edilebilecek finansman şartlarının farklı olmayacağının tabiî bulunduğu dolayısıyle 3 ve 
4 ncü durumda olan İngiliz menşeli BAC-111 Series 300 ve Fransız menşeli CARAVEL17K .10 R 
uçakları için hangi şartlarla kredi sağlanabileceğini temas ve müzakerelerin neticeleri alınınca
ya kadar Douglasın tanınmış olduğu fiat ve teslim tarihi obision şartlarını muhafaza edip etmeye
ceği veya ne zamana kadar muhafaza edebileceğinin bilinmesi gerektiği ve teklif edilen finans
man plan, Hükümetçe kabul edilmesi halinde Douşlas'a kati sipariş vermek, aksi yönde direktif 
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alınırsa, BAC ve SUD-AYIATION Firmalarına müracaat ederek onların temin edebilecekleri fi
nansman şartlarını ve uçakların tip, performanee, fiyat ve teslim müddetlerinde bir değişiklik 
olup olmadığını sormak «yolundaki önerilerini» THY, İdare Meclisi kabul ve karara bağlamış
tır. 

(12 . 8 . 1966 gün ve 38 sayılı toplantı, karar No: 157,Ek-4) 
Bu kararın ışığında çalışmalara başlayan THY Genel Müdürlüğü 13 . 9 . 1966 günlü Ek-5'de be

lirtilen çalışmaları yaptıktan sonra İdare Meclisine aşağıdaki teklifle gelmiş 
Douglas firması 23 Ağustos 1966 ve CI-11 F-468 A sayılı yazıları: (Dosya I, Ek-5,S-2,3,4) 
1. — Bir uçak fiyatının, THYıım istediği derişikliklerle beraber $ 3 647 000 olduğunu (ilk 

tekliflerine nazaran fiyat artışı yoktur.) 
2. — Teslim tarihlerinin Mart, Nisan ve Mayıs 1968 olacağını, 
3. — Bu projenin finansmanı için Export-Import Bankasının % 10 peşin (Mart 1967'de) öde

me. 10 yıl vade ve % 5,5 faiz şartlarını kabul edeceği kanaatinde bulunduklarını. 
4. — 1967 yılı Mayıs ayından itibaren Mart 1968V, ilk DC-9-30 uçağının teslimine kadar ay

da $ .15 000 ücretle THY'na bir DC-9-10 uçağı kiralayabileceklerini bildirmiş. 3 neü maddedeki 
finansman şartlarım temin hususundaki müspet kanaatlerini de ZCZC1171 kodlu 31 . 8 . 1966 ta
rihli telgrafla teyidetmiştir. 

5. — Amerika, İngiltere ve Fransa'dan uçak mubayaası için Hükümet kredileri temini mümkün 
olmadığına göre, evvelâ değerlendirme raporundaki, tercih sırasını bozabilecek iki mühim faktör 
gözöuüı'ıc alınmalıdır. 

a) Firma kredisi şartlarmdaki değişiklikler. 
b) Uçakların teslim tarihlerinden doğan farklar- ve rantabilito (kârlılık) üzerindeki tesirleri, 
Netice : Yukarıda arz edilen durum karsısında aşağıdaki hususlarda: Genel Müdürlüğe yetki ve

rilmesini arz ve teklif ederiz. 
(Dosya -T. Ek-5,S,4) 
1. — Üç adet DC-9-30 uçağı ve lüzumlu yedek parçalarını satın almak için Export - Import 

(Exim) Bank kredisi kullanma müsaadesinin Hükümetten istihsali, 
2. — Mayıs 1967 ayından itibaren ayda $ 15 000 karşılığında bir adet DC-9-10 uçağı -kiralan

ması ve bu hususta Hükümetten müsaade istihsali, 
3. — Douglas firmasına yatırılan $ 150 000'lik kaporonun 1967 yılında yapılacak olan ilk ödeme

de kullanılmak üzere mezkûr firmada bırakılması ve bu hususta Hükümet müsaadesinin istihsali, 
4. — Yukarda zikredilen Hükümet müsaadeleri istihsal edildikten sonra, 3 adet DC-9-30 uçağı

nın ve ilgili yedek parçaların satın alınması için gerekli krediyi Exim-Bank'tan, 1967 yılında % 
10 peşin ödeme ve geri kalan % 90 için de 10 yıl vâde ve 9 5,5, kadar faizle talep ve temin etmek 
üzere Genel Müdür Agasi Şen, Muhasebe Müdürü Turgut Sayar, Sigorta Uzmanı Şeref Serdengeç-
ti. Etüd Bürosu Şefi Emel Dilmen ve Uçak atölyesi Şefi Nezihi. Unsalın yol dahil 7 gün müddetle 
Y. ashington -D.O.U.S.A.'ya gitmeleri, 

5. — Uxim - Bank kredisi. DC-9-30 uçağının alınmasındaki avantajı muhafaza edecek şekilde re-
al'ize edilemediği veya isin uzaması neticesinde opsiyoıı tarihinin sona ermesi ve Douglas Firmasının 
teslim tarihlerini aynı sonuca sebep olacak şekilde değiştirdiği takdirde, müracaat edehilmek üzere 
BAC ve Sııd - Avition firmaları ile münasebetlerin devamı, bu maksatla bu iki firmadan Ekim 
1906 sonuna, kadar opsiyoıı istenmesi ve bu hususun Hükümete bildirilerek şartlarda değişiklik ol
duğu takdirde BAC veya Sud -Avition kredileri kullanıla bilmesi hususunda müsaade istihsali 

({ereğini emir ve tasviplerinize arz ederiz.» denilmektedir. 
Yapılan çalışmalara ^öve 1970 senesinde BAC-111 uçaklarının yolcu ile dolması sebebiyle, yıllar 

itibariyle sağlanacak kârın sabit kalacağı, buna mukabil DC-9/30 uçakları ile, 1974 senesinden son
ra, dahi mukayese kabul etmeyecek şekilde kâr sağlanabileceği, dolayısıyle 'kümülatif 'kar bakımın
dan üç adet DC-9/30 uçaği'nmn yedi yıl. sonunda (uçakların kargo gelirleri hesaba dahil edilmediği 
halde) 10.000.000.00 * lik bir fazlalık göstermektedir. 
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DO-9/OOİın DO-9/lG'a nazaran f/( 9 oranında fazla işletme in agrafı olmasına rağmen. tercih edil
mesinde en müessir f ak törün yine yolcu kapasitesi yani kol tuk adedindeki c/c 25 fazlalıktır. Nitekim 
diğer firmalar d:a çok kol tuklu uçakları tercih, e tmektedir ler . 

DO-9/10 tipi 18 memlekette 129 adet satıldığı halde DO-9/30 tipi 20 memlekette 200 adet sald-
nnşt ır . ( 13 . 9 . 1960, THY, İdare 'Meclisi tu tanafd) ( D o s y a - 1 . ek - 5 S. 9). 

T U V ' n m (Spesifkosyoııuna, «-öre) dış hat işletme şebeke .sine uygun şekilde teçhiz edilecek 
DO-9/30 uçağının fiyatının 3.047.000,00 $ olarak tespit edildiği, uçağın s tandar t fiyatı 3.421.000,00 
•T dir, iki t ip aras ındaki s tandar t fiyat farkı 280.000,00 dir. (THY İM. uin İÜ . 9 . 1900 «yün w -!:; 
sayılı toplantısı) (Dosya - I, Ek 5, S. 10). 

Yapı lan müzakereler net icesinde: Yukar ıda bü tün safahatı teklif ve müzakereler kısımlarında 
da gösterildiği veçhile je t projesinin uçak özellikleri, k red i şar t lar ı ve uçak teslim tarihleri (kira
lık uçaklar dahil) muvacehesinde. Ortaklığın menfaat ine olacağı anlaşılan DO-9-30 projesinin kabu
lüne ve Ortakl ığ ın teklifi veçhile : 

1. — Öç adet DO-9-30 uçağı ve lüzumlu yedek parçalar ın satma İmale için Fkpor İmport (FXİM) 
İ lank kredisi kul lanma müsaadesinin Hükümet ten istihsali. 

2. —• M'ay:>s 1907 ayından it ibaren ayda 15.000,00 $ karşıl ığında bir adet DO-9-10 uçağı kiralan
ması. ve bu hususta Hükümet ten müsaade istihsali, 

:}. — DOrCiLAS Firmasına yatır ı lan 150.000,00 .T'lük kaparonun 1907 yılında yapılacak olan ilk 
ödemede kullanıl m ak üzere mezkûr firmada bırakılması ve bu hususta Hükümet müsaadesinin is
tihsali . 

4. — Yukar ıda zikredilen Hükümet müsaadeled a l ındıktan sonra, 3 adet DO-9-30 uçağını ve il
gili yedek paıçalar ının satmalmması için gerek i k red iy i FNİM - B A N l v t a n 1907 yılında, % 10 
peşin ve geri kalan % 90 için de 10 yıl vade ve ,f/c 5/5, kadar faizle ta lep ve temin etmek üzere, 

M u r a k ı p Bere Tu ran 'm teklifi uygun görülerek, zamanın müsaadesi halinde, İdare Meclisi; Baş
kanı Arif Demirer ve Üye Ziya Al tmoğin 'nun da işt iraki ile ('fenci Müdür Ağa si Şen. Muhasebe 
M ü d ü r ü Turgu t Sayar, Sigorta Uzmanı Şeref Şerdengeçti , Etüt Bürosu Şefi .F/mel Dilmen ve 
Uçak Atelyesi Şefi Nezihi İ n-sal'ın yol dahil yedişer gün müddet le AYaşhington'a gitmeleri. 

5. — r FXİM - BANK kredisi, DO-9-30 uçağının al ınmasındaki avantajı muhafaza edecek şekil
de realize adilemediği veya işin uzaması neticesinde opsiyon tar ihinin sona ermesi ve DOl (İFAS 
Fi rmas ın ın teslim fatihlerini aynı sonuca sebeholacak şekilde değiştirdiği takdirde , müracaat ede
bilmek üzere BAO ve Sıul, Aviation firmaları ile münasebetlerin devamı, hu maksatla hu iki firma
dan Fkim HX>0 sonuna kadar opsiyon istenmesi ve İm hususun Hükümete bildirilerek şar t larda de
ğişiklik olduğu takdi rde BAO veya ftUI) - AVİATİON kredileri kullanılmasına ittifakla karar ve
rildi. (Dosya 1. Fk 5. S. 10, 11.) Ka ra r \ o : 178. 

Bu k a r a r gereğince, THYYlan dör t kişilik bir hey t't Fxpo ı t - import Bankasına ve Douglas Fir-
masma gitmiştir . Fxim Faıık; TllV'nıı ı 19 Fkim 1900 gün ve 150291 sayılı mektupla. THY jet pro
jesi için istediği. 

3 adet 1)0-9-30 uçağı, .satmalmması, f/c 10 peşin (ideme, r/c 5 faiz ve 10 sene vade şeklindeki ' 
k red i şartlarına, mukabil, aşağıdaki şar t la rda kredi sağlayabileceğini bi ldirmişt i r : 

1. —• 2 adet 1)0-9-30 uçağı satmalınması . 
2. —• c/c 10 peşin ödeme, 
0. — c/( 0 faiz ve kredi muamelât masrafı olarak, uçakların teslimine lcadaıici zaman zarfımla 

(7 a y ) , bir defaya mahsus olmak üzere, kredi lop! a minin % 0,5'i faiz, 
4. — Uçak teslimindcm 0 ay sonra başlamak üzere 6'şar aylık periodlarla 17 taksi t te ödeme ya

pılması. Bu teklif mektubunun te tkikinden de anlaşılacağı gibi : (Dosya I. Fk 0, S. 2 - 7.) 
1. — T H Y 1)0-9-30 uçaklar ının teslim ta r ih le r i ; birinci uçak h in Mayıs 08, ikinci uçak için Ha

ziran 1968 olacaktır . Douglas Firmasının uçak teslim tar ihler ini . 19 Fyliil 1900 gün ve O l . - H F 
1801 sayılı mek tubunda belirt t iği. Nisan ve Mayıs 1908 olarak tamamlaması THY için (izci olmayı]), 
Douglas yetkil i lerinin grafikler üzerinden izah ett iklerine göre bütün 1)0-9 sat ımdan uçak işletici
lerine şamildir . Sebep olarak da bilhassa Vietnam Harb i dolayısıyle Pot t And AYh it rey motorlarının 
geç tesilim edilmeleri gösteri lmektedir . 
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2. — Mayıs 1967 ta l ih inden itibaı-en Douglas Firması ayda 15.000 $ mukabil inde 1 adel DC-9-10 
uçağını Tl 1 Y'na ki ra layacakt ı r . 

3. — Kiralanacak ıu;ağın ayda $ 15.000 ücretle kiralama müddeti TJ lY 'nm ikinci DO-9-10 uçağı
nın tesliminden 90 <rün sonrasına kada r devanı edecektir . 

4. — THY ['.)) ııcii maddedeki müddetin hi tamından i t ibaren kira İrk uçağı kullanmayı arzu eder
se ayda .̂  25.000 ücret (»deyerek 1 sene müddetle aynı uçağı kullanabilecektir . 

5. -••- Kiralık uçak. (1) ncü maddedeki müddet ten fazla kul landınakjsleuir .sc TÜY ve Dmmlas 
I-1:! ması ta raf ından varrlacak anlaşmaya ^öre kiralık uçağın kullanılması mümkün olacaktır. 

6. — THY. iki uçak yerine :i uçak sak.nalmasinı Kxim t a l i kas ından saklayabildi»! takdirde , Ma
yıs 1967'dmı itibaren ayda ş İÖ.Oüi) üciet le kira lanacak olan DC-9-10 uçağının ki ı alama müddeti 
aynı şar t larda , ilk uçağın tesliminden i t ibaren 90 gün devam edecektir . 

7. Uçak fiyatı bakımından- Douglas firmasının 19 Fylül 1906 gün ^e CT • ı'IF - 1801 sayılı 
mektubunda indirtilen f iyat larda bu- değişiklik olmayacaktır . 

S. Teklif mektubundu yukurduki şart ların .1 Aralık 1906 tar ihine kadar muteber olacağı be-
lirtilmiş ise de. Kaindin resmi knıar ı istihsal edildikten sonra, k-r-edinin sağlanması için yapı lacak 
çalışmaların uzaması halinde Douglas burması aynı şar t lar ın baki kalacağını belirtmiştir . 

Yukarda belirlilen şar t la r il*' İdare Meclisimizin 13 . 9 . 1900 »ün ve i 78 Xo. İn ka ra r ındak i 
Dotiglas Kirması ve Kxim I>aukin şart lar ı arasmflaki farklar, aleyhte ve iehte ohn-ak aşağıya çı
karılmışı ir. 

I. Aleyhteki farklar 
1. Kxfm Ibmkin şaı llaı-mda : 
a) 3 adet 1) O- 9 - 30 uça-jı yerine 2 adet DO'- 9 - 30 uçağı alınması. 
b) r( 5,5 faiz yerine r} 0 faiz alınması, 
<-') 10 sene vade yerine 8.5 sene vade, 17 taks i t te ödenecek kredinin ilk taksit i son uçağın 

tesliminden 6 ay sonra başlayacağına göre vade 9 sene kabul edilebilir. 
2. Douglas Firmasının şar t la r ında : 
İlk uçağın teslim tar ihi . Mart 1968 yerine Mayıs 1968 olacaktır'. 
İT. Lehteki farklar : 
1. Kxim I>ankin. şa r t la r ında : 
3 uçak yerine 2 uçak sat ınahnması ile toplanı ya l ın ın , faiz miktar ı ve '.'< 10 peşin (ideme dü

şük olacaktır . 
2. Douglas Firması şar t la r ında : 
Douglas Firması, THY'nın ilk teklife nazaran bir uçak eksikliğini telâfi etmek gayesiyle, 1 

adet DO - 9 - 10 uçağını, normal f iyatların altında THY'na k i ra layacakt ı r . 

Farklar üzerinde görüşümü?; • 
I. Aleyhteki farklar : 
1. a) Üç adet DO - 9 - 30 uçağı yerine 2 adet DO - 9 - 30 uçağı satınalnıması 
TÜY Je t projesinde uçak t ipler inin değerlendirilmesi, her t ip için 3 uçaklık filo. uçaklar ın 

teslim tar ihler i ve k i ra lanacak uçak d ikkate a l ınarak yapılmıştır . İdare Meclisimizin 1 3 . 9 . 1966 
gün ve 178 Xo. lu karar ında (Ek - 10), uçak t iplerinin teslim tar ihler ine göre ki ra lanacak uçak
lar da dikkate al ınarak aylar i t ibariyle sağlanacak kâ r miktar la r ın ın mukayesesi gösterilmiştir . 

Son tekliflere göre, sai ınalnmeak uçak adedi 2 olmakla beraber, normal fiyatların alt ında, ki
ralık' uçağın kullanılmasına devanı etmek suretiyle THY' dış hat işletmesinde kul lanı lacak uçak 
adedi (•')) olacaktır. Dolayısıyle Türkiye 'n in dış hava yolu potansiyelinin taşınmasında ve DO - 9 
Uçaklarının dolma tar ih ler imi" bir değişiklik olmayacaktır . 

Konunun ekonomik yönden değerlendirilmesi : 
1. Üçüncü uçak olarak, ayda $ 15 000 ödemek suretiyle 3 ay ve ayda $ 25 000 ödemek su

retiyle 12 ay veya daha fazla, kiral ık uçağın kullanılmasına devam etmek, rantaki l i te bakımından 
dalıa kârl ı olacaktır. Şöyle k i : 1 adet DO - 9 - 30 uçağının aylık amort isman t u t a r ı : 7 yılda amor
ti edileceği ve defter kıymetinin sıfıra düşeceği kabul edildiğinde .$ 43 300"dır: uçak kiralan-
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ması halinde amort isman ayrıl mayaca ğm a ve bun un yerine kira bedeli ödeneceğine </ÖVP, satmal
ına halinde 3'rıc-ü uçak bedeli için E \ imV ödeyeceğimiz faiz dışında., giderlerin azalmasından do
ğan ayda $ 15 000 kira. bedelinden $ 28 300'lık bir kazanç, ayda $ 25 000 ki: a bedelinden $ 
18 300'lük 'bir kazanç sağlanacaktır ' . 

2. İdare "Meclisimizin 13 . 9 . 1966 gün ve 178 No. lu karar ında ( E k - 10) TIIY'nın ilk 
1)(! . 9 . :•{() uçağı teslim edildiğinde kiral ık uçağın iade edileceği öngörülerek kâr hesaplanmış
tır. S:>n teklife göre kiralık uçağın kiralanmasına devam etmek sureliyle p-ojede öngörmen 
\ i s a n 1968'de 1 uçak, ATayıs, 1968 de 2 uçak ve Haziran 1968Vte 3 uçak yerine. 
Nisan ve Mayıs 1968'de 1 kiralık uçak. Haziran 1968'de 2 uçak ' l ' i kiral ık) ve 
Temmuz 1968'de 3 uçak ( l ' i kiral ık) ile işletme yapılabilecektir . Bu durumda (1) nci maddedeki 
mülahazalar d ikka te a lmaraö, kiral ık uçağı mektupta belirtilen sürede ku l lanmak suretiyle, 
(6X28.300 + 1.2X18.300+ $ = 3 8 9 JO0 00) $ 389 400 00'lık k i ra lamadan mütvellit kazanç temin edil
miş olacaktır . 

1. b) r/( 5.5, yıllık faiz yer 'ne r£ 6 faiz alınması, 
İdare Meclisimizin 13 . 9 . 1966 gün ve 178 Xo. lu. karar ında .kredi faizini yılda r/< 5,5, ola

cağı belirtilmiştir. Bununla beraber Maliye Bakanlığına yazdığımız 14 Eylül 196(5 gün ve 150230 
sayılı yazıda Exim Bank kredisinin takr iben r/( ^>X\ - 6 olacağı belirtilmiş ve buna göre Baş
bakanl ık İktisadî -Kurulunun ve Maliye Bakanlığının tasvipleri . Maliye Bakanlığı Proje Kredileri 
Şubesinin 21 Eylül 1966 gün ve 560li - 105 '5 . 14.184 - 45235 sayılı yazıları ile almmıştır . 

Bu durumda, Exim B a n k î n son kredi teklifi ile Hükümetimizin jet projemizi tasvibinin 
aynı. şartla, olduğu göı ülmektedir. 

Ayrıca, kredinin istihsali için yapı lacak işlem'-mi kaış ı lamak maksadıyle Exim Bank'm 
«Kredi muamelât masrafı olarak ta lebet t iğ i ; k red i toplamının (/c 0,5'ine tekabül eden ve ilk uçağın 
teslim tar ih ine k a d a r geçen zaniMia ait faiz, b ü t ü n kred i müesseseleri için talebedilen bir mas
raftır. Projemiz için bu masraf $ 24 06 L olacak .ir. Nitekim BAT firması, 23 Şubat 1966 ta ı ihl i 
mektuplar ında , bu masraflara karşılık, toplam kontra t fiyatının r r 3'ünii talebet mistir. Dolayısıy-
le bu husus proje değerlendirmesine tesir etmeyecektir . 

1. c) 10 sene vade yerine 9 sene vade olması : 
Mail iye Bakanlığına, yazdığımız 14 Eylül 1966 gün ve 150236 sayılı yazıda, Exim Bank kredi

sinin. 8 - 1() yıl vade ile sağlanabileceği belirt i lmiş ve hükümetimizin bu husustaki tasvibi. Ma
liye Bakanlığının 21 Eylül 19(56 ^ü\ı ve 56911-1.051/5/14184-45235 sayılı yazıları ile alınmıştır. 
Dolayısıyla bu husus proje değerlendiri lmesini değişt i rmeyecektir . 

2. İlk uçak tesliminin Mart 1968 yerine Mayıs 19(58 olması : 
Yukarıda 1 - a - 2 Maddesinde anlaşılacağı gibi. kirah'k uçak kul lanmaya devam etmek" su

retiyle temin edilecek hakikî gecikme, bir ay olacakt ı r . Zira 3 uçaklık filonun kullanılabilme tar i 
hi ilk teklifte Haziran 1968 iken son teklifte Temmuz 1968 olmaktadır . Aradak i fark. ise. son 1ek-
lifte 3) ncü uçağın kiral ık olarak kullanılan uçak olmasıdır ki banım da ekonomik yönü 1 - a - 2 
maddesinde belirt i lmiştir . 

H. - Lehteki farklar : 
1. Üç uçak yerine 2 uçak sat ınal ınmasında yatır ım ve faiz Exim Bankas ından 19 Ekim 1966 

gün ve 450291 sayı ile talebettiğimiz kredinin dökümü THA' A. O. Malî Analiz Tîaporunda belir
t i ldiği şekilde aşağıya çıkarılmıştır . 

3) adet uçak için yatır ım (1 uçak fiyatı $ 3 647 000) 

# 310 941 '000 
İlk yedek parça ve yer teçhizat siparişi 
3 uçak için $ 1 780 000 
Atelye teçhizatı $ 320 000 
İhtiyaç payı * 250 000 

$ 13 381 000 

file:///isan
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Aynı raporda belirtildiği şekildıe ve İdare Meclisimizin 13 . 9 . 1966 gün ve 178 No. lu kara
rındaki kredi şartlarına göre kredinin ödenmesine kadar* (Haziran 1978) ödenecek faiz maktan 
$ 3 605 000'dır. Son teklif edilen şartlara göre 2 nçak satmalmması halinde kredinin dökümü 

aşağıya çıkarılmıştır. 
2 adet uçak için yatırını (1 uçak fiyatı $ 3 647 000) 

•t 7 294 000 
İlk yedek parça ve yer teçhizatı 

siparişi için $ 1 323 000 
Atelye teçhizatı .$ 320 000 
İhtiyat payı $ 250 000 

$ 9 187 000 
Bu duruma göre THY'mn yatırını ve kredi talebi aşağıya çıkarılmıştır. 
Toplam yatırım (2 uçak. atelye teçhizatı ve yedek parça) $ 9 187 000 
f/

( .10 peşin ödeme $ 918 700 

Talep edilen kivili tutan $ 8 268 300 
Talep edilen kredinin ödenmesine kadar (Aralık 1976) ödenecek faiz miktarı $ 2 275 600 ola

caktı:'. 
Vukardaki iki teklife ait. yatırım, peşin ödeme ve (»denecek faizlerin mukayesesinden, kredi 

vadesinin, az olmasına ve kredi faiz yüzdesinin artmasına rağmen son teklifteki yatırımın az olması 
sebebiyle, kredinin ödenmesine kadar (Aralık 1976) ödenecek faiz tutarı, son teklifte, ilk teklife 
nazaran daha az olmaktadır. 

Ayrıca, kredi muamelât masrafı olarak bir defaya mahsus olmak üzere ödenecek meblâğ : 

7 
% 8 268 300 X 0.005 X = * 24 061 olacaktır. 

12 

2. Douglas firmasının, bir uçak eksikliğini telâfi etmek nıaksadıyle uçak kiralaması : 
Exim Bankasının Ortaklığımızın 2 uçak satmalması için kredi verebileceğini bildirmesi üzeri

ne. Douglas firması son teklifinde (Ek - 2) 
THY'nm ilk teklife nazaran bir uçak eksikliğini telâfi etmek gayesiyle, 1. adet DC - 9 - 10 uça

ğını. THY'nm DC - 9 - 30 uçaklarının tesliminden itibaren 3 ay müddetle ayda $ 15 000 mukabilin
de ve müteakiben ayda $ 25 000 mukabilinde 1 sene ve daha uzun müddetle kiralamayı teklif et
mektedir. Bu kiralamanın ekonomik analizi .1 - 1 - a maddesinde belirtilmiş olup sağlayacağı diğer 
faydalar aşağıya çıkarılmıştır. 

a) 3 adet 1)0 - 9 - 30 uçağı satmalmması ile meydana gelecek büyük koltuk kapasitesinin 
doldurulamayacağına dair ileriye sürülebilecek fikirler 2 uçak satınalmakla ortadan kaldırılabile
cektir. •](•{ projemizde öngörülen yolcu potansiyeli veya daha fazlası jet işletmesinde temin edildiği 
takdirde 3 ncü uçak olarak kiralık uçak kullanılabileceğinden artan yolcu ve büyük potansiyeli 
karşılanabilecektir. Bu husus THY'na işletme ve ekonomik bakımdan elastikiyet sağlayacaktır. 

b) THY. tarifelerin tanzim vı- tertibinde, satınalmaeak 2 adet DO - 9 - 30 uçağı ve kiralana
cak 1 adet DO - 9 - 10 uçağı ile 3 uçak satınalmadaki elastikiyeti muhafaza edebilecektir. 

c) Projemizde öngördüğümüz THY'nm yolcu potansiyeli ve dolayısıyle uçakların koltuk 
utilitasyonu sağlanamadığı takdirde, 3 ncü uçağın satmalınmasmdan vazgeçileceği gibi kiralık 
uçak- da iade edileceğinden projemizin ekonomikliği sağlanabilecektir. 

d) Projemizde öngördüğümüz THY' yolcu potansiyeli ve uçakların koltuk utilidasyonundan 
daha fazlası 2 uçak isletilmesinde temin edildiği ve üçüncü uçak ihtiyaç duyulduğu takdirde, do
layısıyle malî durumunda büyük inkişaf sağlanacak olan. THY'nm üçüncü veya yeteri kadar uçak 
satmalması için gerekli müsaade. Hükümetimizden ve kredi müesseselerinden kolaylıkla sağlanabi
lecektir. 



— 59 — 

e) Kiralık ueağm; koltuk adedi (80) satmalmacak DO - 9 - 30 uçağının c/f 76 direkt işletme 
masrafları, amortisman olmadığından daha düşük olduğu ve takriben aynı performansta olduğu ci
hetle, kiralık uçağın iç hat yolcu işletmemizde tecrübe mahiyetinde kullanılması, uçak performansı, 
iç hat yolcu potansiyeli artışı ve rantabilite bakımından THY 'ç hat işletmesinde jet uçağı kullan
ma tecrübesini ortaklığımıza kazandıracaktır. 

Netice : 
Yukarda tartışılan hususlar muvacehesinde. Ortaklığımı/m belirtilen şartlarla 2 adet DO - 9 -

30 uçağı satuıalınmasının ve 1 adet de DO - 9 - 10 uçağını kira ile kullanmasının Ortaklık menfaa
tine olacağı görülmektedir. Bu duruma göre yukardaki şartların kabul edilmesini emirlerinize arz 
ederiz.» 

denilmektedir. (Dosya - T, ek - 0> - Si - 2 : 7) 
THY İdare Meclisi 15 . 11 . 1966 gün ve 50 ne i toplantısı sonunda 220 Xo. lu karar verilmiş 

tir. Bu karara göre (Dosya - 1 , Ek - 6, 8 - 17. 18) 
1. İki adet DO - 9 - 30 uçağının, TTÎY'ea istenilen ve Oenel Müdürlük ve firma arasında vâki 

müzakerelerde cinsi, miktarı ve mahiyeti evvelce tespit edilen, ilâve değişiklikler ile teklif veçhile 
beher uçağın (3/(347 000) dolar bedel ile : 

2. İki uçak ile yedek parça ve teçhizatı ve atelye teçhizatı tutarının % 10 peşin. c/r 90,8,5 
sene vade, c/r 6 faiz, uçakların teslimi tarihine kadar geçecek zamana mahsus (7 ay) bir defalık 
% 0,5 kredi ve muamelât masrafı yekûnunun ilk uçağın tesliminden 6 ay sonra başlamak ve altı
şar ay vadelere inkisam etmek suretiyle (1.7) taksitte ödenmesi şeklinde temin olunabilen kredi 
şartları ile iki adet DO - 9 - 30 uçağının satmalmması, 

3. Kredisi temin edilemeyen üçüncü uçak noksanının telâfisi için Mayıs 1967 den itibaren bir 
adecl DO - 9 -10 uçağının Douglas Firmasından aylık 15 000,00 dolar bedel ile kiralanması ve bu 
bedel üzerinden kiralanmasının THY'nın ikinci uçağının tesliminden 90 ^\\n sonrasına kadar mu
teber olması, 

THY isterse bu tarihten sonra bir sene daha ayda 25 000,00 dolar kira bedeli ödemek şartıyle. 
kira anlaşmasının devanı, işbu bir senedir. Bu hitamından sonra kiranın devam istenildiği takdir
de, kira bedelinin taraflarca yeniden tespit olunması, 

4. Müzakere zaptı ve kararın Maliye bakanlıklarına arzıyle gerekli müsaadenin istihsali, 
5. Oenel Müdürlüğün ilk teklifinde satmalmmasım istediği üç uçağın birisi için kredi temin 

edilememesinin yaratacağı boşluğun kiralık uçak ile kapatılması formülünün, ihtiyacı devamlı 
olarak sağlayamamasnım bilâhara, 25 000,00 dolar kira müddetinin hitamında, normal şartlar 
altında uçak kiralama zaruretini yaratacağı, bu takdirde, ya döviz olarak eklenecek çok yüksek 
kira bedeli ile muhakkak zararlı bir işletmeye devam zarureti doğacak veya uçak kiralanmaması 
halinde dış hat seferlerinin inkitama ve dolayısıyle yıllarca süren büyük fedakârlıklarla elde edi
len dış hatlardaki pazarın kaybına sebebiyet verileceğinden kira müddetinin hitamında, peşin veya 
kredili bir mubayaa ile 3 ncü uçağın sefere girmesinin temini için evvelden teşebbüse geçilmesi hu
susunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ittifakla karar verildi. (Dosya - 1, Ek - 6, S -18) 

THY İdare Meclisi, 20 . 1 . 1967 gün ve 2 No. lu toplantısında DO - 9 uçaklarının satmalmması 
için bundan evvelki uçakların satmalmnıasmdaki teamüle uyularak kontratın İdare Meclisi Başka
nı ve Oenel Müdür tarafından imzalanmasına ittifakla karar verilmiştir. (10 No. lu karar. E k - 7 ) 
THY, ihale talimatnamesindeki hükümlere göre, uçak alımında kapalı veya açık artırma gibi bir 
durum mevzuubahis değildir. Dış piyasa için özelhüküm bulunmaktadır. Oenel Müdürlüğün tespit 
edeceği şartlar ve teklif ile İdare Meclisinin kararı ile tekemmül eder. 

Keza. kiralama da aynı prosedüre tabidir-. (Hukuk. Müşaviri Meliha Karaca. 10 . 11 . 1966 gün 
ve 50 sayılı toplantı (Dosya - T, S -15; E k - 6 ) kira bedeli, uçağın çıplak verilmesi halidir. Kendi 
uçaklarımıza ne gibi masraflar yapıyorsak, bu uçağa da aynı masrafları yapıyoruz. (10 . 4 . 1966 
gün ve 50 sayılı toplantı. (Dosya - T, S -10, Ek - 6) 

THY İdare Meclisi, (Ek - 8) 8 . 9 . 1967 gün ve 35 sayılı toplantısında, Genel Müdürlüğün 
7 . 9 . 1967 gün ve Etüt ve Plan Müdürlüğünün 150346 sayılı yazısında aşağıda belirtilen yeni 
iç hat projesini gündeme alarak incelemeye başlamıştır. Bu proje; 
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«Yapılan trafik hesaplan .1909 yılında Türk Hava Yollarının bugünkü filosunun iç hat
lardaki yolcu arlısını karşılamayacağını ve takviyesi gerektiğini göstermektedir. 

Türkiye gihi, uzunluğu 1600 Km. yi bulan; iki ucu arasında her türlü münakale imkânları 
mahdut ve gelişmemiş olan. ortalama 1,5 ilâ 2 günlük bir yolculuğu gerektiren ülkemizde 
daha hızla, kalkma bilmek için •. 

.1. Üretim ve tüketim noktaları ile hammadde, mamul madde merkezleri arasında, bir isin 
nasıl yapılacağını (ktıovlıov. ) bilen teknik kimseler için mesafeleri kısaltacak ve dolaytsiyle 
seyahati kolaylaştıracak ve 

2. Bu gibi kimselerin çoğunluğunu teşkil ettiği orta sini.i' vatandaşın malî gücü içinde ka
lacak'. 

Daha emin - daha hızlı - daha ucuz - daha konforlu bir taşıma sistemi kurmanın gerekli ol
duğuna inanıyoruz. 

Halen THY'mn taşıdığı toplam yolcu sayısının sadece rf 20'sını veren nüfusun </r 84 
ünü teşkil eden; İstanbul; Ankara ve İzmir Uleri dışındadır ki, Türkiye'nin bütün köşeleri
nin hızla kalkmabilmesinde bu projenin büyük rolü olacağına inanıyoruz. 

tç hatlarımızda bilhassa uzun yolların başka bir değimle - Batı Doğu -Batı hatlarının jet
lerle takviyesi kanaa'timizce bir mecburiyet ha line gelmiş bulunmaktadır. 

THY iç hatlara yolcu trafiğinin potansiyel durumu ve uçak ihtiyacı : 
İç hatlarımızda taşman yolcu - Km. nin. arz edebildiğimiz koltuk - Km. ye paralel olarak, 

mevcut ücret ve mevcut filo j[e önümüzdeki yıllarda. r'r 14.4 lük bir yıllık artış göstereceği hesaplar
dan çıkmaktadır. Bunu Ek - kin birinci sütununda. takibedebibriz. 

.1969 yılında, büz halkımıza mahiyetini yukarda belirttiğimiz taşıma hizmetini arz edebil
mek. için, T l iy nın 1 0-î9 277 000 koltuk km. arz etmesi gerektiğine İnanıyoruz. Aşağıdaki fak
törler muvacehesinde bizleri '.1909 yılında bu rakama ulaştıracak (/< 120 i ile bir trafik' artışı
na inanmamak imkansız gözükmektedir. 

.1. -letleşerek mesafeleri kısaltmak ye ara meydanlarda inilmeyerek zaman kaybının as
garî hadde indirilmesi ve hız sayesinde, yüksek ültilizasyon sağlanması sonucu, jet kol
tuk, Km. maliyetlerinin mevcut uçaklannkine kıyasla r-'c 40 - 50 daim ucuz olması sayesinde üc
retlerde yapabileceğimiz (c 35 civarındaki indiıjmin orta sınıf vatandaşların bilhassa uzun) 
mesafelerde satmalına gücü kapsamına, girebil inek ve bu suretle de trafikte r} 100 artma elde 
edeceğiz. 

2. Yeni jet uçaklarını hizmete sokmanın trafikte en aşağı rr 15 iik bir artma hâsıl ede
cektir. 

3. Dış hatlara konan jelîer sayesinde artan turist akımının iç hatlara, özellikle THA' yıllık 
yolcu - Kın. üretiminin rr 51 ini veren İstanbul - Ankara - izmir üçgenine çok etki yapacağı
na ve bu suretle de toplamda asgarî '< 5 Tik bir artma getireceğine inanıyoruz, ki, bu üçüncü 
toplamından rr 120 e İd o ederiz. 

Bu durum muvacehesinde % 120 artışla, 1969 yılı ve sonrasında taşıyacağımızı talimim et
tiğimiz yolcu km. miktarı 1969'da 675 529 000. 1970'de 772 860 000, 1971'de 884 090 000 ve 
1972'de 1 011 399 000 olacaktır. 

Bu rakamlara göre iç hatlarımızda son yıllarda sağladığımız ortalama % 65 ütilizasyonu esas 
olarak arz etımek mecburiyetinde olduğumuz koltuk - km. miktarları 1969'da 1 039 277 000, 
1970'de 1 189 015 000, 1971'de 1 360 138 000 ye 1972'de 1 555 998 000 olacaktır. (İç hat jet pro
jesi - Ek : 17) 

Jetlerle uzun mesafeleri uçup, ara ve küçük meydanlara Viscount ve F-27 uçaklarımızla sefer 
yapmayı planladığımızdan, yapılan hesaplar 4 adet Fairehild F-27'nin kapasite fazlası olaca
ğını gösterdiğinden 1969 yılından itibaren bunların satışını, düşünmekteyiz. 

Böylece, Ek - 1 sütun (4) de mevcut (4) Viseoımt ve (4) F - 27 (Fok-ker) uçağı ile arz ede
bildiğimiz koltuk - km. yi ve sütun (5) de de karşılanması gereken bakiye koltuk - km. yi gös
termiş bulunuyoruz. 
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Sonuç olarak, THY'nm 1969, 1970 ve 1971 yıllarında takviye edilmesi gereken ortalama 110 
kişilik orta - kısa menzilli jet uçağı adedi ortaya çıkmış olmaktadır. 

Projeyi 1971 yılma kadar uzatıp 1969 ve 1970 yılı tatbikatına göre ve gelişen yeni tipler ve 
ihtiyaçlar karşısında mütaakıp yılları yeniden d.ğerlendirmeyi ve yeniden tip tayinine gidilmesi 
nî faydalı mütalâa etmekteyiz. 

Bu bakımdan THY'nm iç hatlarda jetle takviyesi projemizi Ek - 1, sütun (7) de gösterilen 
1969 da (4), 1970 de (1), 1971 de (1) uçak olarak (6) jet ist-ği ile hazırlanmış bulunııyo* 

ruz. 
Buna ilâveten Hükümetimizce kabul edilmiş bulunan (3) uçaklık dış hat jet projemiz, kredi 

imkânsızlığıyle (2) uçağa indirillmiş ve 3 ncü uçak yüksek malûmları bulunduğu üzere kiralık 
(1) uçak ile karşılanmıştır. Kiralık ucağm mahdut koltuklu ve değişik olması ve devamlı muha
faza edilemeyeceği gerçeği karşısında, projesi kabul buyurulan (3) jetlik dış hat projemizin, 
3 ncü uçağını da bu projeye dahili etmek isteriz. 

Bu projenin bütün detayları 14 . 2 . 1966,gün ve 100069 sayı ile takdim edilmiş ve Yüksek 
Planlamanın 13 Nisan 1966 gün ve 4 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 

Yatırım miktarı ve 1968 yılına isabet edecek miktar : 
7 uçak 4 000 000.00 dolar == 28 000 000.00 dolar. 
Yedek parça ve diğer teçhizat 28 000 000 X % 15 = 4 200 000.00$ 
28 000 00Ü.O0 + 4 200 (»00,00 = 32 200 000,00 dolar, ortalatma 32 000 000.00 dolar 'diyebiliriz. 
Normal kredi şartları % 20 peşin ödemeyi gerektirdiğinden, projenin .1968 yılına .isabet eden 

kısmı: 
32 000 000.00 X 2 0 = 6 400 000.00 dolar olacaktır. Türk Lirası olarak bütün proje 

288 000 000.— dur. (1 $ = 9 Tl.) 
1968 yılma isabet eden miktar ise toplarnmpeşinen ödenmesi gerekli olan % 20'si olup 

57 600 000.— Tl. dir. 
Projenin 1968 yılına isabet eden bu miktarının tezyidi sermaye olarak talebedilmesi düşünül

mektedir. 
işletme hesabı : 
Yalnız, iç hatlar 1969 yılı hesabı yapılmış olup aynı esaslar diğer yıllar içinde geçerlidir. 
İç hatların jetlerle takviyesi, artan sürat ve koltuk adedi dolayısıyle' (endirekt masraflarda 

çok az artış olmaktadır.) Bugün ortalama 28 kurusa elde ettiğimiz koltuk - km. maliyetini 14 
kuruşa, düşürmektedir. Böylece 1969 yılında ar : edeceğimiz 1 039 277.00 koltuk - km. bize — 

1. 03!» 277 000 x 14 = 145 (MM) 000 T l , na mal olacaktır. 
Buna mukaıbil, halen iç batlarımıza da yolcu - Km. başına 34 kuruş gelir sağlamaktayız. c/f 35 

indirimle bu, 22 kuruşa inecektir. 
1969 da sağlanacak yolcu - Km. ortalanın 675 350 000. - dir. Böylece: 675 350 000 x 22 = 

Mü 000 000 TL. 
Sonuç : c/c 35 indirime vo % 65 ütilizasyona göre 3 000 000 lehle çıkmaktadır. Bu hesaba ar

tacak kargo kapasitesi dolayısıyle ekstra gelirler ve hususi kira uçuşları dahil edilir. 
Diğer hususlar : 
1. Hac seferleri : 
Üç jet ile yapılacak Hac seferleri ile. gemi ve otobüslere rekabet edebilecek ücretlerle dahi 

10 000 kişi taşımak ve 3 - 4 milyon lira kar sağlamak mümkündür. 
2. Turist car teri eri : 
Alınacak uçakların endirekt masrafları iç hatlarda, karşılanacağından, geceleri yalnız direkt 

masraflarla turistik earterler yapabilmek mümkündür. 
Avrupa'da hiçbir havayolunun sahibolamayacağı bu durum karsısında fiyatlarda, istediğimiz 

kadar indirim yapma şansına sahip bulunabileceğiz. 
Bugün Avrupa'da (»italama jet saati ücreti 1 000 - 1 300 dolardır. 
Bir jetin saat başına ortalama direkt masrafı ile 500 dolardır. 
Tasarladığımız cart er uçuşları için 500 dolara kadar inme şansına sahip bulunuyoruz. 
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1968 yılında gelecek jetlerimize güvenerek o yıl içinde planladığımız ve anlaşmaya vardığımız 
earter adedi şimdiden 80'in üzerindedir ki, 1969 ve 1970 yılları için bu rakamın rahat 200'ün üze
rinde olabileceğini iddia edebiliriz. 

200 earter x ortalama (i saatlik uçuş x ortalama, 800 dolardan, 960 000,00 dolar ekstra gelir ve 
dolar kazancı demektedir. 

Bunun 000 x 200 x 6 •= 360 OoO.OO doları net kâr olacaktır. 
;i. Milyonlarca insanın iç hatlarda iki günlük mesafeleri birkaç saat içinde katederek tasarruf 

edecekleri iş saati ve projenin memleket ekonomisine katacağı diğer hususlar yüksek takdirinize 
sunulur. 

Sonuç olarak : 
1. Yukarda detayları ile arz edilen durum, muvacehesinde iç hatlarımızm 6 ve dış İratlarımı

zın L adet orta - kısa menzilli 100 - 120 kişilik jetlerle takviyesi için gerekli muamelâta başla
mak üzere Fmuın Müdürlüğe yetki verilmesini ve 

2. Modern bir havayolu olabilmek ve en az 10 ('ortalama 15) jetlik bir takviye ile elde edile
cek filoyu uçurabilmek için. THY ıım Yeşilköy meydanında kendisine tahsis edilen en az 160 m2 

sahada modern bir bakım ve yer hizmetleri sitesi kurması zaruridir. Bu sistemin müfredat ve ya
tırım miktarı aşağıya çıkarılmıştır. 

Bedeli TL. 

A) Yçak ve teçhizatı bakım ve revizyon sitesi 43 813 300 
a) Uçak bakım ve revizyon hangarı ve komponeııt revizyon atölyeleri 

(proje Xo. : 67. (\ 1808) 17 378 .100 
b) .Motor revizyon atelyesi 10 702 600 
c) Personel dinlenme evi ve yemekhanesi 1 605 300 
d) Teknik ve işletme müdürlükleri ve ofisleri binası 3 424 700 
e) Depo binaları 10 702 600 
B) Eğitini binası 3 210 900 
C) ('artering binası 2 675 800 

Toplam 49 700 000 

Xot : Bu herf el i ii 9 000 000 TL. sının dış parıt olduğu Udimin tdilmclrfedir. 

Yuknrdaki bütün yatırımların projeleri THY isteklerine göre hazırlanmak kaydıyle Hatır 
tarafından yapılması ve bilâhara THY nin Hazineye borçlanması yoluyla realize edilmesi düşü
nülmektedir. Durum geliştikçe Sayın Meclisinize arz edilecektir. 

Maliyeti ortalama. 50 000 000 TL. olacak bu yatırım için de gerekli temaslar yapmak üzere 
["mum Müdürlüğe yetki verilmesini, yüksek tasviplerinize sunarız, denilmektedir. 

THY İdare. Meclisi, 35 sayılı toplantıda incelemeye başladığı projeyi, 6 . 10 . 1967 gün ve 39 
sayılı toplantıda tamamlayarak 224 No. İn kararı vermiştir. (Dosya. - i, Lk - 10) 

1. Genel Müdürlük teklifinde detaylariyle izah edilen durum muvacehesinde, teknik teferruat 
ile ilgili hususlar hariç olmak üzere, iç hatlarımızda daha emin, daha hızlı, daha ucuz ve konforlu 
bir taşıma sisteminin, kurulması üzerinde prensip itibariyle mutabakat hâsıl olduğuna ve teklifte 
derpiş edildiği veçhile, 

a) Meml eketimizin bugünkü ek om mü potansiyelinde görülen inkişafa paralel olarak, iç ve dış 
hatlarda gereken tedbirlerin alınması ve hava servislerimizin modern yüzölçümünün genişliği ve 
coğrafî özellikleri itibariyle iki ucu arasında münakale imkânlarında mahdut bulunması dolayısıy-
le. memleketin hızla kalkınmasına yardımcı olmak zarureti yanında, iç hatlarımızda artan yolcu 
trafik potansiyeli ve bunun neticesi olarak ekonomik ve malî faktörler ve ayrıca yüzölçümleri mem
leketimizden daha küçük olan birçok yabancı memleketlerin iç hatlarını çok daha evvel jet leş-
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tinuiş bulundukları gibi sebepler muvacehesinde, iç batlarımızın jet uçakları ile takviye edilmesi
ne ve evvelce kabul, edilen dış hat projesinin üçüncü uçağının da bu projeye dahil edilmesine ve bu 
mevzuda gerekli teknik, malî hususları muhtevi detaylı projelerin Genel Müdürlükçe hazırlan
ıl asma Ve ic ab ettiği surette ilgili idarî merciler, hususiyle Devlet Planlama Müsteşarlığı, Maliye 
ve Ulaştırma bakanlıkları nezdinde lüzumlu temaslarda bulunmaya ve iç hatlarda ön jet proje
sinin hazırlanmasında» Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, 

l ) Genel Müdürlükçe taahhüdü ta zammını eı .ırcyccek mahiyette gerekli önçalışmalarm yapı
larak en kısa bir zamanda İdare Meclisine getirilmesine ve müteakiben finansman ve önprojcnin 
tahakkuku ile ilgili sair hususlar hakkında karar ittihaz edilmesine, 

2. Jet uçaklarımızın gerekli nitelikte bakım, tamir ve revizyonlarının yapılabilmesi için lü
zumlu olan Yeşilköy tesislerinin inşasının, Yeşilköy Hava Limanı tevzi projesiyle beraber mütala
ası da gerektiğinde; binaların inşa yeri Devlet Hava Meydanları tarafından tahsis edilecek Yeşil
köy Hava Limanında en az 160 000 m2 Tik saha üzerinde yapılması ve bu sistemin müfredatı ve 
yatırım miktarları, tahmini olarak aşağıda gösterilen : 

Bedeli TL. 

A) Uçak ve teçhizatı bakını ve revizyon sitesi 43 813 300 
a,) Uçak bakım ve revizyon hangarı ve komponcııt revizyon atelyeleri 

(Proje Xo. : 07. C. 1808) 17 878 .100 
b) Motor revizyon atelyesi 10 702 600 
c) Personel dinlenme evi ve yemekhanesi 1 605 300 
d) Depo binaları 10 702 600 
e) Teknik ve işletme müdürlükleri ve ofisleri binası 3 424 700 
IV) Eğitim binası 3 210 900 
G) Gartering binası 2 675 800 

Toplam 49 700 000 

Xot : Bu bedelin 9 000 000 TL. sının deş para olduğu lak inin edilmektedir. 

Yeşilköy Hava Limanı tevsi projesiyle beraber mütalaa edilerek tesislerin Hatır tarafından 
çizilerek veya çizdirilerek projeleri Türk Havayolları A. O. tarafından tetkik ve tasdik olunduk
tan sonra inşa isine geçilmesi ve maliyeti ortalama < 50 000 000 Elli milyon) Türk lirasını bula
cak bu yatırınım finansmanı Türk Havayolları A. O. lığının Hazineye borçlanmak yoluyle realize 
edilmesi hususunda gerekli temaslar yapmak üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmeye ittifakla ka
rar verildi. 

THY, İdare Meclisi; 27 . 12 . 1967 gün ve 48 sayılı toplantıda. Genel Müdürlüğün 26.12.1967 
gün ve 1500528 sayılı yazısında belirtilen aşağıdaki teklifi gündeme almış, incelemeye başlamıştır. 
(Dosya - I , Ek -11) , 

«1. İdare Meclisinin 10 . 1.1 . 1968 gün ve 220 sayılı Kararı ile Hükümetimizce kabul edil
miş olan o adetlik dış hat jet projemizin eksik kalan 3 ncü yolcu uçağının da alınması için ge
rekli teşebbüslere geçilmesi ve 6 . 10 . 1967 gün ve 224 sayılı kararları ile gerek bu tek jet ve 
gerekse iç hatların jetleşnıesi konuları karara bağlanmış ve «hiç bir taahhüdü tazammun etme
mek kayıt ve şartiyle gerekli temas ve çalışmaların süratle yapılması için Umum Müdürlüğe yet
ki verilmiş olduğu yüksek malumlarınızdır. 

Bu cümleden olarak şimdiye kadar yapılan işler aşağıya çıkarılmıştır. 
a) Özet olarak İdare Meclisine sunulmuş olan iç. hatların jetle takviyesi projesi teferruatlı 

bir kitap haline getirilerek Hükümet makamlarına takdim edilmiştir. Projede genel olarak da ol
sa bir maliyet hesabı yapmak gerektiğinden tip tayini yapılmamış dahi olsa alınacak tayyare 
adedinin belirtilmek mecburiyeti karsısında, iç hatlarımızda kullanabileceğimiz jetlerin büyük 
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bir çoğunluğunun JOO - 120 koltuklu obuaları muvacehesinde yapılan hesaplarla takviyenin 6 jetle 
yapılması gerektiği hususu gene kesin sonuç belli oluncaya kadar genel olarak belirtilmiş bulun
maktadır. 

Kitap haline getirilen proje özel olarak İdare Meclisinin ıttılaına da sunulmuştur. 
b) Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının, projeyi Yüksek Planlamaya sunduğu ve finans

manının yıl içinde temini şartıyle projenin kabul edildiği ve gerek iç ve gerekse dış takviye için 
THY'ııa sembolik olarak 8 000 000 TL. yatırım tahsisi yapıldığı gayri resmî olarak öğrenilmiş 
bulunmaktadır. 

e) Sözü edilen iç ve dış batlarımızın takviyeli için ele alman projenin lîüO 000 000 TL. lık bir 
proje oluşu ve. normal usullerle İm miktarın % 10 - 20'sinin. peşin ve C/r 80 - 90'mm kredi (borçlan
ma) voliyle olacağı gerçeği karşısında : 

(1) THVııın 1968 yılında 30 - G0 000 000 TL. lık bir iç kaynağa sahibolması, 
(2) Ortalama 250 000 000 TL. daha borçlanması, mecburiyetleri ile karsı karşıya gelmiş bu

lunmaktayız. 
0G23 sayılı Kanunumuzun muaddel G ncı. maddesine göre ortaklığımız Bakanlar Kurulu Kararı 

ile itibarı sermayesinin ancak 2 misli kadar borçlanabilir. Son projemizle, mevcut 100 küsur mil
yon liralık borçlarımız miktarı 350 000 000 TL. in geçeceğinden konunun ek- alınabilmesi için ta
hakkuk etmesi gereken ilk şartın sermayemizin 200 000 000 TJ .̂ na çıkarılması zarureti açıktır. Bu 
suretle ortaklığın muhtaç olduğu peşinatın da temini mümkün olabilecektir. 

Bu konuda Maliye Bakanlığı yetkilileri ile yapılan temaslar da teklifimizin olumlu karşılana
cağını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Ancak mevzu projenin inkişafına göre yetiştiği takdirde yıllık adı Umumî Heyette veya bu 
maksatla toplanacak fe\kalâde bir Umumî Heyette tezekkür edibindi üzere Sayın İdare Meclisine 
getirilecektir. 

d) Muhtaç olduğumuz kredinin temini konusunda da gerek Hükümetimizce ve gerekse ortak
lıkça temaslar devam etmektedir. 

Şayanı kaimi bir teklif ümidi belirince İdare Meclisine takdim edilecektir. 
3. 1969 yılı içinde başlanmasını zarurî gördüğümüz iç katlarımızın jetle takviye edilebilmesi 

için. uçak siparişlerinin kontrat imzasından teslim tarihine kadar 18 - 22 ay gibi bir imalât zamanına 
ihtiyaç göstermesi gerçeği karşısında, kredi bulma ve tip tayini konularında, ortaklığın çok süratli 
hareket etmesi gerekmektedir. Kredi bulma temaslarımız devam etmektedir. Tip tayini konu
sunda da ortaklık önhazırlıklar yapmaktadır. 

Ancak konunun nezaketine binaen takibedilccek yolun biran evvel tespitinde fayda mülâhaza 
etmekteyiz. 

Yukarıda, arz edilen bilgileri ıttılaınıza sunar ve iç batlarımızın jet yolcu uçakları ile takviyesi 
için takibedileeck yolun tespitine karar ittihazım saygıyle arz ederini denilmektedir. 

THY İdare Meclisi 5 . 1 . 1968 gün ve 1 sayılı toplantısında. Genel Müdürlüğün 26 . 12 . 1967 
gün ve 150528 sayılı raporu üzerinde müzakerelC'e devam etmiş: üye Tevfik Tığlı; (Dosya - I, 
Ek - 1, S - 10) LVnel Müdürlükten alınan son raporda uçak tipinin tespiti konusunda da. Ortaklık 
ça bazı hazırlıkların yapılmakta olduğundan bahisle, konunun nezaketine binaen bu konuda ta
kip edilecek yolun. Meclisimizce biran evvel tespitinde fayda mülâhaza edildiği beyan edilmekte
dir. 

Menfaatleri tahrik eden ve dünya uçak sanayiinde \> satışında rekabet ölçülerini zorlayan bir 
mevzu olması itibariyle heııimizi ve bütün ilgilileri töhmet yağmuruna maruz bırakmamak bakı
mından esasen bu konuya, her şeyden evvel ve her şeyden çok önem verdiğimizden, bendeniz mese
leyi şu şekilde mütalâa etmekteyim. 

a) Jet tiplerinin, (mücerret olarak) Ulaştırma Bakanlığından bir, DHMİ'deiı bir, ortaklığı
mızdan yeteri kadar, üniversiteden iki, Hava Kuvvetlerinden iki uzmandan teşekkül ederek kar
ma ve ehil bir kurul tarafından tespit edilmesi, 

b) Tip tespitini ihtiva eden dosya Ortaklığımızda ayrıca kurulacak üç kişilik bir heyet tara
fından açılıp, netice bir tutanakla tahkim edilmelidir, 
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c) Bundan sonra sıra ile evvelâ uçak yapan \ .> salan müesseselerden sad.ee,; evsaf teklifleri 
is tenerek gelen, zarflar açı lmadan kasada muhafaza edilmelidir. 

d) Bunu müteakip de yine bu müesseselerden fiyat ve kredi şa r t l an ın ihtiva v(h:n teklifler is
tenerek. 

İda re Meclisimizin de hazır bu lunduğu bir anda (alım satım koalisyonu) taraf ından bu zarflar 
aç ı la rak nıu!ıie\ ahırı değerlendiri lmeli ve keyfiyet tu t anak la tevsik edilmelidir. 

Bu itibarla '-e bu dikkat ir inde mesele yedi v.dıid şeklinde tezahür ederse, uçaklar yedi va
hi t ten, birden fazla firma halinde tezahür ettiği t akd i rde de hangi firma daha müsait şekilde tek
lif yapmışsa <> firmadan satmalınak için harara v ı r ı lmasmda isabet olaeağı tabiîdir . Tabiî \re hiç 
şüphesiz şahsen arz ettiğim bu görüş Sayın Heyetimizin daha isabetli mütalâalar iyle en sağlam 
şeklini a lacakt ı r , 

Başkanvekil i Ziya Altınoğlu — -Iet projesinin daha evvel ki tap haline getiri lmeden ve efkârı 
ıımunıiyeye duyuru lmayıp İdare Meclisine getiri lmesini isterdim. 

İda re Meclisine get i rdikten sonra, duyurulmal ıydı . Bundan evvel '•] je t i ihtiva, eden bir dış hat 
jet projesi geçtiğinden, İm konuda tecrübelerimiz bulunmaktadı r . Geçen devre alman •! jet uçağı 
için evvelâ bir heyet teşkil edilmiş, bu heyet teklifleri almış, beş jet tipi üzerinden bir rapor hazır
lamış, beş teklifi derece derece planlayarak' birinci derecedeki realize edilmişti. Bunun için se
kiz defa toplant ı yapıldı . 

Sıklet merkezini Hükümet kredileri , banka kredileri , tediye şekilleri. Yüksek Planlama ve im
kan la r Kurulu karar la r ın ın temini. Maliye Bakanl ığının müsaadesi, bunlar içinde <\yn\ titizliği gös
termek •mecburiyetindeyiz. (Tip seçimi) için. Genci Müdür emriyle 24 kişilik bir heyet kurulmuş
tur . 24 kişilik heyet çok kalabal ıkt ı . Evvelâ t ip seçimi 've gerekli usulü ortaya vaz'edecek bir he
yetin kurulması büyük faktördür . 

Öyle bir heyet kuralını ki, hem bu usulü koysun, hem de t ip seçimini bu heyet yapsın. Tevfi'k 
Beyin teklifini de d ikka t nazarına alsın. Son celsede Genel Müdür bu hususta, fikirlerini söyler
ken .11.0 kişilik tipin G adet jet ve dış hat lara da tek jet eeman 7 jetin alınması zaruret inden bah
setmişti . Kaç kol tuklu kaç tane olacağını baştan koymamız lâzım (lemisti. O kısma istinaden kuru
lacak olan heyet Genel Müdürün zaruret dedikler ini üstüne alacaktır . Bu. itibarla bu heyetin biran 
evvel kurulması eok yerinde olacaktır . 

Heyet olarak camiamızdan : Teknik ve Ticaret Genel Müdür Muavinleri. E tü t ve Plan Müdü
rü Mahmut Marşan. Satış Müdürü Rifat Zeynioğlu, -Teknik Müdür Nezihi Unsal, İşletme Müdürü 
Bekir Akkan . Kğitim Müdürü Y. Mühendis Er tuğru l Alper. Hukuk Müşavirliğinden Vedat Alpas
lan ve bunlara ilâveten Teknik Üniversite Hava Kürsüsü Profesörü Kudret Mavitan, Teknik Üni
versite profesörlerinden Zeyyad i la t ipoğlu . H a v a Kuvvetlerinden biri mühendis, diğeri pilot olmak 
üzere iki. zatın işt irakiyle bu yardımcı heyetin Genel Müdür lüğe yardımcı olacağı kanısındayım. 
Dışardan gelenlere huzur hakkı verilmesi zarureti, olacaktır . 

Üye Nuru Togay : Konuşmaların aynen zapta «reçinesini ist iyorum sırasiyh», 
.1. Tevfik Beyin yazılı görüşmelerine iştirak ediyorum. 
2. Bundan evvelki jet uçaklarının al ımındaki usule uyulması bunlar ın bize ışık tutacağı kanı

sındayım. 
•i. İk t isa t ^kü l t e s inden istenecek zatın isim zikredilmeksizin istenmesine taraf tar ım. Dekan

lık veya rek tör lük ismi bize bildirir. 
Bunlar ihtisas meselesidir. 
4. Hava Kuvvetlerinden de heyete mütehassıslar alınması uygun olur. 
5. Teknik ünivers i teden isim verilmeksizin bir zat isteyelim. 
G. Maliye Bakanlığından da yetkili bir zatın istenmesi islerimiz bakımından çok uygun olur. 
7. Ulaş t ı rma Bakanl ığ ından yetkili bir zatın istenmesi de muhakkak lâzımdır. 
8. Devlet Hava Meydanlar ı Genel. Müdür lüğünden de bir- zatın bulunması yer inde olur. 
9. Bir de şirketi ilgilendiren eğitim mevzuu vardır . Millî Eğit im Bakanl ığ ından bir zat seçi

lirse iyi olur. Biz İdare Meclisi o larak adet ile or taya çıkmayalım, İdareye bu k a d a r müdahale et
meyelim. 

http://sad.ee
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Bu heyete öyle bir kimseyi koyalım ki, çok yerinde olan Genel Müdürlük bünyesinden tahdit 
etmeyerek bunu Genel Müdürlüğe bırakalım. 

Genel Müdür Muavini Suphi İşeen; İdare Meclisi sayın üyelerinden Tevfik Tığlı'mn tekli
finde, alınacak tekliflerin kapalı alınması, İdare Meclisi huzurunda açılması gibi bazı hükümler 
bulunmaktadır. Arz edeyim: 

Uçakların muayyen tipleri vardır. Firmalar bu tipleri piyasaya arz ederler. Bu firmalar bu 
tipleri piyasaya arz ederler. Bu firmalar uçak tiplerini, vasıflarını, hattâ fiyatlarını ilân eder
ler. Tekliflerin İdare Meclisinde açılması, kapalı teklif alınmasında kanaatimce bir zaruret yok
tur. Evvelâ heyet muhtemel tiplerin meydanlarımıza uygun olup olmadığını tetkik edecektir. 

Bu itibarla teklifin kapalı zarf şeklinde gelmesinde zaruret yoktur. Fiyat üzerinde bir istek
te bulunurken bunda da bazı güçlükler vardır. Fiyatı firmalar esasen afişe ederler, Ama sonun
da pazarlık yapılabilir. Firmalar bütün dünyaya fiyatları afişe etmektedirler. Başlangıçta afişe 
ettikleri fiyatlardan indirim yapmazlar. Ama yapılan incelemede, meselâ: 

Nihaî iki tip üzerinde kararlaştırılması halinde im iki firma ile pazarlık yapılabilir ve iste
nirse alınacak fiyatlar kapalı zarfla da olabilir. 

Bir mütalâamı daha arz edeyim: Alâkalı bakanlıklardan heyet için herhangi bir şahıs isten
diğinde biz karışmayız demektedirler. Bunu Maliye ve Ulaştırma Bakanlığı böyle söylemiştir. 
F-27'leriıı alınmasında Ulaştırma Bakanlığı konu üzerinde hassasiyetle durmuş ve iç hatlara en 
uygun tipin tespiti karma bir heyet tarafından yapılmıştır. 

Heyete THY, Sivil Havacılık, Hava Kuvvetleri, Maliye Bakanlığından hattâ havacılık sahasın
da isim yapmış kişilerden temsilciler katılmıştır. 

Başkanvekili Ziya Altmoğiu: Ben İdare Meclisi Üyesi olarak İdare Meclisinin seçeceği şahıs
ların heyete alınmasına taraftarım. Zira mesuliyet bizlere aittir. Esasen heyet kararı üzerinde 
karara iştirak etmeyenler ayrıca şerh verirler. Ben bu heyetin Genel Müdürlüğe ve İdare Mec
lisine yardımcı olacağı kanısındayım. Bütün hususlarla meşgul olacak doküman isteyecek ve bu
na göre bir karara varacaktır. 

1. Evvelâ bütün usul tespit edilmelidir. 
2. Tip tâyin edilmelidir. 
o. Neticeye bağlanıp bize getirilmelidir. En iyi neticenin alınabilmesi için heyetin isimlerini 

tespit edelim. 
Üye Tevfik Tığlı: Bu heyet tipi de tâyin edecek gibi geliyor bana, bizim, jetimizin tipinin tes

pitini bu heyet yapacaktır. Ekseriyetle kabul edildiği takdirde, yalnız fabrika isini zikredilme-
yerek jetin tipini tespit edecektir. En iyi tip şudur diyecektir. Biz de imalâtçıya imâl ettiği je
tin vasfını soracağız. Vasıfları aldığımızda hangi şartlarla uçağı kaç liraya verirsiniz diyeceğiz. 
Bundan sonra mukayese edilmek suretiyle jetimizi seçeceğiz. Bu vaziyete göre salim bir şekilde 
uçağımızı alırız. 

Başkanvekili Ziya t Altmoğiu: Ben karına heyet kurularak bu işin neticesini alırız kanısında
yım. 

Genel Müdür Vekili Suphi İşeen: İç hat jetleşmesinde gözönünde bulundurulması gereken 
faktörler. 

a) İe hat trafiğinin akış ve potansiyeli ve istikbalde geçireceği merhaleler. 
b) Alacağımız uçağın bizim iç batlarımıza uygunluk derecesi, her bakımdan, 
e) Alınacak uçaklarla yapılacak işletmenin ekonomisi, ilk yatıracağımız, 
d) Bu uçağa intibak derecemiz, ve bakım kolaylıkları, 
e) İkmal kolaylıkları, 
f) Kredi imkân ve şartlan ve diğer faktörler. Eğer biz bu faktörleri dikkat nazarına alır

sak iş kolay olur. Biz bütün bu faktörleri değerlendirmeye mecburuz. Benim kanaatime göre: 
A) Hatlar itibariyle ve seneler üzerinden meselâ: 1965, 1966, 1967 seneleri itibariyle, mem

leketin iç- hatlarının trafik alkışını tespit ederiz. 
Trafik seyri nasıl olmuş, yıllık artışı % kaçtır. Bundan sonra bu trafik akışının önümüzdeki 

yıllardaki projeksiyonu yapılır ve bu suretle hangi hatta ne kadar koltuk Km. arz edilmesi gere
keceği tespit edilir. 
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B) Bu trafik akışının kapasite ile kesiştiği yılı da bulacağız. Meselâ: 1970 yılında Karade
niz hattına şu kadar koltuk Km. ihtiyacını olacaktır. Bunun için ne kadar uçağa ihtiyaç vardır. 
120lik bir uçağı mı yoksa 60lık iki uçağı mı? Bunu Erzurum, Diyarbakır ve Adana için de alaca
ğız bundan koltuk sayısı ortaya çıkacaktır. 

C) Bu sonuçlardan hangi markalı uçağın olacağı ortaya çıkacaktır. 
Bu ve şu iki marka ortaya çıkacaktır ki, bunların her birinin meydanlarımıza inmesi, vasfı in-

celeneceiktir. Meydanlarımıza inebildiğinde tam kapasite ile inebilir • mi? Bütün meydanlar için 
mütalâa etmemiz gerekir. Bu suretle 4 - 5 firmadan sonunda belki 1 - 2 marka ortaya çıkacaktır. 
Bundan sonra ekonomik faktörlerinde dikkat nazarına alınması gerekecekse, coğrafî ve iklim de 
nazara alınarak her hatta işletme masrafları he tabedilerek en uygunu bulunacaktır. Bu itibarla 
hakiki kabuller alınmalıdır. Heyet 2, 3, tipe irca etmiş ise o vakit firmalardan nihaî telif istenebi
lir. 

Kredi şartlarının da dikkat nazarına alınması lâzımdır. Bunda işletme maliyeti, ilk ödeyece
ğimiz para yıllık masraf, yıllık gelir ve yıllık kâr olarak mütalaa etmemiz lâzımdır. Bütün hesap
ları tarifeli seferler üzerinden hesabedilmesi de gereklidir. Heyet bu çalışmaları yaparken hedef 
ve kabulleri tam olarak almalıdır. Bunlar heyetin vazifeleridir. 

Üye Tevfik Tığlı: Parasını, markasını ve bize en uygunu heyet tayin edecek, yalnız bize bu 
heyet muayyen bir marka getirirse ne olacak? 

Genel Müdür Vekili Suphi İşçen: Bundan evvel dış hatlar için yapılmış olan jet projemizde 
takibedilmiş olan usulü izah etti. 

Üye Tevfik Tığlı: Ben de bunu bekliyordum. 

Başkan Dr. Muharrem Tuncay : Bu izahattan anlaşılıyor ki, burada herşey vardır. Ekonomik 
faktörler başta ıgeliyor. Bu heyeti tüm olarak ayrımamız gerektiği bir kere daha anlaşılıyor. 
Sizin bu heyete katılmanız mecburiyeti hasıl oluyor. Bu itibarla camiadan sizin. Teknik Genel 
Müdür Muavini Hüseyin Yeğin'in, Etüt ve Plan Müdürü Mahmut Marşan'm, Satış Müdürü Ki-
fat Zeytinoğlu'ımn Teknik Bakımdan, Teknik Müdür Nezihi Unsal'm, İşletme Müdüıü Bekir Ak-
kan'm, Teknik Kontrol Müdürü Ertuğrul Alper'in, Eğitim Şefi Kaptan Pilot İbrahim Akçin'in, 
yine Eğitim bakımından Eğitim Müdürü Emil Dilmen'in ve hukukî bakmıdan da Vedat Alpas
lan'ın heyete katılmaları ve Teknik Üniversiteden bir profesörle bir iktisat profesörünün ve 
biri mühendis, biri pilot olmak üzerj Hava Kuvvetlerinden iki ıSubayın ve bunlara ilâveten Ulaş
tırma ve Maliye Bakanlıklarından da 2 zatın katılmalarını isteyelim. Ancak bu heyete bu zevat
tan her hangi, birinin katılmaması halinde, (tabiî dışardan isteyeceklerimiz İçin) heyetin çalış
maları devam etmelidir. 

Üye Nuri Togay: 'Ben Genel Müdür lükdekiler için isim vermeye taraftar değilim. Zira hepsini 
tanımıyorum. Onlar bize getirirler izah ederler. 

İdare Meclisi 5 . 1 . 19G8 gün ve 1 sayılı toplantısında yapılan müzakereler sonunda 3 No. lu 
kararı vermiştir. (Ek - 1, Dosya - 1, Sayfa - 18) 

I - 6 . 10 . 1967 gün ve (2^4) sayılı kararımız üzerine Genel Müdürlük tarafından İdare 
Meclisimize tevdi edilen 26 . 12 . 1967 gün ve Etüt ve Plan Müdürlüğü 150528 sayılı rapor ve 
bu konu ile ilgili olarak Genel Müdürlükçe hazırlanmış bulunan İç Hat Jet projesi göz önünde 
tutularak ortaklığımız iç hatları için alınması düşünülen jet uçaklarının: 

a) İç hatlarımızda yıllar ve hatlar itibariyle trafik projeksiyonunun tespiti 
b) Mevcut iç hat filo kapasitesi ve bu kapasitenin müstakbel durumu, 
c) Alınacak uçakların mevcut meydanlarımıza ve batlarımıza uygunluk derecesi, 
d) İç hat jet işletmesinin işletme ekonomisi, 
e) İkmal ve bakım kolaylıkları, 
f) Filo standardizasyonu gibi işletmeye tesir eden teknik ve ekonomik bütün faktörler 

göz önüne alınmak suretiyle tiplerinin tespiti ile bu hususta gereken işlemlerin yapılarak hazır
lanacak raporun İdare Meclisimize verilmesi maksadiyle aşağıda isim ve hüviyetleri yazılı zevat
tan teşekkül edecek bir heyetin kurulmasına: 
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1. Teknik Üniversiteden Prof. Kudret Mavitan, 
2. İktisat Prof. Zeyyad Hatipoğlu, 
3. Ulaştırma Bakanlığından bir zat, 
4. Maliye Bakanlığından bir zat, 
5. Hava Kuvvetlerinden bir Mühendis, diğeri Pilot olmak üzere iki al 
6. THY A. O. Genel Müdür Yardımcısı Suphi İşceıı (Ticaret) 
7. THY A. O. Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Yeğin (Teknik) 
8. THY A. O. Etüt ve Plan Müdürü Mahmut Marşan, 
9. THY A. O. Satış Müdürü Rifat Zeynioğlu. 
10. THY A. O. Teknik Müdür Nezihi Unsal, (Y. Müh.) 
11. THY A. O. İşletme Müdürü Bekir Akkan, 
12. THY A. O. Teknik Kontrol Müdürü Y. Müh. Ertuğrul Alper, 
13. Eğitim Müdürü Y. Müh. Emel Dilmen, 
14. Eğitim Şefi Kaptan Pilot İbrahim Aksin, 
15. Hukuk Müşavirliğinden Vedat Alpaslan, 
II. İşbu Heyetin toplantı yer ve günlerinin kendileri tarafından tespit ile aralarından seçe

cekleri bir Başkanın Başkanlığı altında çalışmalarının yürütülmesine, 
III. İşbu Heyet Ortaklık dışından davet edilenlerden iştirak etmeyenler zuhur.ettiği tak

dirde çalışmaların mevcutla devam ettirilmesine, 
IV. İşbu Heyete Ortaklık dışından iştirak edecek zevata verilecek ücretin 0>-nel Müdürlükçe 

tespit ve itasına, 
V. Heyetin kurulması ve çalışmalara başlaması hususunda gerekli tebligat ne davetin Genel 

Müdürlükçe yapılmasına, 
ittifakla karar verildi. 
İdare Meclisi bu kararı verdiği tarihte THY'da; 
1967 Mayısında hizmete girecekken Ağustosunda hizmete girmiş kiralık bir adet 77 koltuklu 

DC - 9 - 10 jet yolcu uçağı bulunmakta ve 1968 yılı ikinci yarısında hizmete s'-recek. 
İki daet DC - 9 - 30 uçağı sipariş edilmiş ve 2 Şubat 1967 tarihinde mukavele imzalanmış bu

lunmaktadır. Ayrıca mukavele imzalanacağı sırada mukaveleye konan bir madde ile de bir veya 
iki adet DC - 9 - 30 uçağı için 31 Mart 1968 tarihine kadar geçerli olmak üzere bir «obisyon hak
kı» konmuş bulunmaktadır. Bu obsiyon şartları içinde sipariş verildiği takdirde uçaklar 1969 
yılında teslim edilebilecektir. 

THY'ları 1969 yılında iç hatlarda jet kullanmak kararında olduğu için ve kontrat imzasın
dan teslim tarihine kadar 18/22 ay gibi bir imalât zamanına ihtiyaç göstermesi kaı-şısmda kredi 
bulma ve tip tayini konularındı çok süratli hareket etmek zaruretinde olduğunu Cenel Müdür
lük, 27 . 12 . 1967 günü İdare Meclisi gündemine aldırarak müzakeresine başlatmıştı. Bu tarih
te Genel Müdürlük kredi bulma temaslarını devam ettirmekte ve tip tayini konusunda da «ön 
hazırlıklar» yapmakta idi. Ve İdare Meclisinden takibedilecek yolun tespitine karar ittihazını 
istemekteydi. 

İdare Meclisinin bu 3 No. lu kararı üzerine, Genel Müdürlükçe, komisyonun tespiti için ismi 
geçen personel Genel Müdürlüğü davet edilmiştir. 

Komisyon toplantısını 2 . 3 . 19C8 tarihinde yaparak komisyon başkanlığına Teknik Üniversi
teden Prof. Kudret Mavitan ve Başkan Vekilliğine Prof. Zeyyat Hatipoğlu'nu heç.miş ve İdare 
Meclisinin kendisine verdiği direktif çerçevesinde çalışmaya başlamıştır. 

Bilgisine başvurulan komisyon Başkanı Prof. Kudret Mavitan; 
Bizim ilk göreve başlamamız İdare Meclisinin 5 . 1 . 1968 tarihli ve 3 numaralı kararı iledir. 

Bu kararda, Komisyonun üyeleri teşkil edilmiş ve aynı zamanda komsiyonumuzun yapacağı işlerde 
tasrih edilmiştir. 

Komisyon üyesi 15 adettir. Bunun beş tanesi dışından mutabakisi THY, Genel Müdürlüğün-
dendir. Bu liste zamanında biraz değişti, çünkü bazıları Genel Müdürlükten ayrıldılar veya gö-
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revleri değişti. Onların yerine başkalarını tayin ettiler fakat aşağı - yukarı bu oran muhafaza 
edildi. 

İdare Meclisinin bizden istediği görevler şunlardır. 
a) İç hatlarımızda yollar ve hatlar itibariyle trafik projeksiyonunun tespiti, 
b) Mevcut iç hat filo kapasitesi ve bu kapasitenin müstakbel durumu, 
c) Alınacak uçakların mevcut meydanlarımıza ve hatlarımıza uygunluk derecesi, 
d) İç hat işletmesinin işlet a; e ekonomisi, 
e) İkmal ve bakım kolaylıkları, 
f) Filo standardizasyonu gibi, isletmeye tesir eden teknik ve ekonomik bütün faktörler göz 

önüne alınmak suretiyle tiplerinin tespiti ile bu hususta gereken işlemlerin yapılarak hazırlana
cak raporun İdare Meclisine verilmesi» idi. ' 

«Biz bu İdare Meclisi karanın, Genel Müdürlük kararı ile aynı metin dahilinde aldık ve çalış
malarımıza başladık» demiş ve şöyle devam etmiştir. «İlk toplantıda biz, evcelâ Kestiyoner ha
zırlamakla işe başladık. Çünkü, elbetteki firmalara bazı sualler soracak ve o suallerin cevabına 
göre çalışmalarımızı yapacaktık 

Bunun için de 'kestiyoner hazırlanması ieabediyordu. Hemen bir su komisyon seçtik. Bu komis
yonda, 14'ü geçmeyecek şekilde kestiyoner hazırlanmasına karar verdik. Ondan sonraki toplan
tılarımız bu şekilde devam etti ve arz ettiğim gibi de her birine gelenler, gelmeyenler de zikredil
mek suretiyle ve neticede oylamak surtiyle bu kararlar komisyonca meriyete giriyordu. 

Bu kestiyoneri gönderdikten sonra, bize, dört firma cevap verdi. Bu cevaplara göre biz çalış
malarımızı yaptık.» 

Komisyon; 2 . 3 . 1968'den 25 . 5 . 1968'e kadar 19 toplantı, 13 . 6 . 1968'den 10 . 7 . 1968'e 
kadar 10 toplantı, 22 . 7 . 1968'den 7 . 8 . 1968'ekadar 22 toplantı burada su komisyon toplantıla
rı da var, 14 . 9 . 1968'den 5 . 10 . 1968'e kadar 15 toplantı olmak üzere, 7 aylık sürede aşağı yu
karı 70 defa toplanarak çalışmalarını yapmıştır d'ye açıklamıştır. 

Bu konuda bilgisine başvurulan, o tarihlerde (26 . 1 . 1968'den 9 . 7 . 1969'a kadar) Genel 
Müdür olarak bulunan Hüseyin Yeğin ise vekâletler, hükümet devamlı uçak istiyor. Fakat ben 
buranın içinden yetişmiş bir kimse olarak, uçak alımının çok erken olduğunu daha doğrusu yer 
hizmetleri, alt yapıya paralel olmadığını ve işletmede çok büyük güçlükler çekildiği kanaatinde
yim. Devlet Planlama Teşkilâtına da, bu konuda, 14 tane proje tevdi ettim. Altyapının kuv
vetlendirilmesi için çünkü, biz 1957'de bıraktığımız gibi altyapı duruyordu. Ne rezervasyon, re-
zervisyon, ne ticarî hizmetler ticarî hizmet, ne de bakım, bakım hizmeti idi. 

Hollanda da; jet uçakları tamir edilirdi. 
Alan saat başına o zaman 8 dolardı, şimdi zannederim 10 doları bulmuştur. Bir alan saat ba

sma 10 dolar verilir. Bizde maliyeti 3 dolardır. Arada 7 dolar boşu boşuna dışarıya döviz olarak 
verilir. Bir T)C/9\m yıllık bakım hizmeti, 50 bin alan saattir. On DC-9 uçağı için yılda ortalama 
500 bin alan saat eder 7 dolardan 3,5 milyon dolar eder, senede. Bu döviz olarak ödeniyor, Türk 
işçisine vermiyorsunuz bunu. 

Yolcu mütemadiyen uçak yokluğundan bahse der. Fakat Devlette bu anlamda anladığı için bu
nu, artık uçak alın, uçak alın- diye nihayet böyle bir uçak almak projesi yoluna gitik. Bizde bu 
konuda bir komisyon toplandı. Ye bu komisyonda bazı arkadaşlar, dış aleme karşı bitaraf bir 
şekil kazandırmak için dışarıdan, teknik üniverriteden, Hava Kuvvetlerinden de bazı zevatın 
gelmesi kararlaştırıldı. Yerinde ve doğru bir şey. 

Tabiî biz, nezaket icabı, yaşı titri, ve sairesi dolayısıyle profesörlerden birisini, komisyon 
başkam, diğerini de başkan yardımcısı olarak tayin etmiştik. 

Bu etütlerin süratle yapılması lâzımdı. Aslında bizim bir projemiz vardı zaten yeni bir iç hat 
projesi mevcuttu. Yalnız bu projeyi daha objektif şekle sokacak, bir komisyon kurmuştuk. Yeni
den bir proje yapmak değil de, eski projenin daha objektif hale sokulmasıyle daha genişletilme
siyle iç ve dışı da düşünmek suretiyle biraz daha detaylı düşünmek suretiyle bu arkadaşlar tek
nik yardımcı olarak geldiler bize, üç, dört ay etıdettiler. Arasıra gidip bakıyorduk. Netice ne ol
du diye, bir şey' çıkmadı. 
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Birkaç sayfa yazıyle bir üste, o da kitaplardan alınmış, (Hüseyin Yeğin'in açıklaması S-8, 9) 
Burada bir nebze Genel Müdür Hüseyin Yeğin'in açıklaması üzerinde durmak gerekir kanısın

dayım. Evvelâ Hüseyin Yeğin, Genel Müdür, olmadan önce kendisinin de katıldığı ve ilgili ve 
yetkili organlarca da onaylanmış ve 7 adet uçak alınmasını öngören bir iç hat jet projesi olması
na rağmen şimdi genel müdür olarak yeni uçak alınmasına karşıdır. Henüz çok erken bulmakta
dır. Bunun nedenini, bakım tesisleri gibi altyapı tesislerini yapılmamış olmasına bağlar ve bu hu
susa, çok önem verdiği anlaşılmaktadır. 

THY personelinin hazırlayacağı uçak tipi tercih sırasını belirten bir raporun, çeşitli uçak fir
malarına yeteri kadar doğru ve objektif bir çalışma olduğu kanaatini vermeyeceği için, bu mah
zuru veya endişeyi bertaraf etmek maksadıyle ortaklık bünyesi dışından İstanbul Teknik üniver
sitesi uçak kürsüsünden, İstanbul İktisat Fakültesinden ve Hava Kuvvetlerinden bazı zevatın hat
tâ ismen, teknik yardımcı olarak davet edilmesini istediği anlaşılmaktadır. Bu zevattan, mevcu-
dolan önprojeyi sadece daha genişletmelerini istediği sabit olmaktadır. 

Elde mevcut THY iç hatları jetle takviye projesi, 1 Kasım 1967 tarihinde THY Etüt ve Plan 
?viüdürlüğünce hazırlanmış ve o zamanki Genel Müdür Ağasi Şen tarafından da onaylanmış bu
lunmaktadır. O tarihte kendiside etüt ve plan müdürü idi. 

Bu projede. (S-19'a göre) THY'ıım 1969-1970 ve 1971 yıllarında takviye edilmesi gereken or
talama 110 kişilik orta kısa menzilli jet uçağı adedi gösterilmiştir. Buna göre; 1969'da 4 adet, 
1970'de 1 adet. 1971'de 1 adet olmak üzere altı jet uçağına ihtiyaç vardır. 

Buna ilâveten 3 uçaklık dış hat projesinden noksan kalan bir uçağında ilâvesiyle 7 adet uçağa 
ihtiyaç olduğu sabittir. 

Bu husus Genel Müdür Hüse3dn Yeğin tarafından da bilindiği ve ortaklığın durumunda 
belli olduğuna göre pr'ojeye göre yeni uçak alınmasına şimdi niçin karşı okluğu anla şı lamama k-
ta.dır. 

Yine burada şöyle bir soru da akla gelmektedir. Dış hatlar için daha önce yapılan çalışmalar
da. aynı zamanda iç hatlarda da kullanılması düşünüldüğü için, orta - kısa menzilli ve asgari 110 
koltuklu uçaklar üzerinde durarak Douglas DC9/30 tipi jet yolcu uçağı en uygun uçak tipi olarak 
seçilmişken şimdi yeniden Türk Havayolları için en uygun uçak tipi üzerinde durulması ve bu 
maksatla bir komisyon kurulmasının gereği neydi? Türk Havayollarının jetleşme çalışmaları, 
esas itibariyle 1965 ve 1966 yıllarında cereyan etmişti. Ve o yıllarda piyasaya yeni çıkarılan iki 
motorlu DC 9/30 uçağı. 'THY nm Orta - Kısa. mesafe ve 110 koltuk isteyen şartları için uygun bir 
tip olarak görülmektedir. O tarihlerde THY mcla ilk defa jet kullanılacağı ve bu hususta yeteri 
kadar tecrübe sa-lıibi olunanıanıa ve kâfi miktarda yolcu bulamama endişesi ile ve bir de doğrudan 
doğruya dış kredi imkânlarını kullanma mecburiyetinden dolayı ilk olarak 3 uçaklık bir filo dü
şünülmüştü. 

Kısa bir süre sonra kolaylıkla, gerek iç kaynak gerek dış kaynak temin etme olanaklarının doğ
ması, THY' na asgari 10 jetlik bir filo sahibi olma imkânım yaratmıştı. 

Bu arada istenen niteliklere uygun yeni uçak tipleri \>AC - 1.11 - 500 ve Boeing 737 - 200 gibi 
piyasaya çıkmış olması elbette ki, bu koşullarda, THY için en uygun uçak tipinin yeniden araştı
rılması zarureti kendiliğinden doğduğu anlaşılmaktadır. *, 

Buna bir de hava ulaştırmasının her geçen gün çok daha fazla rağbet görmesi faktörü ilâve edi-
litse durum kendiliğinden kolayca anlaşılır hale gehııektedir. 

O halde bu koşullar altında, yeni kurulan 15 kiriLik komisyon. THY için en uygun uçak tipini 
tespit edinceye kadar THY idaresinin; yeni uçak alımına 'gitmemesi olayların seyrinin doğal bir 
icabı olarak ortaya çıkmaktadır. 

Ancak THY nida işlerin bu şekilde cereyan etmediği de bir gerçektir. 
Bu sorunun cevabını araştırırken evvelâ, bu hüviyet ve bünyede bir komisyon kurulması za

ruretini bir de o zamanki görevlilerden araştıralım. Bakanlık Müsteşarı Halûk Ank. yeni uçak 
alımı için çalışmalara başladığı vakit THY İdare Heyeti, meseleyi daha geniş şekilde, bu işi daha 
bilgili eller tetkik etsin diye büyük bir komisyon kurdu. (Halûk Ank'm açıklaması S - 9) şeklin
de cevaplamıştır. 
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Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Başkanı Selâhattin Altay ise uçakların alınmada
ki zaman seyrine baktığımız zaman birinci uçak alındığı zaman idare meclisi ve Umum Müdür 
değişmişti. İkinciyi almaya gidildiği zaman idare meclisi ve Umum Müdür değişti. Bilmiyorum 
acaba bu ikinci Umum Müdür daha evvelden, öteki Umum Müdürün almış olduğu uçakları tevli-
dediyor mu, etmiyor mu, Acaba etmiyordu da daha iyi bir neticeye vaıırnıı diye m,i bir komisyon 
kurmak istedi ve de Hava Kuvvetleri iBakanlık teklifini versin de dört başı mamur bir rapor 
verirse, bu rapora göre de ben alımını yaparsam her hangi bir şikâyet konusu olmaz. Diye düşün
müş olabilir, sorumluluğu dağıtma bakımından. Nihayet bunların hepsi bir ihtimaldir. (Selâhat
tin Altay'm açıklaması) (S - 13/14) şeklinde cevaplamıştır. 

Ortaklık namına açıklama yapan Hukuk Müşaviri Meliha Karaca «Komisyon kurulmasını der
piş eden idare meclisi yazısında, sarahatla iç hatlar tâbiri konulduğuna göre belki, komisyon ku
rulduktan sonra ie ve dış hatların birleştirilmesi ortaya çıkmış olabilir (Meliha Karaea'nm açıkla
ması S - 6, 1 . 3 . 1971) o zamanki» İdare Meclisi Başkanı Tevfik Tığlı memleketteki Devlet, alım 
ve satımları çetin meseleler. Bizim İdaremiz zamanında Ağasi Şen tarafından üç tayyare alımı için 
teşebbüs yapılmış, döviz noksanlığı nedeniyle birisimden fedakârlık yapılmış iki tane alınmış idi. 

Fakat Umum Müdür kafasının erdiği şekilde proje yaptırmış, emir vermiş, telkin etmiş, mües
sir olmuş, bu itibarla proje esaslı değildir şeklinde birçok dedikodular da o vakit cereyan etmiş
tir. Kimden nasıl doğdu bilmiyorum, bu seferki projeyi İstanbul'daki Teknik Üniversiteden iki. 
Hv. Kv. 1 erin d en iki mütehassıslar davet etmek suretiyle daha esaslı, daha bilimsel, esaslara da
yanmak suretiyle bir projenin meydana getirilmesinde fayda mülâhaza edildi» demiştir. (Tevfik 
Tığlı'nm açıklaması S - 2, 25 . 5 . 1971) O zamanki idare meclisi üyesi Ziya Altmoğlu Umum Mü
dür İdare Meclisine haiber vermeden THY bünyesinden ve istediği elemanlardan bir komisyon ku
ruyor ve ilk toplantısı için tebligat da yaptırmış,biz bunu uygun bulmadık. Uçak mubayaası oldu
ğu için, idare meclisinden geçirilmesini daha uygun bulduk. Ve yeni bir kararla, bu heyeti kur
duk yedisi hariçten sekizi THY dan bunların seçimini, Genel Müdüre bıraktık. Ye heyetin pren
siplerini tespit ettik» (Ziya Altınoğlıı'nun açıklaması S - 1,) diye cevaplamıştır. 

Keza o zamanki idare meclisi üyesi Nuri Togay ise «dedikoduların hepsi ortadan kalksın da 
hakikaten yapılan işe herkes inansın diye» bu 15 kişilik karma komisyonun kuruluş, gayesini açık
lamıştır. 

Kuruluş şeklini ve sebebini o zamanki görevlilerin açıklamalarıyle bu şekilde tespit ettikten 
sonra, şimdi komisyonun çalışmalarını ve cereyan eden olayları incelemeye çalışalım. 

Douglas firması mümessili Kııdsi Beydesin açıklamalarına göre «15 kişilik karma komisyon 
kurulmadan önce THY bünyesinden alınan elemanlarla kurulmuş bulunan bir komisyon, iç hat
lar için en uygun uçak tipinin DO/30 uçağı olduğuna karar vermiş ve bu kararı gereğine gör'e 
İdare Meclisi Başkanı ve Genel Müdür Amerika'ya gitmıek üzere biletleri alınmış ve yerleri ay
rılmışken, rakip firma olan Being firmasının Hükümete müracaatı üzerine (K. BeydeşHn açıkla
ması S. 36), Hükümetten aldıkları bir iş'ar üzerine heyet gitmekten vazgeçmiş olduğunu» tespit 
etmiş bulunuyoruz. 

Bu durumun hangi tarihte vukubulduğu sorulduğunda «kesin olarak şimdi hatırlamadıklarını 
bilâhare notlarına bakarak tarihi bildireceklerini»1 ifade ettiler. 

Esasen iç hatları jetle takviye komisyonunun kurulma karar tarihi olan 5 Ocak 1968 ile ko
misyonun fiilen çalışmaya başladığı 2 Mart 1968 tarihi arasında 50, 60 günlük bir zamanın, niçin 
geçtiği anlaşılamamıştır. 

Oysaki, dış hatlar jet alımı çalışmalarından da tespit 'ettiğimize göre, bir firmaya sipariş veril
mesinden uçakların teslimime kadar, 18 - 22 aylık bir zamana ihtiyaç vardır. THY iç hatlar jet 
projesine göre 1969 yılı yaz tarifesinde, en az 4 jet uçağını hizmete sokacak şekilde planlamış 
bulunmaktadır. Buna göre zaman kaybetmeden süratle çalışmak, ortaklık için bir mecburiyet ha
lindeydi. 

Bu anlayış içinde hemen, hemen boş geçen bu 50, 60 günlük zaman israfını anlamak ve izah 
etmek mümkün olmamaktadır. 
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Bu olayı, olayların akışı içinde değerlendirmek gerekir. 
İç hatları jetle takviye komisyonu iç hatlar1 için en uygun uçak tipi seçimi çalışmalarını sür

dürürken, alınması düşünülen bu uçakların, ortaklık tarafından, aynı zamanda, gerek Avrupa 
Canter seferleri için ve turist taşıması için, gerek Suudi Arabistan'a yapılacak Hac seferleri için 
de kullanılacağını da dikkate alıyordu. 

Ortaklığın bu isteği, ister istemez kurulması düşünülen 10 uçaklık bir jet filosu uçaklarının, 
her iki maksatla da, hem dış hatlar, hem de iç hatlarda kullanılabilecek nitelikte olmasını ve 
aynı zamanda (lııter Kontinental) Kıtalar arası uçuşlara da kolayca geçmeyi sağlayacak nite
likte bir uçak olmasını zorunlu kılıyordu. Keza, özellikle. Avrupa'da ve Amerika'da tutunmuş bü
yük imalât firmaların imali olmayı gerektirdiği gibi, her hangi bir arıza halinde kolaylıkla bakım 
imkânlarına sahibolabilmek içinde çeşitli uluslararası hava yollarında özellikle Avrupa ve Ame
rika'da en çok kullanılan uçak hüviyetinde olması da önemle dikkate almayı gerektirmekteydi. 

Yine bu çaptaki bir filonun, devamlı ve azamî şekilde faal bir durumda bulundurulabilmesi za
rureti ,mümkün olan en kısa zamanda uçakların her türlü bakım imkânlarının Türkiye'de sağlan
masını zarurî kılmaktaydı. Aksi halde, THY'nm dış faaliyetlerinden elde edilecek dövizlerin bir 
kısmının, gittikçe büyüyen bir oranda bakım masrafları olarak yabancı ülkelere özellikle, bir süre 
sonra mutlak surette rekabet halinde bulunacağımız ülkelere ödemek mecburiyetinde kalınacaktı. 
Türkiye içiiı bunun ne kadar hayatî bir sorun olduğu ortadadır. Bugünkü, sanayi durumumuz 
karşısında Türkiye istesede, istemesecle nasıl olsa. gerek uçak gerek yedek parça ve kısmen de 
akaryakıt masraflarını döviz olarak yabancı ülkelere ödemek mecburiyetindedir. 

O halele Eğitim ve bakım masrafı olarak Hazine döviz ödememek THY için vazgeçilemez temel 
bir prensip olmalıydı. 

15 kişilik teknik komisyon Mart ayında çalışmalarını sürdürürken genel müdürlük, 2 Şubat 
1967 yılında Douglas Firması ile imza sırasında mukaveleye konan bidayette 31 Mart 1968, bi
lahare 30 Nisan 1968 tarihine kadar geçerli olmak üzere firmaca THY'na bir veya iki uçak için ta
nınmış bulunan obsiyon hakkını, müddetin dolmasına bir aydan fa zil a zaman varken ne şaikle ol
duğunu tespit edilemedi, 27 Mart 1968 tarihinde aniden kullanmıştır. Obsiyon hakkı, alıcıdan zi
yade satıcı -firmayı bağlayan bir nevi sözleşme oluyor. Satıcı alıcıya diyorki, şu tarihe kadar ba
na sipariş verdiğiniz takdirde, ben de size sipariş verdiğiniz uçakları anlaştığımız tarihte tes
lim ederim. Aksi halde normal sıraya girer, sıranız gelince uçakları alırsınız demektedir. Dem ek
ici obsiyon hakkı olan alıcı firma, diğer firmalardan öncelikle uçakları alma avantajına sahip 
olmaktadır. Obsiyon hakkını kullanıncağa kadar alıcıya, hiç bir mükellefiyet yüklemez obsiyon, şa
yet mukavele zikredilmişse uçak satışı fiyatlar! içinde geçerli olabilir. Fakat THY için tanınmış 
olan bu obsiyon hakkında, fiyatla ilgili herhangi bir kayıt yoktur. 

Obsiyon hakkında açıklama yapmaya davet edilen hukuk müşaviri Meliha Karaca (S. - 4) ; 
Meselemizde 2 Şubat 1967'de mukaveleye obsiyon konusunda konan hüküm «Alıcı, bu muka

velenin mevzuunu teşkil eden uçaklara ilâveten iki ad^dp kadar DO/9 uçağı daha almak için ob
siyon hakkına haiz olacaktır-. 

Bu uçakların teslimi, 1969 yılından sonraya kalmayacak ve aynı detay şartnamesine göre ob
siyon hakkının kullanıldığı zaman satıcının mer i olacak şartlarına göre imal edilecektir. Alıcının, 
ismi geçen uçaklardan bir veya iki adet satmalına obsiyonn. 1 Mart 1968 yılı sonuna kadar muha
faza edilecektir» şeklinde olduğunu açıklamıştır. 

Bilâhare; obsiyonu kullanma tarihin 31 Mart 1968 yerine 30 Nisan 1968 tarihi olarak uzatıl
dığını daha önce açıklamıştık. 

15 kişilik komisyon, THY için en uygun uçak tipinin tespiti konusunda çalışmalarına devam 
ederken ve obsiyon müddetinin dolmasına bir aydan fazla zaman varken her nedense G-eııel Mü
dürlük, İdare Meclisine müracaat ederek obsiyon hakkını kullanmak ve bu maksatlada uçak başı
na 50 bin dolardan l'OO bin dolar kapora yatırmak istediğini teklif etmiş ve bu teklif 27 Mart 
1968 gün ve 94 No. lu karanla THY İdare Meclisince, kabul edilmiştir. (Meliha Karaca, S -
13 . 4 . 1971 günü konuşması) 
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İdare Meclisinin bu kararı ve uygulaması üzerine şöyle bir durum meydana geliyor. 
THY için 7 adet jet uçağı alınması düşünülüyor. Bu maksatla bir proje hazırlanmış ve bu pro

je hükümetçe uygun mütalaa edilmiş ve 68 E 04 0020 sayı ile İkinci Beş Yıllık Plana dahil edil
miş, THY; Bu projeyi uygulamak maksadıyle THY'na en uygun uçak tipinin tespit edilmesi için, 
Üniversite ve Hava Kuvvetleri temsilcilerinin de katılmasıyla 15 kişilik bir komisyon teşkil et
miş ve bu komisyon bu maksatla bir süreden beri de çalışmaktadır. 

Bu tarihte, THY'nın elinde, 1967 yılında hizmete. sokulmuş kiralık (77 kişilik bir adet DC-9/10 
jet uçağından ve mukaveleye bağlanmış 103 kişilik iki DO-9-30 uçağı (ki henüz hizmete girme
miş) bulunduğunu İnliyoruz. 

Yine adı geçen proje gereğince, THY'nın aynı zamanda iç ve dış hatlarda kullanmayı düşün
düğü 10 jet uçaklık bir filo kurmak istemekte ve günün koşullarına göre, gxd>ecıeğide dikkate ala-
rek en uygun uçak tipini seçmek istemekte iken, bumaksatla çalışma yaparken henüz müddetinin dol
masına bir aydan fazla zaman varken, THY yöneticilerinin iki DO9-30 uçağı için daha, Douglas 
firmasına kapora yatırarak bağlantıya girme teşebbüsü 15 kişilik komisyonu, bir nevi emriva
ki ile karşı karşıya bırakmak istediği sonucunu vermektedir. 

Zira THY bu hareketle mutesavver filosu için fiilen uçak tipini seçmiş ve böylece beş uçak
lık bir '.nüve filoya meydana getirmeye çalışmıştır. (10 uçaklık filonun Ç5) uçağı bu şekilde temin 
edildikten sonra, geriye kalan satın almaç ak: (5) uçağında aynı tip olması işin mantığının tabiî bir 
sonucudur. Bu durumda THY'nın teknik komisyonu çalışmaya devam ettirmesinin hiçbir mana
sı kalmamaktadır. 

Bu husus hakkında bilgisi sorulan Hukuk Müşaviri Melika Karaca «Bu hususta Genel Müdür
lüğün hareket noktasını sizi tatmin edecek şekilde arz edemeyeceğim, yalnız şöyle bir durum var. 
Eski seçilmiş tipi devamlı olan bir uçak hakları vardır. Bu bir filonun takviyesi için opsilon hak
kını kullanmış olabilir. Kullanmak doğrudur.» şeklinde cevaplamıştır. (Melika Karacanın açık
laması, 8-7.13.4.1971 günkü konuşma) 

Bu haberi öğrenen BAC, SUDAVIATION ve Boeing gibi rakip firmalar, bundan sonra gerek 
komisyon çalışmalarının gerek kendilerinin bu çalışmalara iştiraklerinin yersiz ve gayesiz olacağını 
belirterek Hükümet nezdinde itiraz ve şikâyet etmişlerdir. 

Bu hareket tarzı ile THY yöneticileri; 15 kişilik teknik komisyon kurma maksadına samimî ol
madıkları veya maksatlarına göre vasıta yapmak istedikleri şüphesi akla gelmektedir. 

Şöyleki; 
1. — Obsion müddeti 30 Nisan 1968'de dolmakta, idi. O tarihe kadar bekleyebilirlerdi veya daha 

doğrusu komisyon çalışmalarının sonuna kadarmehil telebedebilirlerdi. 
2. — Obsiyon hakkını müddetinden önce kullanmak için THY'nı zorlayan hiçbir zaruret yok

tur. 
a) Zira erken de kullanılsa 30 Nisan 1968'de de kullanılsa ve hatta jet projesine göre 7 uçak 

sipariş verilseydi dahi obsiyon şartına bağlı uçakların teslim tarihlerinde herhangi bir değişiklik 
olmayacaktı. 

b) Erken sipariş verelim de erkenden uçakları almış oluruz, düşüncesi de varidolamaz. Zira, 
2 Şubat 1967 mukavelesinde obsiyon hakkını kullanma tarihi 31 Mart 1968 iken THY'ları Douglas 
firmasına müracaat ederek müddeti 30 Nisan 1968 olarak değiştirmiştir. 

3. — 15 kişilik teknik komisyon kurulup çalışmaya geçtikten sonra THY'nın obsiyon müddetini 
bu çalışmaların sonuna değin herhangi yeni bir müddet talebinde bulunmamıştır. Bilâkis aksi yönde 
hareket etmiştir. Müddet ^bakımından talepte bulunsaydı, kahul edilmesi kuvvetle muhtemeldi. 

Zira, 7 uçaklık bir mübaya, uçak ticaretinde çok büyük bir mubayaadır. 
Bu koşullar altında Douglas firması, THY'nın isteğini reddedemezdi. 
4. — THY obsiyon hakkını kullanma konusunda yeni müddet talebi Douglas firmasınca kabul 

edilmese ve THY'cla o'bsiyon hakkını kullanmasaydı bu durum THY'nın aleyhine olur muydu? 
2 Şubat 1967 tarihli mukaveledeki obsiyon ile ilgili hüküm incelendiği zaman Douglas firmasın-
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ça, THY'na tanınan obsiyon hakkı, -uçakların teslim tarihi bakımından bir öncelik sağlıyor fakat 
fiyat bakımından (malî yönden) dış hatlar için ilk iki uçak alımında olduğu gibi herhangi bir 
avantaj sağlamamaktadır. 

Esasen 15 kişilik komisyon, bu tarihlerde firmalardan yedi uçak için fiyat bakımından, teslim ta
rihi bakımından ve diğer yan avantajlar bakımından, teklifler istemekte ve imkânlar sağlamaya ça
lışmaktadır. 

Nitekim 15 kişilik komisyonun 3 Ağustos 1968 tarihli takdim yazısı ekindeki cetvelden Doug
las firmasının; THY, şartlarına göre ilâve teçhizatla THY'na mal olacak beher DC-9-30 uçağı için 
4 383 694, 00 milyon dolar istemekte obsiyon uçeğı için, herhangi bir indirim kabul etmediğini gö
rüyoruz. O dalde obsiyon hakkının mevcudolması ve THY, tarafından hatta zamanından önce kul
lanılmış olması, malî yönden bir avantaj sağlamamıştır. 

Hatta Douglas firması bu fiyatı, 31 . 12 . 1971 tarihinden önce yapılacak siparişler için dahi ge
çerli saymaktadır. 

Keza, THY'ları proje gereğince, Douglas firmasından talebettiği 7 uçağı, Douglas firması; aynı 
cetvele göre 2 uçağı 1969 Ekiminde, geri kalan 5 uçağı ise, Nisan - Mayıs 1970'de teslim edebilece
ğini bildirmiş olduğunu görüyoruz. O halde ister obsiyon olsun, ister olmasın, uçakların teslim ta
rihleri bakımından da, herhangi bir değişiklik omıadılını görüyoruz. 

Hatta öyle ki, proje gereğince THY 1969 yılında en az 4 uçak satmalmayı gerektiği halde Doug
las firması, iki uçaktan fazlasını teslim edebilmek imkânından yoksun bulunmaktadır. Ve bu tes
lim tarihlerinin tutulabilmesi için de 30 Eylül 1968'zo kadar obsiyon hakkı tanımaktadır. 

O halde THY'rı hiç olmazsa bu tarihe kadar bekleyebilir ve 27 Mart 1968'de THY'm ileri ölçü
de (Bir seviyede) Douglas firmasına bağlayan obsiyon hakkını kullanmaz ve 100 000,00 dolar kapo
ra yatırmayabilirdi. 

Aynı tarihli cetvele baktığımız zaman Boiııg firmasının, beher 737/200 (115 koltuklu) uçağının 
fiyatı, 4 309 851,00 milyon dolar, 5 adet uçağı Ocak - Mayıs 1969 yılında teslim edebiliyor, fiyat 
farkı talebetmiyor ve ayrıca Ekim 1968'de fiilen THY, emrinde hizmete, girecek şekilde 2 adet 
737/200 uçağı ile 2 adet de 727 -100 (koltuklu) uçağı kiraya vermeyi teklif ettiğini görüyoruz. 

Demek ki Douglas firmasına, 7 uçak 3 . 8 . 1968 tarihindeki cetvele göre, sipariş verilseydi da
hi firma 1969 yılı Ekiminden önce THY'na her hangi bir uçak teslim edemiyordu ve ilâve kira
lık uçak da veremiyordu. O halde (68 E 040020) No. lu jet projesinin bu firma yolu ile uygulama 
olanağı mümkün olamıyordu. 

THY yöneticileri, o tarihte bu bilgilere sahipti. Buna rağmen 27 Mart 1968'de obsiyon hakkını 
kullanmış ve 100 000,00 dolar da kapora yatırmak suretiyle dönüşü çok zor olacak bir şekilde 
Douglas firmasına bağlamış oluyordu. Böylece bir nevi emrivaki yapılmış oluyordu. 

Neticede fiiliyatta THY'ları satmaldığı DC - 9/30 uçakları için; 
1. 15 Şubat 1969 alman 2 X 4.383 696 == 8 767 382 milyon dolar, iki DC - 9/30 uçağı için, 
2. 1970'te alman, iki DC - 9/30 uçağı için 2 X 4 609 000 = 9 218 000 milyon dolar, 
3. 1971'de alınacak iki DC - 9/30 uçağı için 2 X 4 848 718 = 9 697 436 milyon dolar olmak 

üzere toplam olarak 6 adet DC - 9/30 uçağı için, 
2 X 13 842 414 = 27 682 818,00 milyon dolar ödenmiştir. O halde, beher uçak gerçekte THY 

na 13 842 414 — 3 = 4 614 138 milyon dolara mal olmuştur. 
Böylece kademeli olarak yalnız uçak alımından THY lan beher uçakta ortalama olarak 

4 614 138 — 4 383 696 = 230 442 dolar, toplam olarak 6 X 230 442 = 1 382 652,00 milyon do
lar zarar etmiştir. 

Bunların geç hizmete girmesinden doğan kayıpları da ekleyecek olursak zararın ne kadar bü
yük olduğu kendiliğinden ortaya çıkar. 

Bir DC - 9/30 uçağının yıllık ortalama kârı 1,2 milyon dolar olduğuna göre birinci yılda 
4 X 1,2 X 4,8 milyon dolar eder. Bu uçak alımından doğan zararla toplandığı vakit toplam zara
rın 1 382 652 + 4,8 = 6 182 652,00 milyon dolar olduğu anlaşılır. Bu hesap fiilen alman 6 adet 
DC - 9/30 uçağı için yapılmıştır, projeye göre 7 uçak alınması düşünüldüğüne göre, fiilî zararın 
6,18 milyon doların da üstünde olduğu sabit olur. 
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Bu hesabı bir de o tarihte Boeing 737/200 uçakları alınması bakımından yapacak olursak; Boeing 
6 X 4 509 851 = 25 859 106 milyon dolar DC - 9/30 6 X 4 614 138 = 27 682 818 milyon do
lar. 

Yalnız 6 uçak alımında toplam zarar 27 682 818,00 — 25 859 106 = 1 823 712,00, milyon dolar 
ettiği görülür. 

Buna uçakların kullanılmamasından doğan ortalama kâr mahrumiyeti 4.8 milyon dolar da ilâ
ve edilecek olursa Boing alınmayıp DC - 9/30 uçaklarının kademeli alınmasından doğan zararın 
1 823 712 +4.6 = 6 623 712 milyon dolar olduğu sabit olur. Dougias firması, DC - 9/30 uçakla
rının alınmasına karşılık THY ııa 150 000 dolar, 1970'te 350 000 dolar ve 1971'de 200 000 dolar 
olmak üzere toplam olarak 700 bin dolarlık karşılıksız olarak yedek parça kredisi temin etmiştir. 
Buna karşılık Boeing firması, yalnız eğitim için karşılıksız 928 bin dolar harcamayı taahhüt et
miştir. 

Ayrıca THY ma bakım üssü kurması için, 3 milyon dolarlık bir krediyi de uçak kredisi içinde 
temin etmiştir. Demek ki bu bakımdan da Dougias frmasmın tercih edilmesi THY mıı zararına 
olmuş bulunmaktadır. THY İdare Meclisi, bu şekilde hareket etmekle THY m toplam olarak 
6 623 712, 00 -f 3 000 000. 00 + 228 000, 00 = 9 851 000 dolar zarara soktuğu anlaşılmaktadır. Bu 
hususu böylece tespit ettikten sonra biz şimdi tekrar olayların cereyan tarzına dönelim. 

15 kişilik Karma Komisyon 9 . 5 . 1968'de bir ara karar hazırlayarak Genel Müdürlüğe sunu
yor. (Dosya - Uçak mubayası (Dosya II. ek 2) 

Bu kararda, iç hat jet projesine, varter ve hac seferlerine uygun uçakları uygunluk derecesine 
göre aynı işi görecek uçakları başta Boeing 737.200, / C-9/30 ilâve yakıtla. DC-9/40 ilâve yakıtla 
ve süper caravelle (B) olmak üzere sıralıyor, iç hatların jetleşmesiyle ücretlerde, ortalama 
c/c 30Tuk bir indirimin yapılabileceğini belirtiyor ve son maddesinde de bundan sonra yapılacak 
toplantılarda kesin bir tercih sırasının yapılabileceğini, belirtiyor. Ye oy birliğiyle imzalanıyor. 

Bu ara kararın müstenadı da komisyonca oy birliğiyle hazırlanması bir karar halinde 18.5.1968 
gün ve 18 No. lu ibr tutanakla Genel Müdürlüğe sunuluyor. (Dosya Tl. Ek - 3) 

Bu kararada, ara kararda belirtilenlere ilâveten birinci madde de. teknik şartların diğer kısmı. 
bu meyanda genel eğitim, ekipman benzerliği, işletme ekonomisi, konfor, ikmal ve bakım kolay
lıkları ve filo standardizasyonu gibi şartların finansmanla yakın ilgisi dolayısiyle finansman şart
ları ve firmanın yapacağı kolaylıklarla beraber ele alınmasının zarurî olduğu ve bu suretle satına-
lınacak uçağın taayyün edeceğini, 

İkinci maddesinde de «1972 yılı yaz aylarında yolcu projeksiyonuna göre hesaplanmış olan uçak 
adetlerine dayanarak şimdilik nihai olarak seçilecek herhangi bir uçaktan yedi adedinin alınması 
ve tahakkuk edecek yolcu inkaşafma göre ilerde, 

a) Dougias DC-9/30 veya DC-9/40 alındığı takdirde 1 veya 2, 
b) Boing 737/200 alınlığında 1, 
c) Süper Caravelle (B) alındığında 3 adet daha bu nevilerden uçağın filoya ilâvesini komis

yon tavsiye eder. Demektedir. Bu arada BAC Firmasından yeni bir teklif geldiği için, iç hat jet 
komisyonu, incelemeye alacağı uçaklar arasına BAC 111-500 uçağmmda dâhil edilmesine 25.5.1968 
gün ve 19 No. lu ek kararla karar veriyor. Böylece iç hat jet projesi için ilk elemede beş tip uçak 
uygun bulunmuş oluyor. 

Bu bilgileri alan idare meclisi, 25 . 5 . 1969 gün ve 32 No. lu toplantısında durumu müzakere et
tikten sonra 192 No. lu kararını veriyor. 

(Dosya - II, ek - 5) Bu kararla; birinci madde de «Birinci iç hat jet komisyonuna 5 . 1 . 1968 
gün ve (3) sayılı kararımızla tevdi edilen vazifeler meyanmda finansman şartlarının etüdünün 
bulunmaması itibariyle finansman şartlarının da etüt edilmesi vazifesinin de tahmil olunmasına ve 
bu sebeple 5 . 1 . 1968 gün ve (3) sayılı kararla kurulan komisyona. Ortaklık Hukuk Müşaviri 
Meliha Karaca, Muhasebe Müdürü Turgut Sayar, İkmal Müdürü İbrahim Dincerın iltihak ettiril
mesi şartiyle çalışmaların yürütülmesine; 
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2 nci maddesinde ise iç hat jet komisyonunun 9 . 5 . 1968 ve 25 . 5. 1968 tarihli kararlarda tes
pit olunan uçaklar üzerinde; 18 . 5 . 1968 tarihli karardan finansman ile yakın ilgisi dolayısıyle 
tetkik edilmeyen faktörleri; kredi imkânları. Hükümet kredisi, uçak fiyatı, faiz nispeti ve fa
izin mebdei, kredinin vadesi, 

Peşin ödemeler ve ilk taksitin başlama tarihi, yedek parça kolaylıkları ve Spesifikasyon deği
şiklik bildirimi fiyatları (SCN) ve uçakların ilk üçünün 1969 yılı Haziran ayında, geri kalanların 
1970 yılının en geç Haziran aynıda tesliminin şartı faktörleri ile birlikte inceleyerek uçakların 
durumlarının teker teker bir öncelik sırası belirtilmeden tespit olunmasına ve tespitin idare mec
lisine getirilmesine, 

3 ncü maddenin( b) fıkrasında «komisyonun, halen ortaklığımızın Medonnell Douglas firma
sı ile DC-9/30 opsiyonlu iki uçağın siparişi için çalışmaların ve keza finansman mevzuunda 
~Exin Bank'tan talebedilmiş bulunan kredi mevzuunu da gözönünde bulundurmak suretiyle, firma
lardan finansman tekliflerini, beş, altı ve yedi uçak için ayrı ayrı talep etmesine» 

(c) fıkrasında ise «yukarıdaki şartlara ilâveten, imalâtçı firmalardan THY'ca nazarı itibare 
alınıp alınmamak hususlarında serbest bulunmak kaydıyle komisyonca THY'nm Yeşilköyde kura
cağı bakım üssü teçhizatı için ihtiyacı olan üç milyon dolarlık kredinin şartlarının talebedilmesine» 
diyerek yeni taleplerini belirtmiştir. 

THY İdare Meclisinin bu kararı incelendiği zaman, aşağıdaki hususlar dikkat çekici görün
mektedir. 

1. Teşkil edilmiş bulunan iç hat jet komisyonu 15 kişilik oluşu ile normalin üstünde kalabalık 
bir komisyon iken ortaklıktan üç kişi ile daha takviye edilerek 18 kişiye çıkarılması, normal 
görünmemektedir. 

Özellikle hukuk müşavirinin iştirak ettirilmesi dikkat çekici olmaktadır. 
Zira Hukuk Müşavirliğini temsilen Vedat Alpaslan esasen Komisyonun üyesi olarak bulunmak

tadır. (Dosya II. E k i ) . 
Bu Komisyonu teknik bir komisyon olduğu da dikkatten kaçmamalıdır. 
2. Kararan ikinci maddesinde Hükümetin onayını alarak İkinci Beş Yıllık Plana girmiş ve 

68 E 040020 numarayı almış bulunaaı projede 1969 yılında (4) uçak alınması önerilmişken, bu (3) 
uçağa düşürülmüştü]'. 

Keza bundan önceki dış hatlar için uçak alınması için kurulmuş bulunan Dış Hat Jet Komisyo
nu, THY için en uygun uçak tipini yani öncelik sırasını belirtmişken ve 5 . 1 . 1968 gün ve (3) 
sayılı kararında İç Hat Jet bu Komisyona bütün faktörler gözönüne alınmak suretiyle, uçak tiple
rinin tespiti» görevi veıdlmisken, ve İç Hat Jet Komisyonuna diğer müesseselerden temsilciler davet 
edilirken «Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığının 3 Şubat 1968 tarih ve SHD : 
EP - 8/HEP-176 sayılı yazılarında vazifeleri, THY A. 0,'nııı iç hatlarda kullanılmak üzere satma la-
cağı tayyare tipini seçimi» olduğu açıkça belirtili misken, THY İdare Meclisi, bu defa Komisyondan, 
«Bir öncelik sırası belirtilmeden» uçakların tespit edilmesini talebetmiştir. 

Niçin ? 
Ye aynı İdare Meclisi, bu çalışmaların sonunda teşkil ettiği 4 kişilik Komisyonun öncelik sırası 

tespitine neden itiraz etmemiş ve olduğu gibi kabul etmiştir. 
Bu birbirine zıt kararların saiki nedir? Tarafımızca tespit olunamamıştır. 
3. Kararın üçüncü maddesi (b) fıkrasında belirtilen «Ortaklığın Douglas Firması ile obslyon-

lu iki uçağın siparişi için çalışmaları ve Exin Bank'tan kredi talebetmesi.» faaliyetleri. THY'nm iç 
hat projesini en uygun şartlarla gerçekleşmesini engellemez mi? Ye Komisyona, objektif çalışma ola
nağı bırak.n nıı ? 

Keza aynı maddenin (e) fıkrasında bakım üssü teçhizatı için ihtiyacı olan 3 milyon dolarlık 
kredi konusunda «THY'ca itibara almıp alınmamak hususlarında serbest bulunmak» arzusunun ifa
de edilmesi zarureti anlaşılamamaktadır. Hiçbir konuda böyle bir kayıt konmazken bu konuda 
zikredilmiş bulunması dikkati çekici bulunmaktadır. Takviyeli Komisyon (18 kişilik) THY İdare 
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Meclisinin 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı. 25 . 5 . 1968 gün ve 192 saydı kararlarıylc verilen vazifeye 
uygun olarak 3 Ağustos 1968 tarihinde hazırlamış olduğu raporu ve uçak tiplerinin mukayesesini 
gösteren t ahi oyu Genel Müdürlüğe sunmuştur. (Dosya İT. Ek 9). 

Bu rapor, tablo ve muhalefet şerhleri, ile o talihlerde görevli bulunmuş olanlardan bilgilerine 
baş vurulmuş bulunan bazılarının açıklamalarına göre aşağıdaki hususlar tespit edilmiş bulunmak
tadır. 

.1. Cetvellerin incelenmesi. THY için en uygun uçak tipinin tespitinde 18 kişilik Komisyonun. 
THY İdare Meclisince 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı, ve 25 . 5 . 1968 gün ve .192 sayılı kararlarında 
zikrettiği bütün faktörleri dikkate aldığı ve bunlara bazı hususları da ilâve ettiği anlaşılmaktadır. 

Böylece 29 Anafaktör, talî olanlarını da ilâve edecek olursak, mukayesede esas tutulan faktör
lerin 40 adet olduğu görülecektir. 

Oysaki dış hatlar için uçak tipi seçimi için daha önce kurulmuş bulîınan Komisyon, evvelâ 24 
bilâhare 11 faktörü esas alarak karar vermiş olduğunu biliyoruz. (Metin S. 98) O halde, bu İç Hat 
Jet Komisyonu, 196.") - 1966 yılındaki Dış Hat Jet Komisyonundan daha teknik ve daha detaylı ça
lışmış bulunuyor. 

2. İlk bakışta muhalefet şerhlerinin çokluğu dikkat çekici görülüyor. 'Muhalefet şerhleri ince
lendiği zaman durum tamamen değişiyor şöyleki; a) Raporun ve tablonun tümünü reddeden 
herhangi bir muhalefet şerhi yoktur. 

b) Muhalefet şerhlerinden bazıları çalışmalara rahatsızlıkları ve vazifeleri veya vazifeleri do-
layısiyle katılamadıklarına dair (Dosya Tl Ek 9/K) (1. Akçin) ; Ek - 9/y (X. Unsal) 

c) Ziya Kayahan, Hüseyin, Bekir Akkan'a ait muhalefet şerhi; komisyonun dikkate aldığı 
bazı faktörlerin önemli olduğu, diğerlerinin ise seçimde önemli tesirleri olmayacağı kanaatinde 
olduklarını bildiriyor. (Dosya II Ek - 9) 

d) (Bir grup ise. usul bakımından muhalefet şerhi vermektedirler. 
(1) Cahit Toksoy; Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi'Başkanlığı ŞHD: Ep - 8/Hep -

176 sayı ve 3 . 2 . 1968 günlü yazıya gih'Q uçak tipini seçmek için komisyona davet edildiği, 
THY'na uygun uçakları öncelik sırasına ^vc sıralama yetkisi elinden alındığı için muhalefet et
mekte. 

2. ıMahmut Marşan. genellikle projeye, idare meclisi kararlarına ve komisyonun davranışları
na muhalefet etmekte. 

c) Hir grup ise. komisyonun, takdim yazısının 4 neü maddesinde zikredilen «mezkûr uçakla
rın kümülâtif kâr hesaplarının da yapılması faydalı olduğu» cümlesindeki faydalı değil, zaruret 
olduğuna itiraz etmekteler (Ertuğrul Alper Ek - 9/B; (Meliha Karaca. Turgut Sayar. İbrahim 
Dincer Ek - 9/4, Vedat Alpaslan idk - 9/2 Dosya) ayrıca Ertuğrul Alper, bir günlük direkt maliyet 
faktörü için verilen rakamların sıhhatinden şüpheliyim, diyor. 

Keza (Meliha Karaca. Turgut Sayar, ibrahim Dincer ve Emel Dilmen Direkt maliyet hesapları
nın fiilen yapılan işletme masraflarına göre hesaplanması inancındalar. (Meliha Karaca - Hukuk 
Müşaviri. Turgut Sayar. Muhasebe Müdürü. İbrahim 'Dincer İkmal Müdürü, Emel Dilen - Eğitim 
Müdürü) Yalnız bu tarihte DC - 9/30 uçakları THY'd a mevcut değildi. 

Binaenaleyh, muhalefet şerhleri, raporun tümüne karşı bir muhalefet olmayıp, 'kendilerince. 
noksan olduğu zannettikleri veya dikkate alınmasında fayda gördükleri bazı noktalara işaret et
mekten ibaret kalmaktadır. 

3. Komisyon bu rapor ve cetvelleri : 
a) THY 'Genel Müdürlüğü Etüt ve Planlama Müdürlüğünde bu konu ile ilgili mevcut bütün 

dosya, proje etüt ve 150528 sayılı rapor gibi dokümanlar, 
b) İkinci -Beş Yıllık Plan ile 1968 yılı programı ulaştırma sektörü ve THY ile ilgili hususlar 

(Hava Kuvvetleri ile bakım ve revizyon işinde sıkı işbirliği ve Yeşilköy Bakım Üssü hakkında 
öngörülen hususlar dahil) 

e) İmalâtçı firmaların, en son Temmuz ayı ikinci yarısında vermiş oldukları tekliflerde da
hil bütün teklifleri, 
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d) THY İdare 'Meclisince 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı ve 25 . 5 . 1968 gün ve 192 sayılı direk
tiflerini dikkate alarak hazırlanmıştır. 

4. Obsiyoıılu iki uçak için, THY'nın 100 000,00 dolarlık parasının yanması ihtimaline karşılık 
firmalardan 200 000,00 dolarlık teminat mektupları alınmıştır. 

5. Cetvellerdeki bilgilere göre, Donglas DC - 9/30 uçağı ile Boeing 737 - 200 uçağının muhtelif 
faktörlere göre mukayesesi : 

1. THY şartlarına göre ilâve değişikliklerle 
THY na anal olacak fiyat 

2. İlk uçak ile son uçak arasında fiyat farkı 
olup olmadığı, 

3. Uçakların teslim tarihleri 

a) Ortalama 7 uçağın teslim zamanı 
b) Teslim zamanına indirgenmiş beher 

uçağın bedeli % 10 gelire göre 
e) THY iç hatlarda aynı işi görebilecek 

uçak adedi 
d) Teslim zamanına indirgenmiş aynı işi 

görebilecek adette uçak bedelleri °/c 10 
gelire göre 

Kredi 

(i. Taksit 

7. Koltuk adedi 

8. Mevcut yolcuların taşınabilmesi için bir 
günlük direkt maliyet hesapları 

9. Yedek parça deposu (Kıymet olarak) 

10. Eğitini ve bakım üssü için firmanın sağla
ra cağı imkânlar 

11. Ücretsiz yapılacak uçuş eğitimi 

DC - 9/30 737 - 200 

4.383.694,00 $ 4.309.851,00 $ 

31.12.1971'den errel Tarih mevzuubahis cle-
yapılacak siparişler ğil. 
için yok, 
2 uçak Ekim 1969 
5 uçak Xisan - Mayıs 
19 70'd e 

1 . 3 . 1970 

4.155.929,00 $ 

1 172 

5.379.852,00 $ 

5 uçak 1969'da Ocak 
- Mayıs 1969'da her 
ay bir uçak 
1 atlet Nisan 1970 

1 adet Mayıs 1970 
1 . 7 . 1969 

4.092.447,00 $ 

1 

4.506.524,00 $ 

Exim - Bank belli de- Exim - Bank 1 Ocak 
ğil. (Bu tarihte Douğ- 1969'da (Ekim 1968 e 
las firması büyük bir kadar anlaşma olursa, 
malî kriz geçirmekte ve bilâhare krediyi % 
idi) 100'e çıkartmakta) 
İlk uçağın teslimin- 4 ncü uçağın teslimin
den 6 av sonra, 6 av- den 6 av sonra, 6 ar
lık vadelerle. lık vadelerle, 

108 125 

51.088.00 $ 
750.000,00 $ 

48.342,00 $ 

AID den sağlanması 3 milyon dolar Exim-
için yardım edecek. bank kredisi içine so

kacak 
925.000.00 dolarlık üc
retsiz uçuş eğitimi 

Öğretmen vardımı 
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12, Kalkış ağırlığı ve kalkış mesafesi (Tam 
yük - deniz seviyesi) 108.000 lbs ve 103.500 Ibs ve 

8.200 fcet 6.600 feet 
1.3. Tam yükle menzil 1 000 deniz mili 900 deniz mili 
14. Kiralık uçak Bir adet DC - 9/10 İki adet 737 . 200 

(77 kişilik) halen THY iki adet 727 - 100 
hizmetinde Ekim 1968'de THY 

hizmetine girecek 
15. Paraşütçü atma imkânı Yoktur. 1.19 paraşütçüyü seri 

atabilir (2 kapı var
dır) 

Bu tablonun incelenmesi, B 737 - 200 uçağının; fiyat, koltuk adedi, teslim müddetleri ve adetleri, 
fiyatlarında artış olmaması. Exim - Bank kredisinin garanti olması, bir günlük direkt işletme ma
liyeti 3 milyon dolarlık bakım üssü kredisi, 925 bin dolarlık ücretsiz eğitim, 1968 Ekim ayında 4 
uçağı kiraya verebilme imkânı bakırımdan iç hat jet projesi için Douglas DC1 - 9/30 uçaklarından 
daha üstün olduğunu göstermektedir. 

Boeing 737 - 200 uçağı ile DC - 9/3,0 uçağım gerek fiyat gerekse teknik nitelikler itibariyle 
eşit kaimi etsek dahi Boeing firmasının Douglas firmasına nazaran THY için çok büyük maddî 
ve teknik imkânlar arz ettiği çok açık bir gerçek olarak görülmektedir. 

Buna rağmen THY yöneticileri; kendilerine göre yarattıkları bazı sebepler ile bu raporu ka
bul etmemiş, herseye rağmen Douglas Firmasının uçaklarını almaya karar vermişlerdir. Nite
kim takviyeli komisyonun hazırladığı 3 . 8 . 1968 tarihli rapor THY'ca kabul edilmiş olsa idi. 

1. — THY'na 7 uçağın oldukça ucuza mal olmasını sağlayacaktı ve aynı zamanda projenin 
zamanında gerçekleşmesi mümkün olacaktı. 

2. — Uçakların erken hizmete girmesinden THY, önemli kazançlar sağlamış olacaktı. (1968 Eki
mindim itibaren) 

3. —• Cart er seferleri. Hac seferleri, ve kitle turizm taleplerini karşılamış olacaktı. 
4. —• Bakım üssünü harekete geçirmek sureliyle, bakım için dışarıya döviz ödeme durumun

dan büyük ölçüde tasarruf sağlamış olacaktı. 
5. — Filo standardizasyonu, alınmış fakat henüz o tarihte hizmete girmemiş bulunan 2 adet 

DC-9-30 uçağı üzerine bina ederek değil 7 : 11 adet boeing uçakları üzerine tesis etmiş olacak
tır. 

6. — Malî gücü bu surette artmış olacak olan THY ortaklığı, bundan sonraki mutasavver ge
lişme yatırımlarını Devlete mümkün olduğu kadar yük. olmadan kendi imkânları ile yürütebil-
me olanaklarını elde etmiş bulunacaktı. 

Tablonun genel olarak gözdem geçirilmesi dahi. gerek teknik özellikleri gerek firmanın teklif 
ettiği yan avantajlar ve gerek uçakların teslim tarihleri bakımından, Boeing 737-200 uçağının 
THY için en uygun bir uçak tipi olduğunu göstermektedir. 

THY İdare Meclisi ve Genel Müdürlük; biran önce çalışmasını tamamlaması için devamlı ola
rak komisyonu sıkıştırmıştır. 

Hatta bu sebepten komisyon ilgili tablodaki «uçakların aynı vahide irca edilmiş satmalına ma
liyet» sütununa ait hesapların tamamlanmasını beklemeksizin 3 Ağustos 1968 tarihinde raporunu 
eski tablo ile beraber, idare meclisine sunulmak üzere genel müdürlüğe takdim etmiştir. Bir kaç, 
gün sonra da yukarıda adı geçen sütuna ait hesapları, genel müdürlüğe sunmuştur. 

İdare Meclisi, bu hususta bu kadar istical ederken konuyu 12 gün sonra ilk defa 15 . 8 . 1968 gü
nündeki toplantısında ele alarak incelemiş ve 23 8 . 1968 tarihinde «komisyon üyeleri ile müşte
rek toplantı yapılmasına» karar vermiştir. 
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İç hatlar Jet Komisyonunun yazısını takdim ettiği 3 Ağustos 1968'den 15 Ağustos 1968 tarihi
ne kadar 12 gün zarfında idarenin neyle meşgul olduğu muallâkta kalmış gibi görünmekteyse de, 
:?7 . 8 . 1968 gün ve 322 sayılı kararın 4 ncü maddesinin (b) fıkrasının (B) bendinde geçen «bi
linmeyen kaynaklardan yapılan haberler üzerine firmalardan yeni teklifler gelmiş ve bu teklifler
den bir kısmının ortaklığın lehine değer taşıyacağı» saptanmış olması ve 29 . 8 . 1968 günlü otu
rumda da okunan Ulaştırma Bakanlığından gelen resmî bir mektuptan zamanın boşa gitmediği
ne birer karine teşkil etmektedir. 

THY İdare Meclisi,, Genel Müdür ve Jet Komisyonu üyeleri 23/24 . 8 . 1968 günleri müşterek 
oturum yapmış ve bu oturumlarda üyelerden tablodaki konular ve komisyonun çalışmaları hak
kında bilgiler alınmıştır. 

Bu oturumlarda bazı üyeler, THY'nın spesifikasyonunuııı tespit edilerek firmalara sorulmadı
ğı ve buna göre de firmalardan teklif alınmadığını ve işletme ekonomisi hesaplarının 10 yıl sürede 
toplam (kümülatif) kârında tespit edilmediğini ileri sürmüşlerdir. 

Buna karşılık, gerek komisyon başkanı gerek diğer bir kısım üyelerde spesifikasyonunun 
geneli hatları ile sorulduğunu ve buna göre firmalardan teklif alındığını, tablo sütun birdeki 
«Uçakların THY şartlarına göre ilâve teçhizatla THY'na malolacak fiyatların buna göre tekev
vün ettiğini*- ve bunun normal olduğunu, ve işletme ekonomisi hesaplarının da yapıldığını ve 
buna görede tablo sütun 24'deki» uçakların aynı vahide irca edilmiş satmalma maliyetleri ile 
«Sütun 15'deki bir günlük direkt maliyet hesaplarının (D. O. C)» yapıldığını ve bu hesabın kâfi 
ve yeter doğrulukta olduğunu ve bütün bu hususlardaki çalışmaların en son Ağustos 1968 tari
hine kadar THY'mda mevcut bütün bilgelere ve firmaların yazılı ve şifahî beyanlarına istina-
dettiklerini açıklamışlardır. 

Nitekim spesifikasyon konusunda daha detaylı bilgileri firmalara sormak, rekabet şartları
nı bozabileceğini zira, THY spesifikasyonunun Douglas uçağını kullanan firmalar ve onlarla 
işbirliği yapılacağı düşüncesiyle hazırlanmış olduğu ve aynı zamanda THY, için son derece kıy
metli olan zaman kaybına sebebiyet vereceği de bazı üyeler tarafından ileri sürülmüştür. 

Bu konuda 29/30 . 8 . 1968 gün ve 56 ncı toplantıda (Dosya II, Ek 13, S -12) iç hatlar jet 
komisyonu üyesi bulunan Vedat Alpaslan; THY spesifikasyonu katij^etlıe tespit edilip bundan 
önceki1 komisyona verilmiş değildir «keza» bunun (spesifikasyoııun) teknik evsafı, teknik özel
likleri hazır olmadığı, verilemeyeceği beyan edilmiştir «Bu sebeple muhalefet şerhinde, madem
ki teknik özellikleri veremiyorsunuz o zaman uçuşa elverişlilik sertifikasmdaki vesikalar fiya
ta esas alınacaktır» demiştik diye komisyondaki çalışmayı ve THY Genel Müdürlüğünün tutu
munu açıklamıştır. THY İdaresinin THY'na ait detay spesifikasyonu vermemesine rağmen ko
misyon, ileride herhangi bir itiraza meydan vermemek ve muhtemel bir zaman kaybını önlemek 
için daha önce dış jet projesi için uçak mübaayasmda tespit edilmiş bulunan THY spesifikasyo-
nunu, dikkate alarak firmalara bildirmiş ve bunlardan gelen cevaplara görede bazı düzeltme
ler ve ilâveler yaparak tablo sütun l 'deki fiyatları tespit etmiş bulunmaktadır. 

Nitekim bu hususların 29/30 . 8 . 1968 gün ve 56 ncı toplantıda (Dosya II, Ek - 13 - 17) 
Emel Dilmen'in açıklaması 15 . 6 . 1968 tarihinde firmalara gönderdiğimiz mektuba ekli sual 
cetvelinden ifadesi bu hususların firmalara sorulduğunu teyidetmektedir. 

Bu meyanda «Bir tek Boeing firması bazı obsiyonları fiyatlı olarak verdi. Fakat bilhassa Av
rupa firmaları vermedi. Douglas da veremedi çünkü daha evvel bütün obsiyonlann kitabının 
bizde olduğunu herhalde ileri sürebilir. O yüzden belki vermemiştir» 

(Dosya II E k - 1 3 - S - 1 7 ) Emel Dilmen'in açıklaması). 
Bu arada Genel Müdürlüğün 22 . 8 . 1968 gün ve hukuk müşavirliğinin 900907 sayılı yazısından 

anladığımıza göre MCDONNELL - DOUGLAS firmasından yeni bir mektup gelmiş ve bu mektup 
üzerine yapılan müzakereler neticesinde THY İdare Meclisi; 

«Henüz MC. Donnell Douglas firmasından; iç hat projesine göre uçakları alacağımız belli ol
madığından, bu mektubun da lüzumunda dikkat nazarına alınmak üzere dosyasından hıfzına, 
yalnız mektupta bahsedilen kredinin şimdiden tevsik etmek üzere Genel Müdürlükçe tavzih 
ettirilmesine ittifakla karar vermiştir.» Karar No. : 321 (Dosya II, Ek - 11 - S -12) 
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Bu mektup ve İdare Meclisi ve Genel Müdürlüğünün tutumları aşağıdaki hususlar bakımın
dan dikkat çekici görülmektedir. ŞöyfLeki : 

1. İdare Meclisi, iç hat jet komisyonunun 19 Temmuz 1968 tarihinden sonra firmalardan ge
len tekliflerin komisyonca dikkate alınmış olmasını sual konusu etmiştir. (23/24 . 8 . 1968 gün 
ve 51 ve 52 sayılı toplantı tutanakları Dosya II, Ek - 10) Fakat kendisi bu tarihten çok sonra 
gelen bu mektubu kabul etmiş ve genel müdürlüğü, mektupta bahsedilen kredi konusunun tev
sik edilmesi ile görevlendirilmiştir. 

2. Bahis konusu mektup normal olarak ve halen vazifesine devanı eden İç Hat Jet Komisyo
nuna intikal ettirilmesi gerekirken intikal ettirilip ettirilmediği şüpheli kanmaktadır. İntikal et
tirilmemiş olması daha muhtemel görülmektedir. (23/24 . 8 . 1968 günkü oturumlarda keza 29/ 
30 . 8 . 1968 günkü oturumlarda da bahis konusu edilmiyor. Bu tarihlere ait tutanaklar) 

3. THY İdare Meclisi, «henüz MC. Domıell Douglas Firmasından iç hat jet projesine göre 
uçakları alacağımız» beyanı ile ihsası rey etmiş olmaktadır. 

4. Keza İdare Meclisi, mektupta bahsedilen kredinin tevsiki ile genel müdürlüğü görevlendir
mek suretiyle ihsası reyini teyidetmektedir. 

5. Oysaki İç Hat Jet Komisyonu 2 Mart 1968'den 3 Ağustos 1968 tarihine ka,dar yaptığı çalış
manın sonunda, İdare Meclisine takdim ettiği tabloda, Boeing Firmasının THY'na tekliflerinin 
bariz şekilde daha cazip ve avantajlı olduğu görülmektedir. Ye komisyon çalışmaları sonucunun 
kabul edilip edilmeyeceği de henüz o tarihte meçhuldür. 

6. MC. Doımell Douglas Firmasının mektubunun THY yetkili organları tarafından o sırada 
kabul 'edilmiş ohııası, mutad usule aykırı düşmektedir. Ayrıca mektubun hukuk müşavirliğine 
gelmiş olması da normal görülmemektedir. 

7. Firmanın adı, şimdiye kadar Douglas iken şimdi MC. Doımell Douglas olması. Douglas Fir
ması nm iflâs tehlikesini atlatmış olduğuna karine teşkil etmektedir. THY İdare-Meclisi adı gecen 
32.1 Xo. lu karardan sonra (27 . 8 . 1968) tarihinde 322 No. lu kararını vermiştir. 

İki kararda ; 
1. Firmalardan kabul edien obsiyoııların şimdilik. (54) gün daha temdidinin istenmesine. 
2. Alınacak jetler konusunda Genel Müdürlük bünyesinden, Genel Müdür tarafından 5 kişi

lik bir heyetin kurularak iktisadî işiletme hesapları ile standardizasyoıı tetkiklerinin yeniden il
mî hüviyeti ile ve tatminkâr bir şekilde incelettirilmesin], 

3. Ortaklığın ihtiyacına cevap verecek nitelikteki spesifikasyon hudutları içinde bir şartna
menin yeniden tanzimi ile firmalardan beş - yedi uçak için kesin bir fiyat teklifinin alınması ta-
lebedilmiştir. 

Bu sırada 28 . 8 . 1968 günü Ulaştırma Bakanlığından Ulaştırma Bakanı Dr. Sadettin Bilgiç 
imzası ile üç eki olan resmî bir mektup gelmiştir. (Dosya II. Ek - 12, S - 4. 29 . 8 . 1968 gün ve 
toplantı 56 -A 

Bu mektubun; 
1 nci maddesinde «THY Anonim Ortaklığının iç hat jet'leşme programını ve THY tarafından 

istenilen spesifikasyoııa uygun olarak ilk defa, firmalara müessesemizce yazılmış bulunan mektup
lara ve bilâhare komisyon tarafından sorulan suallere, komisyonla birlikte yeniden mütemmim su
aller sormak üzere hazırlandığınız bu günlerde, ilişik listedeki tarzda sarih bir sual tarzının fay
dalı olacağını nazarı itibara alınmasını, 

2 nci maddesinde «10 günlük bir opsiyon müddeti içinde cevapların istenmesi.» 
3 ncü ve 4 neü maddelerinde «nihaî hektuplarm, firmaların yetkili temsilcileri huzurunda 

açılacağını ve firmaların açık pazarlığa davet edilmesini» istemektedir. 
Bu mektup ve eklerindeki sorulardan bakanlığın, İç Hatlar Jet Komisyonunun çalışmalarını 

esas aldığı ve firmaları, son defa 10 gün içinde acık pazarlığa davet etmek suretiyle, yeniden fi
yat indirmeleri ve diğer yan faydaları sağlamak amacı güttüğü anlaşılmaktadır. 
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Nitekim THY İdare Meclisinin komisyon üyeleri ile birlikte yaptığı 29/30 . S . 1968 gün ve 
56 sayılı toplantıda (Dosya II Ek - 13, S-14/15) İdare Meclisi üyesi Ziya Altınoğlu, «bizim yap
mak istediğimiz dört firma nezdinde muhtelif şekilde kolaylıklar temin etmek maksadına ma
tuftur» ve «esasen bakanlıktan gelen soruların sonları daha ne kadar tenzilât yaparsınız» şek
lindedir diyor ve ilâve ediyor «Bu çalışma yeniden uçak almak değil, ticarî bir taktiktir» diye 
mektubun maksadını açıklamaya çalışmaktadır. Fakat İdare Meclisince itibar görmemiştir. Ayrı
ca İç Hat Jet Komisyonu Başkanı Profesör Kudrcd Mavitan'da bu konuda 5 . 9 . 1968 tarihinde 
Ulaştırma Bakanlığına yazdığı mektupta «28 . 8 . 1968 tarihli mektubunuz ile THY na verdiğiniz 
direktif, bana da şahsen izah etmek lütfunda bulunduğunuz gibi firmalar arasında son bir pa
zarlık yapılmak suretiyle Devletin bir kat daha yararlanmasını temin etmek» şeklinde anladığı
mı açıkça ifade etmektedir. 

Hal böyle iken, THY İdare Meclisi 29/30 Ağustos 1968 günü İç. Hatlar Jet Komisyonunun 
mevcut üyeleri ile beraber yaptığı toplantı sonunda: «Dört uçak imalâtçı firmasına gönderilecek 
Türk Hava Yolları Spesifikasyonu (Teknik Şartname) ile 3 adet eki üzerinden mutabaka varı
lan soruları tespit etmiş ve 13 . 9 . 1968 günü son teklif mektubunun kabulüne karar vermiştir. 
(Dosya II Ek-13, 29/30 . 8 . 1968 gün ve 56 ncı toplantısı S-77) 

Böjdece bu tarihe kadar cereyan eden olayları toparlayacak olursak, İç Hatlar Jet Komisyonu 
çalışmalarını tamamlayarak 3 Ağustos 1968 günü ekli tablo ile beraber raporunu Genel Müdürlüğe 
vermiştir. 

Her ne kadar İdare Meclisinin 25 . 5 . 1968 gün ve 192 sayılı direktifi ile uçakların öncelik 
sıralarının tespit edilmeden takdim edilmesi t-alebedilmiş ve komisyonda bu direktife uyarak tab
loyu tanzim etmişse de, ilk bakışta, pek çok yönlerden boeiııg 737 - 200 uçağının üstün olduğu ve 
yan teklifler bakımından da boeing firmasının en avantajlı imkânları THY na teklif ettiği anlaşıl
makta dır. 

Raporun verildiği bu tarihte THY jet yolcu uçağı olarak sadece bir adet kiralık 77 koltuklu 
DC-9/10 uçağı mevcuttu ve ortaklık bakım tesislerinde bu uçağın gerek motor gerek komponet-
lerinin bakım ve revizyonun da kullanılacak lüzumlu teçhizat ve malzeme mevcut değildi. Kıs
men bu durum fakat daha çok yapılan kiralama mukavelesi icabı 16 . 8 . 1967 tarihinde bu uça
ğın bakımı için KLM firması ile bir anlaşma yapılmıştı ve dış hatlar için daha önceden sipariş 
verilmiş bulunan iki adet DC-9/30 (103 koltuklu) uçağı henüz Türkiye'ye gelmiş bulunmamakta
dır. Yalnız THY 30 Nisan 1968 tarihine kadar müddeti varken her nedense İdare Meclisi müd
detin dolmasını beklemeden ve İç Hat Jet Komisyonunun çalışma sonucunu da almadan, iki adet 
obsiyonlu uçak için 27 Mart 1968 de obsiyon hakkını kullanmış ve 100 bin dolar kapora yatırmış 
bulunmaktadır. THY İdare Meclisi, İç Hat Jet Komisyonunun boeing 737-200 uçağının, douglas 
DC-9/30 uçağından üstün olduğunu belirten «ilk etap etüdlerine muttali olduktan sonra evvelâ, 
2 5 . 5 . 1968 gün ve 192 sayılı kararı ile; 

1. Komisyonun, uçakları, bir öncelik sırasını belirtmeden tespit etmesini, 
2. Uçakların ilk üçü 1969 Haziranında, geri kalanlarının 1970 yılının en geç Haziranında tes

limi şartları ile dikkate alınmasını, 
3. Komisyonun finansman şartlarını da dikkate almasını istiyor ve bu maksatla da hukuk 

müşaviri, muhasebe müdürü ve ikmal müdürünün de bundan sonra, komisyona katılmasına karar 
veriyor. 

İdare Meclisi, bu kararının 1 nci maddesi ile 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı kararda komisyona 
vazife olarak verdiği THY için en uygun uçak tipinin seçimi yetkisini komisyondan geri alı
yor. 

2 nci maddesi ile de, iç hat jet projesinin tespit ettiği hangi yılda ne kadar uçak alınacağı 
hükmünü Douglas firması lehine değiştiriyor. 

3 ncü maddesi ile de, ileride üzerinde ihtilâf çıkartılacak bir konuyu da vazife olarak komis
yona veriyor ve bu maksatla da THY bünyesinden 3 elemanını vazifelendiriyor. Nitekim bu şa
hıslar bilâhara bu konuda muhalefet şerhi vermişlerdir. Sonrada 29 . 5 . 1968 günkü toplantıda da 
THY Genel Müdürüne, obsiyonlu iki DC-9/30 uçağının alımı için Exim Bank nezdinde teşebbüste 
buluma sı için yetki veriyor, 
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Bilâhara 28 . 6 . 1968 gün ve 231 sayılı kararı ile de; obsiyonlu 2 adet DC-9/30 uçağının 
«katî siparişinin yapılması ve satmalma mukavelesinin imzalanması için» İdare Meclisi Başkanı 
Dr. Muharrem Tuncay ile Genel Müdür Hüseyin Yeğin'i vazifelendiriyor. 

Bu iki karar, THY iç hat jet projesi için en uygun uçak tipini seçmek için teşkil edilmiş bu
lunan 18 kişilik komisyonunun mevcudiyetini lüzumsuz kılacak bir karardır. Zira obsiyonlu iki 
uçağın satmalınması ile adetleri 5'e yükselecek olan DC-9/30 uçağı, artık kurulması düşünülen 
jet yolcu uçak filosunun temel nüvesini teşkil edeceği için, başka bir tip uçak daha üstün olsa 
ve o ilgili firma THY na Douglas Firmasından daha büyük çıkarlar sağlasa dahi THY İdare 
Meclisi, bu imkânları THY lehine kullanmak olanağını tamamen kaybetmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca İdare Meclisi, bu tutumu ile tarafsız ve objektif olma durumunu otomatikman kay
betmiş oluyordu. İdare Meclisi üyeleri, bu gerçekleri değerlendirmekten yoksun olamayacaklarına 
göre acaba bu birbirine zıt davranışları niçin yapıyorlardı. 

İdare Meclisi, THY iç hat jet projesi için en uygun uçak tipinin Douglas Firmasının DC-9/30 
uçakları olduğu fikir ve kanaatinde iseler, o zaman, 15 kişilik İç Hat Jet Komisyonunu niçin 
teşkil ettiler sorusu ister istemez akla gelmektedir. 

Bu sırada İdare Meclisinin 231 sayılı kararını tespit eden rakip firmalar, Ulaştırma Bakanlı
ğına şikâyette bulunarak, THY İdare Meclisinin bu hatalı kararının uygulanmasının durdurul
masını istediler. Bu istek Ulaştırma Bakanı tarafından haklı görülerek Amerika'ya gitmek üze
re hazırlanmış bulunan THY idarecilerinin hareketi durdurulmuştur. Bu suretle de obsiyonlar 
uçaklar sorunu 7 uçak alımını öngören iç hat jet projesiyle birleştirilmiş oldu. 

Bu konuda bilgisi sorulan Boing firmasının Türkiye mümessiliğinden E. Gn. Sadi Atikhan; 
«komisyon çalışmalarını bitirmek üzere idi. Bir 3tafta kadar kalmıştı. Fakat bir gün haber aldım-
ki, sayın Umum Müdür ertesi gün îdare Meclisinden de bir kaç. kişi Amerika'ya bu obsiyon tay
yareleri almak için hareket ediyorlar Maliye Bakanına gittim, durumu anlattım Komisyon çalış-
malarmnı bitmesine bir hafta, on gün gibi kısa bir. zaman kalmıştır. Şu an için bu tayyareleri 
halen almaya lüzum yok. On g*m daha beklemeli, iyisi hangisi ise o alınır. Tabiî Cihat Bey ala
kadar oldu ve bu hususta Sadettin Beye telefon etti. Böyle, böyle yanımda bir zat var, şöyle bir 
iddiası var, kendisini gör dedi. 

Sadettin Bey, annesi ameliyat olacakmış İstanbul'a gidiyormuş, gelsin beni İstanbul'da gör
sün dedi. 

Hangi tayyare ile gideceğini haber aldım ve rynı tayyarede yanma oturdum. Anlattım ve 
200 000 dolar meselesinden de kendisine bahsettim. Peki dedi, sen bunu söylüyorsun ama fir
manın yazısı var mı, vereceğim diyorsun ama bu firmanın resmî yazısı var mı? Orada tesadüfen 
firmanın selahiyetli adamlarından bir tanesi vardı. Kendisine yazılı olarak verebilir misiniz de
dim, peki verebilirim dedi. Ye hakikaten hastanede bu yazıyı Sadettin Beye veıdim, aldı ve he
yet gitmeden durdurdum. Bu hâdiseden dört beş gün sonra Sadettin Bey telefonu açtı evime de-
diki böyle böyle sizin tayyarelerin en son fiyatı nedir? En son fiyat ve saire hususunda, en son 
yazılan yazıda da teslim tarihi fiyat, teknik şartlar birçok şeyler var. Tenzilatı daha önce hiç 
düşünmedik veremezdim» şeklinde bildiklerini açıklamıştır; Sadi A tike an'm açıklaması S, 3,4) 

Nitekim USAŞ eski Genel Müdürü Necati Mustanoğlu bu konuda, Yeşilköy hava meydanında 
o zamanki Ulaştırma Bakanını karşılanmasında Boeing temsilcisi E. Hv. Generali !Sadi Atikhan 
THY Genel Müdürü Hüseyin Yeğin'e «Ben Balkana lâzımgelen mektubu verdim, ama siz Genel 
Müdür olarak beni dinlemek mecburiyetindesiniz. Çünkü bugünlerde Amerika'ya gitmekte olduğu
nuzu da öğrendim. Ve bu seyahatiniz mutlaka durdurulacaktır. Bundan emin olun şeklinde ko
nuşurken Hüseyin Yeğin, bunu bir emekli generali değil de her hangi bir vatandaşa dahi reva 
görülmeyecek bir tarzda şiddetle reddeti. Dinlemek istemedi. Hatta ben, birtakım işaretlerle de 
paşanın arzusu mutlaka uçak meselesi de olmayabilir, kendisini dinlemekte fayda vardır de
yince, Hüseyin Yeğin «Hayır efendim dedi bu iş bir uçak meselesidir. PİŞMİŞ AŞA su katmak. 
için yapılmış bir teşebbüstür. Binaenaleyh dinlemem mümkün değildir», dedi. Her ikiside sinirli 
nerede ise pek hoş olmayan bir hâdise çıkarabilirdi neyse önlendi. Şeklinde tanık olduğu bir 
olay anlattı (Necati Müsttanoğ'.unun açıklaması S-8.) 



— 84 — 

Bu konuda Douglas firmasının Türkiye Mümessili Kudsi Begdeş, «THY iç bünyesinde yapı
lan çalışmalara göre tekrar DC - 9 alınmasına karar vermişlerdi, idare Meclisi Başkanı ve Umum 
Müdür hareket edecekleri zaman Boeing, Maliye Ulaştırma Bakanlıklarına bir mektup yazıyor 
ve diyor ki, eğer Douglas uçaklprı alırsanız bizimkilerden şu kadar fazlaya mal olacaktır, ziyanı 
olacaktır, onun için sizi ikaz ediyorum şimdilik durdurunuz diyorlar ve heyet gitmedi. Gidece
ğimiz gün durdurdular, zannediyorum. Hatta galiba biletleri dahi hazırdı, gidecekleri yerleri ayrıl
mıştı ve Ulaştırma Bakanı yahutta Hükümet erkanından birisi ikaz etmiş, gitmediler. (Kudsi Beg-
değin konuşması S - 5). 

İdare Meclisi Başkanı Dr. Muharrem Tuncay ise bu konuda 4 . 2 . 1969 günü İdare Mecli
sinin 10 ncu toplantısında bütün muameleleri ikmal edilmiş bulunan obsiyonlu iki DC - 9 - 30 jet 
uçağının imza mukavelesinin tamamlanması için Genel Müdür Hüseyin Yeğin ile birlikte beni de yet-
kili kıldığınız dair 28.6.1968 gün 231 sayılı kararı tatbik etmek ve böylece son safhaya da ikmâm et
mek üzereyken; iki obsiyonlu D C - 9 - 3 0 jet uçağı içdnlOO bin Amerikan dolarlı bir kapora yatırdığı
mız Douglas firmasından başka, diğer firmaların yaptığı müracaatlar karşısında, bu işle alâkalı im
za mukavelesini önce bir müddet için ve daha sonra iç hat jet projesinin neticesi alınıncaya kadar 
ve yine bir kararımızda zikredilen bazı esbabı mueibelerle ertelemiştik» şeklinde konuşması ile de 
teyit edilmektedir. (Dosya - II. Ek : 24, S - 2) 

İdare Meclisi üyesi Ziya Altmoğlu ise bu konuda; «Biz obsiyonlu uçaklar hakkında muame
leyi iptal ettik ve iptal kelimesini kullanmadık 5 - 7 diye karar verildi. O noktadan bu şekilde
ki bir ifade ile 7 uçağın alımına geçtik dolayısiyle iki obsiyonlu uçağın muamelesi kalmış oldu. 
Diğerlerinden teminat istedik» di mistir. (Dosya, II, Ek - 24, S - 10) 

THY İdare Meclisi, 3 . 8 . 1968'de takdim edilen komisyon raporunu ancak 12 gün sonra 
15 . 8 . 1968 den 19 . 8 . 1968 tarihine kadar dosya üzerinde çalışmıştır. Oysaki İdare Meclisi 
ve Genel Müdürlük, dosyasının biran önce tekemmülünü komisyondan talebetm ekteydiler. İdare 
Meclisi bilahare 23/24 . 8 . 19^3 gürü jet komisyonu üyelerinin de katılmasıyle müşterek olarak 
iki gün süre ile raporu incelemiç ve üyelerden gerekli izahatı almışardır. 26/27 . 8 . 1968 günleri 
İdare Meclisi tekrar yalnız olarak toplanmış evvelâ, 321 No. lu kararda ifadesini bulan MC. 
Donnell Douglas Firmasının teklif mektubunu incelemiş ve henüz MC. D. Douglas Firmasından 
iç hat jet projesine göre u c a l a r ı alacağı belli olmadığı için yalnız mektupta bahis konusu edi-
'en kredinin tevsiki için Genel Müdürlük vazifelendirilmiştir. 

27 . 8 . 1968 gün ve 322 No ju kararı ile de, 
1. Firmalardan 45 gün yv.i bir obsiyon istenmiş, 
2. Alınacak jetler konusunda kesin karar verebilmek için standardizasyonun da, dikkate alı

narak iktisadî işletme hesaplarının ilmî hüviyeti ile ve tatminkâr bir şekilde yapılması için Genel 
Müdürlük bünyesinden Genel Müdür tarafından 5 kişinin seçilerek halen işe başlatılmasını, 

3. Ve komisyonla müşterek toplanarak ortaklık ihtiyacını cevaplayacak nitelikteki spesifi-
kasyon şartlarının tespitine, 

4. Ve firmalardan 5 ilâ 7 uçak için kesin bir fiyat teklifi alınmasını kararlaştırmıştır. 
Bu kararda, iktisadî işletme hesaplarının ilmî yönden yapılması isteniyor fakat 18 kişilik ko

misyon vazifesine devam ettiği ve içinde ilmî yönden yetkili bulunan uçak kürsüsü Prof. Kud
ret Mavitan ile iktisat Prof. Zeyyat Hatipoğhı bulunduğu halde teşkil edilen 5 kişilik komisyo
na dahil edilmiyorlar. Yine komisyon teşkil edilirken, bu komisyonda vazife alacak olanları İda
re Meclisi ( 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı karar) vazife ve ihtisaslarını dikkate alarak ismen seç
mişken, bu sefer, bu beş kişinin seçimini, doğrudan doğruya Genel Müdüre bırakmıştır. Bu hu
susların normal usuller dışına çıkarılmış olması dikkat çekici olarak görülmektedir. 

Keza bu arada eski Ulaştırma Bakanı Dr. Sadettin Bilgiç imzası ile THY İdare Meclisi Baş
kanlığına hitaben gelen resmî bir mektupta «yeniden sorulacak soruların ilişik listedeki tarzda 
sarih sual olması, on günlük bir obsiyon süresi içinde işin bitirilmesi ve firmaların açık pazarlı
ğa davet edilmesi önerilmektedir. Oysa ki, 28/29 . 8 . 1968 günleri İdare Meclisi, iç hat jet 
komisyonu başkan ve başkanvetkili hariç diğer mevcut üyeleriyle toplantı yaparak, bazı üyelerin 
aksi kanaatleri ve uyarılara ve ayrıca bakanlığın açık işarına rağmen, yeniden jet mubayaasına 
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gidiMyormuşcasına detaylı bir şekilde THY spesifikasyonu şartnamesi) tespit ediliyor ve ilgili fir
malara ayrı ayrı tebligat yapılmasına ve 13 . 9 . 1968 günü firma temsilcileri ile birlikte toplanıl
masına karar veriliyor ve buna göre de işlem yapılıyor. 

THY iç hatlar jetle takviye komisyonu başkanı uçak kürsüsü Profesörü Kudret Mavitan'ı, ko
misyonumuza davevt ederek iç hat jet komisyonu çabşmaları hakkında bilgisini rica ettiğimizde 
(Prof. Mavitan'm konuşması) 

«Efendim, yönetim kurulu ve o zamanki Genel Müdür, bu uçak alımı ile ilgili bir komisyon 
kurmaya karar vermiş ve bu komisyonda benim de bulunmamı arzu etmişler, ben de kabul ettim. 
Benimle beraber iktisat Prof. Zeyyat Hatipoğlu da iştirak etti. Sonra dışardan Hava Kuvvetlerin
den iki zat geldi. Bir de Hava Meydanları G-enel Müdürlüğünden Yeşilköy Meydanından merhum 
Ziya Bey geldi. Onun dışında bu 18 kişilik komisyonun bütün elemanları Havayollarının elemanla
rı idi. 

İlk görünüşte, gerek genel müdür gerek yönetim kurulu üyeleri tamamen tarafsız ve kurduk
ları bu komisyonun yapacağı, bu çalışmanın neticesinde ne gibi bir sonuç bulurlarsa ona göre ha
reket edeceği kanaati tamamını vermişti. Ve ben de bu kanaati 4 firmaya da verdim. 

Bunlardan üç tanesi İngilizler, Fransızlar ve Amerika Boeing Firması, bu çalışmalara iştirak 
etmek istemediler. Daha başlangıçtan itibaren kendileri bir şüphe içerisinde idi. Fakat benim 
tarafsız bir başkan olmam ve bu işte katiyen kendilerine gayet normal bir çalışma yapacağımızı 
temin etmem suretiyle bunlar hakikaten sonuna kadar iştirak ettiler. 

Böylece çalışmalara başladık. Tabiî bu 4 firmadan kendi uçakları hakkında doneleri istedik. 
Bunu tamamen hukukî esaslara dayanarak yaptık. Hem buradaki temsilcilerine, hem firmaları
na bildirmek suretiyle istedik ve müddet de verdik. Bu müddet içinde onlar da bize bütün done
leri gönderdiler. Bu doneleri biz burada komisyonda değerlendirdik. Bazı ahvalde, fazla mesai iste
yen hususlarda da bir su komisyon kurduk. Kurulan bu su komisyon mesaisine de, ben şahsen işti 
rak ettim. 

Bu çalışmalar böyle devam ederken, bazı aksaklıklar hissettim. Bilhassa, daha ilk toplantıda 
buradaki üyelerden bir tanesi DC/9 almak mecburiyetindeyiz. Biz bundan başka bir şey alama
yız gibi, acaip birtakım konuşma yaptı, heyeti umumiyede, yani bu 18 kişilik komisyonda. Ben 
bunu tabiî duymamazlıktan geldim. 

«Bu komisyonu çalıştırırken büyük sıkıntılara uğradım. Komisyon üyelerinin bazılarının önce
den fikirleri vardı ve onlar bu toplantılara gelmene yoluna gidiyorlardı. Tabiî ben de bu görevi 
şahsen aldığım için bitirmek gayret ve emelindeyim. Onun için yapılan bütün teklifleri hoş karşı
ladım, yapılan bütün isteklere de daima müspet cevap verdim ve ancak bu sayede bu kadar ka
labalık olan bir komisyon bu kadar uzun bir çalışmadan sonra bu neticeye varabildi. Yoksa daha 
başında çok itiraz edenler oldu. Meselâ bir tanesi dedi M, «Biz buraya şahsen mi dahiliz yoksa 
fonksiyonumuz dolayısıyle mi dahiliz» dedi. Ben dedim ki, bize Havayolları ıGrenel Müdürlüğünün 
yazısı var orada sizin isminizin yanında fonksiyonunuzu da yazmış demek M, siz bir vazifede gö
revli olduğunuz işler dolayısıyle bu komisyonda bulunuyorsunuz, şahsen değil. (Mavitan'm ko
nuşması S - 4) 

«Meselâ, dün de arz ettiğim gibi daha işin başında biz buna muhalifiz diyenler mutlaka DC/9 
alınacak diyen kimseler oldu» C. S. Araştırma Komisyonu Başkanı Safa Yalçuk; Peki, bu itirazı 
yapan şahıs sonradan teşkil edilen komisyonlarda başından sonuna kadar hep vazife aldı mı? Prof. 
Kudret Mavitan evet efendim, umumiyetle aldılar. 

Arada bir gelmedikleri oldu. C. S. Araştırma Komisyonu Başkanı Safa Yalçuk «Bu söyleyen 
şahıs isim vermiyorsunuz, ben de öyle konuşuyorum. Bu meselâ en son kurulan 0,4 'kişilik komis
yonda üye midir?» 
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Prof. Kudret Mavitan: Evet üyedir. 
Prof. Kudret 'Mavitan devamla: «Burada bazı kimseler gocunuyorlardı. Ben yine. onları, • tatlı

lıkla komisyona gelmelerini temin etmek için uğraştım.-Fakat, bu dediğini aksaklıklar devanı edi
yordu. Meselâ, en bariz aksaklık şöyle oldu sindi hangisi önce getirdi bilmiyorum, İngilizler, 
Fransızlar ve Boeing Firması büyük zahmetlere girerek •uçaklarını'Yeşilköy'e getirdiler, kendi uçak
larını gösterecekler. 

Bundan tabiatiyle en fazla istifade edecek buranın personeli idi. 
' Ben ve komisyona dışardan gelen arkadaşlar gittik fakat buradan bazan bir kişi, bazan iki 

kişi geldi ve bir defasında da îıie kimse gelmedi. 
Burada harp akademilerinden kurmay subajiâr generaller geldi, uçağa bindik. Bir defa An

kara'ya gittik, geldik. Bir defa Sarıyar'a kadar gittik, geldik. Diğer firmanın uçağı ile ve öbür 
firmanın uçağı ile de burada bir tur yaptık. 

Uçaklara bindik, içerden ve dışardan uçuş vasıflarını gördük, inceledik, fakat THY dan hiçbir 
pilot gelmedi ve hiçbir mühendisde gelmedi. Bir iki kişi müstesna, onlarda hepsine gelmediler. 

Bu aksaklıklar böyle devanı etti gitti. Komisyon dışındaki olaylara gelince; dediler ki, efendim 
biz, iki tane daha DC/9 uçağı almak için 100 bin dolar avans verdik, binaenaleyh almayacak olursak 
bu avans yanacak. Bunu diğer firmalara da ilettik ve Yönetim Kurulu dedi ki, bizim bu muhte
mel zararımızı önlemeleri lâzım. Nitekim ben yokken kendilerini çağırıyorlar ve derhal tebligat yap
tılar, diyorlar ki, 24 saat gibi kısa bir zaman içinde bize 200 bin dolarlık banka teminatı verin. 

Bu konuda Boeing Firması temsilcisi E (riı. Sadi Atıkhan; «Bir gün bizi idare Meclisine çağırdı
lar. Daha evvel obsiyon uçakları için verdiğimiz teklifte THY nın kapora olarak yatırmış olduğu 
100 000,00 doları şayet Douglas Firması parafe etmez, ödemese biz bunu vereceğiz demiştik. Şim
di bu miktarı 200 000.00 dolara çıkardılar. Bu 200 bin doları aranızda ödemeyi tekeffül edin. Siz 
de eder misiniz? 

Bir firmanın, iki firmanın, üç firmanın kabul etmesi ve bir tanesinin kabul etmemesi halinde bu 
cari değil. Yani bizi ürkütüp çıkarmak için, halbuki, dört firmadan üçü kabul eder de, birisi et
mezse kabul etmeyen firma aradan çekilmiş olur Hal böyle iken İsrar ettiler. 

Biz de o zaman toplandık ve hepimiz vereceğiz dedik. Bunun üzerine ertesi gün de bir mektupla 
bu isteklerini bildirdiler. Bu mektupta daha açık bir şeyle karşılaştık. Şayet THY rı Douglas tay
yaresi aldığı takdirde bu banka kredisi ile tekeffül ettiğimiz 200 000,00 dolarlık parayı peki. ona 
da razıyız dedik» diye açıklamıştır. (Atikhanm açıklaması S - 2) 

Prof. Kudret Mavitan açıklamasına devamla; «Efendim, şimdi dediler ki, bu 100 000,00 dolar. 
zararla 200 000,00 dolar olur, binaenaleyh firmalar 200 000,00 doları 24 saat yahutta 48 saat gibi 
kısa bir müddette, banka teminatı olarak bize versinler. Bana firmalar telefonla sordular ben de 
katiyen verin dedim. Çünkü şu şartla vereceklerdi, eğer uçaklar kendilerinden alınırsa bu batan 
finansı vereceklerdi. Zaten bu iş yarım milyara çıkan bir mesele idi. Bu arada 100 000,00 doların 
bir önemi yoktu. Sonra ben ayrıca tahkikat da yaptım. Bu avans olarak verilmiş olan paralar, 
Amerikan satış şartlarına göre iade edilmesi zarurî bir para imiş. Yani mutlaka o paranm yan
ması da gerekmiyormuş. Bu üç firma bizim kurduğumuz komisyona güvenerek bu banka temi
natını verdiler. Tabiî bu araya giren bu gibi olaylar 'nahoş tesirler yapıyordu firmalar üzerinde. 

Ben de kendilerine, hayır bu bir Hükümet meselesidir. Büyük çapta bir iştir. Buna ieabeden 
ehemmiyet verilecektir. Siz yine müspet kabul e İçrekten çalışmaya devam edin diyordum. Ye o şe
kilde de firmalar son dakikaya kadar da hakikaten bizim bütün isteklerimizi yerine getirdiler. 
Komisyon çalışmalarında muntazaman zabıt tutuyorduk ve devam cetveli yapıyorduk. Bu zabıtlar 
karar zaptı idiler. 
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- j;€alı§malaTiıııız gayet, .akademik bir durumda devam ediyordu. Hazırlık donelerine nazaran bi
rinci cetveli yaptık. Bu cetveli o zamanki Hava Kuvvetleri -Komutanına da .verdik. O da Ulaştır
ma Bakam Dr. Sadettin Bilgiç 'e vermiş. Şimdi benim bundan maksadım, rapor muhteviyatını 
bir an evvel yüksek makama duyurarak ve bu suretle bu işe bir önem vermek ve firmalar ela 
eğer duyarlarsa, duyacakları muhakkaktı, böylece bir itimat telkin etmek istiyorduk» demiştir. 

Bütün bu çalışmalar geçirdiği her safhada tam sonuç alınacağı sırada, ortaya hiçbir şekilde za
ruret yokken yeni kir şey atılmak suretiyle uçak tipinin seçimi ameliyesi devamlı olarak uzatıla-
gelmiş ve hemen 1968 yılı bu şekilde harcanmıştır. 

Oysa ki THY hattâ 1968 yılı yarısından itibaren 5'i kiralık, ikisi esas malı olmak üzere 7 adet 
jet yolcu uçağı ile faaliyete geçmesi mümkün ve imkân dâhilindeydi. 

Yöneticilerin önkararlı olması, taraf tuttukları Douglas Firmasının, THY'na daha fazla imkân 
arz etmekten yoksun olması, THY'na 1968 yılını harcattığı gibi 1969 yılında da projenin öngör 
düğü adette bir jet filo kapasitesine ulaşmasına imkân vermemiştir. Bu surette THY maddî ve ma
nevî eok büyük zararlara uğramıştır. 

THY İdare Meclisi 12 . 9 . 1968 günü toplanrrak «Teklif mektuplarının incelenmesi firmalar
dan 13 . 9 . 1968 tarihinden itibaren en az 45 îdin mehil istenmesi ve uçak imalâtçı firmalarıyle 
bu konudaki münasebet tarzının tâyini ve teklif mektupları üzerinde çalışmalar yapılması ve alı
nan cevapların projeksiyon cetvellerine geçirerek İdare Meclisine tevdi edilmesine ve bu işlemin 
ikmalinden sonra İç Hat Jet Komisyonunun vazife: inin hitama erdirilmesine dair 348 No. lu kararı 
vermiştir. 

13 . 9 . 1968 günü İdare Meclisi üyeleri ve murakıplar THY Genel Müdürü iç hatları jetle 
takviye komisyonu üyeleri ile 4 firmanın temsilcileri ve bunların Türkiye mümessillerinin iştirakiy
le yapılan toplantıda; İdare Meclisinin 12 . 9 .1968 gün ve 348 No. lu ve ilgili diğer kararları gere
ğince firmalardan gelen teklif mektupları açılmış ve verilen teklifler tespit edilmiştir. Bu toplan
tıyı müteakip İç Hat Jet Komisyonu, bu teklifleri 348 No. lu karar gereğince projeksiyon cetvelle
rine geçirmiştir. Bu cetvel ve takdim yazısı, 8 . 10 . 1968 günü yani çalışmaya başladığı tarihten 
25 gün sonra İdare Meclisine tevdi edilmiştir. 

T.laştırma Bakanlığının 28 . 8 . 1968 tarihli mektubuna göre ise tanı 41 gün sonra, oysa ki ba
kan, bu mektupta 10 gün zarfında sonuç alınmadın THY İdare Meclisinden talebetmişti. Ye bu 
sonucu almak üzere de, İç Hat Jet Komisyonunun, laha önce firmalara yönelttiği sorulara paralel 
hazırladığı bir örnek sorular listesinde mektuba ekli olarak göndermişti. İdare Meclisi, bazı üye
lerin haklı uyarılarına rağmen bakanın talebini dikkate almamış ve sonra ilk defa işe başlıyormuş 
gibi bir tutumu benimsemiş ve yönde faaliyetini sürdürmüştür. THY İdare Meclisi, bu şekilde ha
reketle bir taraftan Bakanlığın direktifini çiğner!"en diğer taraftan bakanın, Devlete ve THY A. O. 
firmaların daha önce yaptıkları tekliflere göre Tâve birtakım daha avantajlar sağlama amacının 
da dışına çıkmışlardır. 

Bilâhara arz edeceğimiz gibi İdare Meclisi İm şekilde hareket etmekle hakikaten Devleti ve 
THY'm büyük maddî zararlara sokmuştur. 

İşin enteresan tarafı Ulaştırma Bakanlığı da İdare Meclisinin bu davranışına seyirci kalmıştır. 
Sangi mektupla istedikleri surette yapılmış taleplormiş gibi. 

İÇ Hat Jet Komisyonu Başkanı Prof. Kudret Mavitan, tablo ile beraber 5 . 10 . 1968 günü 
ek tavzih yazısını da THY İdare Meclisine sunulmak üzere Genel Müdürlüğe takdim etmiştir. 

(Dosya, II, Ek 27) Bu tabloya Prof. Zeyyad [Iatipoğlu ile'Kur. Bnb. Cahit Toksay'da muha
lefet şerhi vermişlerdir. Bu tevzih yazısında Prof. Kudret Mavitan, komisyonun kurulmasından 
itibaren çalışmalarını açıklayarak, 3 Ağustos 1968 ?;ünü ilk tabloda işletme ekonomisi neticesi açık 
olarak görüldükten sonra, evvela işletme ekonomi-' hesaplarına itiraz edildiğini bilâhara THY spe-
sifi-kasyonu adı ile yeniden listeler tanzimine gidil 'd. Oysa ki. işletme- ekonomisi hesapları 25.7.1968 
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gün ve 151 sayılı ve 30 . 7 . 1968 gün ve 17 sayılı tutanaklarda görüleceği igib, işletme ekonomisi 
hesaplarının yapılması şekli komisyonca ittifakla kabul edilmiş ve hesaplarda bizzat THY Genel 
Müdürlüğü Etüt ve Plan Müdürlüğü ile İktisat Prof. Zeyyad Hatipoğlu tarafından hazırlanmış
tır. 

«Uçakların aynı vahide irca edilmiş satmalma maliyeti» hesapları da aynı şekilde yapılmış ve 
Komisyonun ittifakla aldığı karar gereğince tablodaki ilgili yerine geçirilmiştir. 

İttifakla karar alınmasına rağmen, tablodaki sonuç bedelli olunca bazı üyeler bu konular hak
kında muhalefet şerhleri vermişlerdir. 

Keza THY spesifikasyonu adı ile yeni listeler tanzim edilmesi ve bu spesifikasyon listelerinin 
aşikâr olarak DC-9/30 uçağının teçhizat ve tertibatına göre hazırlamış olması ve bu hususta komis
yona hiçbir mütalaa hakkı tanınmamış olması, bugüne kadar bulunduğum uçak alma usullerine uy
mamaktadır. Bu nevi alımlarda bir firma imalâtının özellikleri değil her firma imalâtından istenen 
vasıflar şart koşulur ve en iyisi değerlendirilir. 

Nitekim 3 Ağustos 1968 tarihli tablonun birinci maddesi bu esaslara göre hazırlanmıştır. Keza 
firmaların, THY spesifikasyonuna göre verdikleri fiyatlar, tabloda bariz olarak görülmektedir. 

Yine, iç ve dış hatlarda yolcu adedi hızla artmaktadır. Bu bakımdan alınacak jet yolcu uça
ğının koltuk adedi, uçak bedeli ile yakinen ilgilidir. Hatta beher koltuğa düşen, bedel her uçak 
için mukayesede önemli bir husustur. Bütün İsrarlarıma rağmen 5 . 10 . 1968 tarihli tabloyu koy-
durtmadım. Muhalifim DC-9/30 uçağı 103 kultuklu olmasına mukabil 737-200 uçağı 115 koltuklu
dur. 

Keza Boeing Firmasının, THY pilot ve personelinin eğitimi için teklif ettiği bedelsiz 925 000 do
larlık yardım teklifi de tabloya konmamıştır. (Boeing Firması bu husustaki teklifini 18 . 9 . 1968 
tarihli yazısı ile 924 350 dolar olarak resmen bildirmiştir. (Meliha Karaca S-9/, 8 . 4 . 1971) 
yine, 5 . 10 . 1968 tarihinde sunulan tablo, 3 . 8 . 1968 tarihli tablonun malî hükümlerini değiştir
mektedir. İkisinin beraberce bir hüküm ifade edebileceğini» belirtmiştir. 

Keza Prof. Kudret Mavitan 15/16 . 4 . 1971 günü Komisyonumuza yaptığı açıklamada, spesifi
kasyon konusunda; «Biz bu nasıl olur dedik. Eğer bir spesifikosyonunuz verdiyse neden bizim 
çalışmalarımızın başında getirmediniz, birinci rapor verilip de netice belli olunca, yeni bir spesifi
kasyon çıkarıyorsunuz. Biraz da sert münakaşa ettik. Bana biz alıcı değiliz, biz böyle istiyoruz 
dediler» dedi ve ilâve etti, 

«Birinci rapor çıkıpta bilhassa Boeing'in lehine bir sonuç çıkınca o zaman, bu, şekilde istemi
yoruz, biz şu şekilde istiyoruz dediler, Douglas Firması hariç diğer bütün firmalar, büyük değişik
likler yapmak zorunda kaldılar. Bu tabiî fiyatı artırıyordu, hem teslim müddetini de uzatıyordu» 
demiştir. (Prof. Kudret Mavitan'm konuşması, S-2, 3,) 

Ulaştırma Bakanlığı, 10 gün gibi kısa bir zamanda sonuç alınmasuıı istemiş olmasına rağmen 
ve jet komisyonunda raporunu 5 . 10 . 1968 tarihinde verdiği halde, THY İdare Meclisi, zama
nı umursamaz bir tutumla, ilk defa, 5 gün sonra, 10 . 10 . 1968 günü toplanarak iç hat jet ko
misyonundan gelen tablo ve takdim yazısını incelemeye başlamıştır. 

Sekiz gün kadar ara verdikten sonra bu çalışmasına tekrar 18 . 10 . 1968 günü toplanarak 
devam etmiş ve neticede tetkikatın salim bir neticeye ulaştırılması için işletme ekonomisi hesap
larını yapmakla vazifelendirmiş bulunduğu 5 kişilik komisyona, aynı zamanda, çağdaş hava şir
ketlerince uygulanan metotların ışığı altında ortaklık için bir PUANTAJ listesinin hazırlanması 
görevini de vermiştir. Karar No. 401 (Dosya - I I ; Ek -17 -S - 8) 

Böylece raporun verilmesinden sonra, bir 13 gün daha geçmiştir. THY İdare Meclisi; içinde 
diğer ilgili kuruluşların temsilcileri de olan 18 kişilik teknik iç hat jet komisyonundan (bu ko
misyonun 9 . 5 . 1968 ara kararı ile 18 . 5 . 1968 ilk kararında Boeing uçağı başta geliyordu), 
uçak tipinin bir öncelik sırasma göre derecelendirilmesi yetkisini geri alırken şimdi emrindeki 
bu dört kişilik heyete, THY için en uygun uçak tipinin seçimi yetkisini veıiyorlardır. Bu husus, 
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en hafif tabiriyle İdare Meclisini birbirine ne derece zıt kararlar aldığımın en somut örneklerin
den biridir. İdare Meclisini bu davranışının bir sebebe, dayanmıaksızm olduğunu herhalde iddia 
edemeyiz. 

Bir müddet sonra, THY İdare Meclisinin 27 . 8 . 1968 gün ve 322 sayılı kararı gereğince iç hat 
jet komisyonunun THY mensuplarından beş kişi üyelerden olan MÜH. Hüseyin Top'a bir ay son
ra tebligat yapıldığı için kendisi heyete katılmayı kabul etmemiştir. 

Böylece; 
Mahmut Marşan - Etüt ve Plan Md. Y. Müh. Nezihi Unsal - Teknik Md. Y. Müh. Emel Dil

men - Eğitim Md. ve Bekir Akkan - K. Pilot, İşletme Md. 4 kişiden ibaret olarak kalmış olaın bu 
heyet; 

«THY A. O. iç hat projesi işletme ekonomisi,' mukayese faktörleri ve uçak tipi değerlendirme» 
raporunu 25 . 10 . 1968 tarihinde İdare Meclisine sunmuştur. Ulaştırma Bakanının mektubundan 
tam 58 gün sonra İdare Meclisi, 17 11 . 1968 pün ve 452 sayılı kararı ile THY için satmallna-
cak en uygun uçak tipinin DC-9/30 uçağı olduğunu ve bu uçak tipinin seçimi ve iç hat jet projesi 
ile ilgili dosyanın bütün ekleriyle Ulaştırma Bakanlığına tevdi edilmesine karar vermiştir. (Dos
ya - II - Ek - 19) ve proje gereğince 7 adet DC -9/30 uçağının mubayaasına başlamıştır. 

Komisyon Başkanı Prof. Kudret Mavitan'da durumu; 17 . 11 . 1968 tarihli fizûi ve zata mahsus 
bir yazı ile Ulaştırma Bakanına intikal ettirmiş. 

Bu yazıda THY Genel Müdürünü açıkça ithav.ı ettiği görülmektedir. (Dosya II, - Ek - 28) 

Bunu müteakip BAC Firmasının mümessili OTOMAK Şirketi 29 . 1 . 1968'de Sud - Aviatıon 
Firmasının mümessili TRANSTÜRK 3 . 12 . 1968'de ve PANTÜRK ŞİRKETİ'de 4 . 12 . 1968 ta
rihlerinde Ulaştırma Bakanlığına birer şikâyet dilekçesi vermişlerdir. 

Bu projenin 1968 yılında Ulaştırma Bakanlığınca yapılması düşünülen yatırımların en büyük
lerinden biri olduğu da dikkate tutulması gerektiği kanısındayız. Ayrıca bu yatırımın gelecek yu
lara gittikçe büyüyen bir yatırım hacmi ile intikal edecek özellikte olması, önemini daha da çok 
artırmaktadır. Buna rağmen bakanlığın bu konuya gereken ilgiyi göstermediği anlaşıll m aktadır. 

Filhakika şikâyetlerin büyümesi karşısında IM ıştırına Bakanlığı 10 . 12 . 1968 gün ve 42 -
61/968/546 sayılı emri ile Başmüfettişliği' şikâyet dilekçelerinin tetkiki ile vazifelendirmiştir. 

Başlangıç değeri 32 milyon dolar tutan bu derece büyük bir yatıranda, elbetteki dünya uçak sa
nayiinde söz sahibi olan imalâtçı firmalar son <1ercce dikkatli ve uyanık bulunacaklardır. 

THY İdare Meclisi, 4 kişilik heyetin hazırladı;'! «THY A. O.'ğı iç hat jet projesi işletme ekono
misi ve mukayese faktörleri ve uçak tipi değerlendirme raporunu 22 gün sonra 17 . 11 . 1968 gün 
ve 452 sayılı karan ile değerlendirmiştir.»' 

THY İdare Meclisinin, bu Komisyon için 22 g['.n sonra müzakere aldığı anlaşılamamıştır. Oysa 
bilindiği gibi zaman son derece önem arz ediyordu. 

Hulkuk Müşaviri Meliha Karaca Komisyonumuza İdare Meclisinin bu kararı hakkında 8 Nisan 
1971 tarihinde yaptığı ilk açıklamada «İdare Meclisi, bütün bu incelemeler yapıldıktan sonra, ni
haî bir karara varmadan bütün dosyayı Ulaştır; la Bakanlığına takdim etti.» demiştir. 

Bilâhare 15 Nisan 1971 günkü açıklamasında aynı konuyu şu şekilde; «İdare Meclisi 17.11.1968 
tarih ve 452 sayılı kararı ile bu uçak seçimi ve i? hat jet projesi ile ilgili bütün dosyanın eklerini 
Ulaştırma Bakanlığıma takdim edilmesine karar veriyor. Bu karar içerisinde en uygun uçak tipi
nin DC-9/30 olduğu da belirtiliyor. Bu çalışmalar, sonunda. Ancak satmalına kararma varmadan 
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önce finansman için Vekâlete takdim edilmesine karar veriliyor.» diye tavzilıen- cevaplandırmıştır. 
Oysaki durum böyle değildir. Dosya, I - Ek 20'deki muhtıranın başlığı Türk Hava Yolları A. O.' 
nın iç hat jetleşmesi maksadıylc satmalınması kararlaştırılan 7 adet Douglas DC-9/30 tipi jet yol
cu uçağı seçimi ifadesini tanımaktadır. Bu ifadeden TIIY A. O. İdare -Meclisinin DC-9/30 uçağını 
s atına İmaya, karar vermiş olduğunu anlıyoruz. 

Keza ayın muhtıranın 11 ııci sayfasındaki sonuç kısmına baktığımız zaman «Eldi raporun tet
kikinden anlaşılacağı üzere. Ortaklığımız teknisyenleri, THY A. O. için en uygun uçak tipi seçi
mine ait değerlendirmeyi yapmış ve değerlendirme sonucu birinci olan DC-9/30 uçağı için kredi 
durumu yüksek Bakanlığa intikal ettirilmiş ve Devlet Planlama Teşkilâtı Koordinasyon Heyeti 
tarafından da müspet mütalâa edild;ği malumudur. Şu hu nisa da işaret etmek gerekir ki, ha
len uçak değerlendirme safhası bitmiştir. Uçağın alımı yani mubayaa edilmesi safhasındaki kont
rat çalışmalarını da gerek yatırını, gerekse finansman ve teslim durumları mufassal olarak görüş
me mevzuu 'Olacaktır. 

Buraya kadar yapmış okluğumuz oleştiımek>rdcm İdare Meclisimizin 17 . 11 . 1968 gün ve 73 
sayılı toplantısında alınan 152 No. lu karar da bir değişiklik yapılmasını muhik kılacak bir se
bep görülmemiştir.» 

İfadesiyle, TIIY İdare Meclisinin iç hat jet projesi çaiışmaları sonunda vardığı sonuç açık ola
rak sabit olmaktadır. 

Nitekim THY'nın 1966 yılında dış hatlar için jet uçağı alınmasına mütedair olan İdare Meclisi
nin 15 . 11 . 1966 gün ve 220 Xo. lu kararının «2'nci 'maddesinde iki adet DC-9/30 uçağının sa-
tmalınmasma ve 4 ııcü 'maddesinde de müzakere zaptı ve kararın Ulaştırma ve Maliye bakanlıkla
rına arzına» ittifakla karar verildi.» demektedir. (S. 121) demekki uçak seçimi ve satmalmava ka
rar verildikten sonraki usul bu şekilde yürütülmektedir. 

Keza Ulaştırma Bakanlığı Başmüfettişliği 6 . 1 . 1969 tarihli tetkik raporunun 17 nci saf ya
sında : «İşletme ekonomisi hesapların yapan 4 kişilik heyet tarafından tanzim olunan değerlen
dirme raporu, Genel Müdürlüğün 26 . 10 . 1968 tarihli jazi'Si ile İdare Meclisine tevdi olunarak 
THY, iç hat jet projesine uygun olduğu tespit e diten uçak tipleri arasında yapıları değerlendirme 
hesapları sonunda DC-9/30 uçağının (884), Boeing 737 uçağının (850) BAC-M-500 uçağının (847) 
ve Caravel Süper B uçağının da (759) puvan aldıktan, bu durumda satın ah ııa e ak en uygun uçak ti
pinin DC-9/30 uçağı olduğu kanaatına varılarak, gerekli kararın ittihaz edilmesi teklifinde bulu
nulmuştur. 

Genel Müdürlüğün bu teklifi üzerine İdare Meclisi. 17 . 11 . 1968 tarih ve 73 sayılı toplantısın
da : 

a) İç. hatların jet yolcu uçakları ile takviye edilmesi ve icabımda dış hatlarda da kullaimlmak 
üzere satıııalınacak en uygun uçak tipinin uçak değerlendirme hesaplarında birinci dereceyi işgal 
eden DC-9/30 tipi jet yolcu uçağı olduğu, 

b) Ancak seçilen bu tip uçağın satın alının ası Hükümetin malî politikasına, ve malî imkânlara 
bağlı olduğu cihetle yatırım finansmanının Dış Kredi yolu ile temin edilebilmesi bakımından Hü
kümet nezdiııde gerekli teşebbüs ve müsaadelerin istihsali zımnında keyfiyetin Ulaştırma Bakanlığı
na arz edilmesine dair 452 sayılı kararı vermiştir.» denmektedir. Böylece 1D86 yılında, dış hatlar 
için jet mubayaasında uygulanan aynı usulün, 1968 senesindeki iç. hat jet mubayaasında da aynı 
tarzda uygulandığı sabit olmaktadır. Demekki İdare Meclisince uçak tipi seçilmiş ve satnıalmaya 
karar verilmiş. 

THY A. Ortaklığının uçak satnıalmaya dair 452 saydı 'kararı hakkında Koordinasyon Kuru
lu, 3 .. 12 . 1968 gün ve 26 sayılı kararında (S. 17) ; 

«THY'nın alacağı jet yolcu uçaklarının teknik, kredi ve finansman yönünden tetkiki konusunda 
yapılan incelemede : 

a) Koordinasyon Kurulunun teknik değerlendirme yapamayacağı, 
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. b) THY'nm projeyi tatbik eden kuruluş olarak gerekli teknik ve ekonomik araştiTmaları ya
pıp en uygun bulduğu teklif üzerindeki terahhıi kesin olarak belirttiği ve bu hususu, ulaştırma Ba
kanlığına bildirdiği cihetle, bu talep gereğinin takdir veya yeniden gözden geçirilmesinin mezkûr 
Bakanlığa aidolduğu, 

e) Kurulun dosyası yalnız kredi şartlan açısından incelediği ve prensip bakımından teklif 
edilen kredilerin kabule şayan olduklarım, ancak teşekkülce kredi şartlarına dahil ekonomik ve 
teknik, yönden değerlendirmede en yüksek puvan alan ve THY seçilen tcM'iiıe alâkalı kredinin vadesini 
firmalar arasında mevcut rekabet şartlarının temin ettiği imkândan da yararlanmak suretiyle. 10 
yıla çıkarılması ve diğer şartların bundan evvel aynı tip iki uçağın mubayaasında sağlanmış şart
lara intibak ettiriihnesinin gerekeceği; hususları belirtilmiştir. (Dış hatlar için Douglas Firması 
ile THY arasında yapılmış bulunan 2 . 2 . 1967 tarihli mukaveledeki şartları kasdctmeık'te olduğu 
anlaşılmaktadıır.) . 

Maliye Bakanlığı ise, Ulaştırma Bakanlığına muhatap 9 . 12 . 1968 gün ve 56616 sayılı ya
zısında ; 

Koordinasyon Kurulunun 3 . 12 . 1968 tarihli yukarda belirtilen kararına aynıca bir mütalâa 
.serdinin p;erckmediğl, nihai kararı müteakip kredi'sağlanması yolunda bir müracaat yapıldığı tak
dirde ilgililer nezdin'de gerekli teşebbüsün derhal yerine' getirileceğini, bildirmiştir. (S. 18). 

Bu belgelerden THY A. O. İdare Meclisinin 17 . 11 . 1968 gün ve 452 sayılı kararı ile iç hat jet 
projesi iç in en uygun uçak tipi olarak DC-9-30 uçağını seçtiğini ve bu uçaktan 7 adet satmaknak 
istediğini dış kredi temini bakımından Hükümet nezdinde teşebbüslere gireceğini bunun müsaade
sini Ulaştırma Bakanlığına arz ettiği anlaşılmaktadır. 

THY'niın bu amaçla yaptığı müracaatı, DPT Koordinasyon Kurulu, 3 . 12 . 1968 gün ve 26 sa
yılı kararı ile ve Maliye Bakanlığı da 9 . 12 . 1968 gün ve 56616 sayılı yazısı ile olumlu karşıladık
ları anlaşılmaktadır. 

Ancak diğer rakip üç firma, (Boeing-BAC ve Sudavıatıon)'nın THY Genel Müdürlüğünün ta
rafsız hareket etmediği yönündeki şikâyetleri karşısında nihayet Ulaştırma Bakanlığının 10.12.1968 
gün ve 42-<61/968/546 sayılı emri ile şikâyetlerin tetkikine başlayan bakanlık baş müfettişliği; 
6 . 1 . 1969 tarihinde 2/1, 5/1 ve 12/1 No. lu raporunu bakanlığa takdim etmiştir. 

Bu rapora göre, THY A. O.'ğmm iç hatları jetle takviye projesinin gerçekleştirilmesi gaye
siyle giriştiği çalışmalar da Genel Müdürlük ve İdare Meclisini, karara götüren 4 kişilik heyetin 
hazırladığı «THY A. O.'ğı iç hat jet projesi işletme 'ekonomisi ve mukayese faktörleri ve uçak ti
pi değerlendirme raporunu, 6 noktadan hatalı bulmuş» ve gerek THY'nm ve .gerekse Hükümetimi
zin malî yönden menfaatine olan tekliflerin yeniden nazara alınarak değerlendirmeye tabi tutul
ması ve 'bilâhare nihai seçimin yapılmasına» işaret etmiştir. 

Böylece Bakanlık Başmüfettişliği de THY'nda iç hat projesi gereğince yapılan işlemlerin yan
lış ve hatalı olduğunu tespit ve tescil etmiş olmaktadır. 

Ulaştırma Bakanı bu raporu, THY Genel Müdürlüğüne; «Tetkiki ile Genel Müdürlük kararı
nın ittihazı» ricası ile 7 . 1 . 1969 tarihinde göndermiştir. 

Ulaştırma Bakanlığının bu yazısını alan THY İdare Meclisi; iç. hat jet projesi işletme ekonomi
si ve mukayese faktörleri ve uçak tipi değerlendirme raporunu hazırlayan bu dört kişilik heyet
t en hu defa, 7 . 1 .19-69 gün ve 42-61/968/8 sayılı Bakanlık raporu hakkında görüşlerini istemiştir. 

Bakanlık raporu hakkında incelemesini yapan 4 kişilik heyet vardıkları sonucu bir muhtıra 
ile İdare Meclisine sunmuşlardır. Bu muhtırada (Dosya, II, Ek-20) «THY İdare Meclisinin 
17 . 11 . 1968 gün ve 73 sayılı toplantısında alman '52 no. lu kararda bir değişiklik yapılmasını mu
hik kılacak bir sebep» görmediklerini tespit ve beyan etmişlerdir. 
, 4 kişilik heyet, bakanlık raporu üzerimde incelemelerini yaparken THY Genel Müdürlüğü 4 ki
şilik heyetin hazırladığı raporun doğruluğunu tespit ettirmek için 16.... 1 .1969 gün ve 100038 sayılı 
yazısı ile, iç hat jet projesi, işletme ekonomisi ve mukayese faktörleri ve uçak tipi'değerlendirme 
raporunu tetkik etmek ve istişari mahiyette bir mütalaa vermesi» maksadıyle İstanlbul - .Teknik 
Üniversitesi Sivil Havacılık Enstitüsü Müdürlüğünden talebetmiştir. (Dosyadl, Ek-21) 
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THY Genel Müdürlüğü, içinde uçak kürsüsü Profesörü Kudret Mavitan ile İktisat Profesö
rü Zeyyad Hatipoğlu'nun bulunduğu 18 kişilik komisyonun ve Genel Müdürlük Etüd ve Planla
ma Müdürlüğünün müştereken hazırladığı işletme ekonomisi hesapları ve uçakların aynı vahide ir
ca edilmiş satmalına maliyeti hesaplarını ilmî yönden hatalı olduğu gerekçesi ile kabul etmemiş
ken ve bu defa kendi emrinde bulunan 4 kişilik görevlilerin yapmış oldukları hesapların doğru
luk derecesini tespit ettirmek için kendi beyanlarıyle iki profesörden! ibaret olduğu anlaşılan Hava
cılık Enstitüsüne göndermek mecburiyetinde kalmışlardır. Bu maksatlada iki profesöre 10 000, 00 
lira ödenmiştir. Her nedense THY Genel Müdürlüğü Havacılık Enstitüsünden gelecek cevalbı bek
lemeden bu sefer de İdare Meclisine 20 . 1 . 1969 tarihinde iç hat jet projesini uçak mubayaasının 
iptal edilmesini teklif etmiştir. Bu teklifi alan THY İdare Meclisi 20 . 1 . 1969 günü 6 sayılı toplan
tısında Genel Müdürlüğün aynı tarihli, teklifini; 

« 1 . — Ortaklığımız iç hat jet projesi için yapılmış bulunan işletme ekonomisi hesapları ve uçak 
değerlendirilmesinin değişmesini icabettir eeek bir cihet görülmediğinde ittifak hâsıl olduğuna, 

2. —• Ancak, halen ortaklığımızla ilgili DPT, ile altyapı mevzuunda devam eden çalışmalar ve 
altyapıya ait projelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması ve Dünya Sivil Havacılık Tekno
lojisinde vaki süratli inkişaf muvacehesinde, THY'nm istikbaline ait şümullü proje ve politikanın 
tespiti zarureti gözönünde bulundurularak; iç hat jet projesinin realize edilmesini temin bakımın
dan uçakların satınalmmasıyle ilgili olarak firmalara yapılan bilumum muamelelerin iptal edilmesine 
ve keyfiyetin firmalara tebliğ edilmesine ve firmalar tarafından ortaklığımıza tevdi edilmiş bulu
nan 200 0O0 00 dolarlık teminat mektuplarının iadesine ve bu hususta gerekli işlemlerin Genel Mü
dürlükçe ifa ve intacedilmesine 27 sayı ile kararlaştırılmıştır. 

5 . 1 . 1968 tarihinden 20 . 1 . 1969 tarihine kadar 380 gün üzerinde çalışılan ve bu maksatla 200 
bin lira kadar masraf yapılan ve hatta THY'nın günlük işlerinin aksamasına varıncaya kadar 
emek ve harcanan 30 milyon dolarlık bir proje gereğince DC-9-30 uçaklarından 7 adet satınalm-
masından İdare Meclisi, bu gerekçe ile böylece aniden vazgeçmiş oluyor. 

Ulaştırma Bakanlığı daha önce 3 . 8 . 1968 ıgünkü iç hat jet komisyonu çalışma sonuçları, İdare 
Meclisinde müzakere edildiği sırada 28 . 8 . 19*68 tarihli mektubu ile işe müdahale edip firmalardan 
bir kere dalha Devlete imkân sağlayacak şekilde teklif alınmasını ve fou işin 10 gün zarfında ta
mamlanacak şekilde yürütülmesini talebettiği halde THY Yöaıetim Kurulu, işi uzatacak bir usul 
benimeseyerek uygulamaya geçmiştir. Bakanlık işin kendi maksadı dışında yürütülmesine seyirci 
kaldığı gibi İdare Meclisinin bu defa da 20 . 1 . 1969 tarihinde iç hat jet projesi gereğince satmalın-
ması gereken uçakların mubayaasını iptal etmesiyle THY'nı ve dolayısıyle Devleti büyük maddî 
zararlara sokacak kararma müdahale etmemiştir. 

Buna mukabil Descell Jones Firmasından uçak kiralanması konusunda son derece ilgilendiği 
ve hatta İdare Meclisi nihayet zarar edeceği düşüncesiyle uçakları kiralamaktan vazgeçtiği halde, 
kiralanması hususunda direktif verdiği sabit olmaktadır. 

Bu hususların açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 
İstanbul Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık Enstitüsünün THY A. O.'nm iç hatları jet uçakları 

ile takviye etmek üzere yapılan uçak değerlendirme çalışmalarını tetkik etmek ve istişari ma
hiyette bir mütalâa hazırlamakla görevlendirilen iki kişilik heyet 16 . 1 . 1969 günü vazifeyi almış 
ve 24 . 1 . 1969 günü yani 8 gün içinde raporun, THY Genel Müdürlüğüne sunmuştur. Heyet, raporun
da şu hususları belirtmiştir. 

1. — Heyet, çalışmalarını, THY Genel Müdürlüğü tarafından verilen dokümanlar üzerinde 
yapmıştır. 

2. —• Heyet, kendisine sunulan raporlar için, THY için en uygum uçak tipini seçimi ile vazife
lendirilmiş bulunan komisyon çalışmaları neticesinde adı geçen uçaklardan en uygunu hakkında 
bir teklif veya rapora rastlanmamış olduğunu belirtmektedir. (Esasen mümkün değildi zira THY 
İdare Meclisi Komisyondan bu yetkiyi bir kararla geri almıştı, o halde bu bir noksanlık veya kusur 
olamaz.) 
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3. — İşletme Ekonomisi hesaplarının, ATA metoduna göre yapıldığını ve bunun uygun olduğu
nu belirtmektedir. (Bilindiği gibi) 3 . 8 . 1968 tarihli raporu tanzim eden 17 kişilik komisyonda bu 
ATA metodunu kullanarak işletme ekonomisi hesaplarını yapmıştı (Müh. Bnfb. Muammer Ta
mer'in 23 . 8 . 1968 gün ve 52 sayılı toplantısındaki açıklama S-48) 

4. — Heyet, «yeni bir uçağın seçilmesi probleminde çok sayıda faktörler gözönüne alınmalıdır. 
Bu faktörlerin hepsi hassas şekilde ölçülemediği gibi rakamlarla da ifade edilemez. Bu çeşit mu
kayeseler hiç şüphesiz tahminlerden ibarettir. (S-3, Md-IV) 

5. — Bu heyet, 4 kişilik heyetin hazırladığı raporun 3 ncü bölümünde yer alan 'gelir hesapların
da, DPT 69040020 No. lu projenin esas alınmasını ve uçaklar itibariyle eşit şartlar kabul edilerek 
hesapların yapıldığını uygun mütalâa ediyor. 

(Uçaklar itibariyle eşit şartlar kabulü mümkün olmadığı zira uçakların Performansları ile 
koltuk adetleri farklı olduğu gibi DPT 6804020 No. lu projeye göre de 1969 yılında 4 jet uçağının 
hizmete sokulması zaruretine binaen firmaların uçaklarını teslim tarihleri büyük 'önem taşımak
tadır. Keza bakım ve yedek parça ve pilot ve teknik eleman eğitiminde bu hususta şartları değiş
tiren diğer önemli faktörler olarak işletme gelir ve giderlerinin günlük, yıllık ve 10 yıllık '(Kümü-
lâtif) süre için hesaplanmasında önemle dikkate alınması gereken faktörler arasında olduğu kanı
sındayız.) 

Heyet uçak tipi seçiminde kullanılan herhangi bir mukayese metodu, için faktörlere ihtiyaç 
olduğu ve bu faktörleri de her müessese kendisine göre tayin ve tespit ettiğine göre de bir derece
ye kadar kullanılan metodda sübjektif olmaktadır. Nitekim, uçakların mukayesesi için; nakliye 
uçaklarının teorik değerlendirilmesine ait bir metod üç faktörü (Performanslar-direkt işletme gi
derleri ve ticarî faktörler) esas alınırken supersonik çağda Hava Nakliyatı ekonomisi adlı eserde 
beş faktörü (Ekonomik mülâhazalar, performanslar imalâtçı şartlar, bakım şartları ve işletme ka-
rekteristikleri) esas alınmaktadır ve keza katsayılar hakkında da, «Mukayese faktörlerinin tes
piti gibi her mukayese faktörünün Kıymet Katsayılarının tayini kuruluştan kuruluşa ve işletme
den işletmeye değişebilen sübjektif bir konudur.» demektedir. (S-5) 

Esi len seçilen faktörler sübjektif olunca katsayılar ne olursa olsun sonucunun da sübjektif 
olacağı matematik bir zorunluluktur. O halde 3 . 8 . 1968 tarihli raporum, objektif ve yeterli ve 
sıhhatli olmadığını iddia etmekte o derece sübjektif bir görüş şeklidir. Nitekim bunun böyle oldu
ğunu iktisat Prof. Zeyyad Hatipoğlu 24 . 8 . 1968 gün ve toplantı 52,S-40-43'de izah ediyor. Keza 
Müh. Bnb. Muammer Tamer 23 . 8 . 1968 gün ve toplantı 51,ıS-38'de) 

Prof. Kudret Mavitan'da (23 . 8 . 1968 gün ve toplantı 51'de arız amik bu konuları açıkladık
ları ilgili tutanaklarda sabit 'bulunmaktadır. 

O tarihte, bu hesapların yapılmasında kullanılan metod ve ele alman faktörlere itiraz eden 
THY'daki görevlilerin bir kısmı, bilâhare hemen hele aynı metod ve faktörleri kullandıkları görül
mektedir. 

Bu 44 kişilik heyet tanzim ettikleri raporda kullandıkları mukayese faktörleri ve kıymet kat
sayılarını sübjektif olduğunu bir taraftan Havacılık Enstitüsü yetkileri tespit ederken tabiatiyle 
neticeleri de buna göre sulbjektif olacağı aşikârdır, diğer taraftan Ulaştırma Bakanlığı Teftiş 
Kurulu Başkanlığı 7 . 1 . 1969 tarihli raporunda bu beş kişilik heyetin hazırladığı rapordaki müte
addit yanlışlıklara işaret etmiştir. 

THY İdare Meclisi, 20 . 1 . 1969 tarihinde iç hat jet projesini iptal kararını veriyor ve Ge
nel Müdürlük 22 . 1 . 1969 tarihli telgraflarla iç hat projesinin iptal edildiğini ilgili firmalara 
bildiriyor. 

Fakat bu iptal kararı fflıe ilgili müzakerelerin THY İdare Meclisi ve Genel Müdürlük yetkilileri 
iile 22 . 1 . 1969 gün ve 7 sayılı 29 . 1 . 1969 gün ve 9 sayılı ve 4 . 2 . 1969 gün ve 10 sayılı 
toplantılarında müzakere edilerek karara bağlandığını tanık oluyoruz. ŞöyleM; THY İdare Mec
lisi 22 . 1 . 1969 gün ve 7 sayılı toplantısında, Genel Müdürlüğün 22 . 1 . 1969 gün ve 210020 
sayılı teklifini müzakere ediyor. 
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Bu teklifin 3 nçü maddesi «1967'de çalışmalanna bağlamış olan iç hatlarımızı • jet uçakları ile 
takviye projesinin hâlâ bir neticeye bağlanmamış olması, ortaklığımıza çok mühim ve saymakla 
bitmeyecek sayıda maddî ye manevî zararlar vermiştir. En kilit noktaları işgal eden bütün yöne
ticiler bu önemli mesele ile çok yakından ilgilendikleri ve çoğuda çalışmalara bilfiil katıldığı için, 
ortaklığımızın gündelik işleri biraz ihmale uğramış, yetki ve sorumlulukları olmayan kimseler 
tarafından vekâleten yürütülmüştür. 

Diğer taraftan, gelecek yıllardaki filomuz ve işletme imkânlarımız tespit edilmedikçe, tarife. 
bütçe, faaliyet programı, gibi ileriye matuf çalışmaları ve teknik, ticarî idarî sahalardaki eğitim 
plan ve programlarını sarih ve kati şekilde yürütmeye imkân bulunamamış çıkan Carter seferlerini 
karşılayıp karşılamayacağımız Hac seferlerine ne kadar uçuş tahsis edebileceğimiz gibi ticarî öne
mi büyük olan hususlar da tereddütte kalmıştır. 

Bütün yukarıda anlatılan bu hususlar, artık nihaî kararımızı vererek derhal tatbikatına geçme
mizi gerektiren, çok önemli ve ivcdî bir durum yaratmıştır. 

A. Altyapı çalışmaları, 
1. Jet İşletmemizin bütün yurt içi hatlarımıza teşmil edilebilmesi için, bu uçakları işleteceği

miz bütün '.meydanlarımızın ve bu meydanları bağlayan hava hatta şebekesinin modem jet işlet
mesine uygun şartları haiz elması lâzımdır. Projenin başladığı 1967 yılından, tatbikine geçileceği
ni düşündüğümüz 1969 yılma kadar bu çalışmaların hızla yürütüleceği düşüncesiyle, 1969'dan 
itibaren bütün iç. hatlarımızda jet işletebileceğimiz kabul edilmişti; fakat maalesef bu sahadaki 
çalışmalar umduğumuz geflişmeyi göstermemiştir. 

(Bir yıl 7 uçaklık iç jet projesini uygulamak için uğraştıktan sonra bu iddiayı ileri sürmek 
maksada göre gerekçe yaratmak gibi görünmektedir. Zira iç hat jet projesine baktığımız zaman 
9/10 ncu sayfada uçakların genel karakteristikleri başlığı altında (d) fıkrasında «iç meydanlarda 
hali hazır durumlarıyle veya ufak tadilâtlarla kullanılabilmeleri» var sayımının dikkate alındığı 
görülmektedir. 

Ayrıca alınacak bu uçaklarım münhasıran iç hatlarda kullanılmayacağı aynı zamanda dış hat
larda Canter seferleri, Hac seferleri ve turistik seferlerde de kullanılacağı düşünülmüş ve plan
lanmıştı. 

Demekki iddia gerçek değildir.) 
Teklifte; 
2, Bütün filosu jet uçaklarından müteşekkili bir işletmenin ekonomik olarak çalışabilmesi. 

bütün bakım işlerini yapabilmesini gerektirir. Bakını üssü projelerimiz de Yeşilköy Hava alanı 
genel projesine bağlı olduğu için, ancak 2 - 3 yıl içinde realize edilebileceklerdir denmektedir. 

(Oysa, değil 1968 ve 1969 yıllan hatta 1971 yılında dahi proje bitmediği halde THY lan 
uçak alımına devam etmiş bugün elinde 4 kiralık) (1 adet DC-9/10, 3 adet Boeing 707) ve 8 adet de 
DC-9/30 uçağı olmak üzere 12 jet olan bir filo meydana gelmiştir. Aynı idare müteakip zaman
larda yukarda açıklanan adetteki bu uçakların gerek satınalınmasında gerek kiralamasında her 
nedense muhalefet etmediği gibi bilâkis uçak alımını desteklemiştir. Demekki yukarda ileri sür
dükleri iddia gerçek değildir, gerçek olmadığının bir dedili de. 20 . 1 . 1969 tarihine kadar da iç 
hat jet projesini gerçekleştirmek için çaba harcamış olmalarıdır. Demek ki THY yöneticileri, 
istedikleri zaman, istedikleri tarzda gerekçe yaratmışlar ve buna göre de amel etmişler ve maa
lesef Ulaştırcııa Bakanlığı da bu keyfî davranışlara seyirci kalmıştır.) 

Teklifte» 
. Bu durum bizi, bütün filomuzun bakımını daha 2 - 3 yıl dış anda yaptırmak zorunda bıraka

caktır. Türkiye'de, işçilik ücretlerine nazaran 3 misli olan dış işçiliği döviz olarak ödeyeceğimiz 
düşünülürse. THY ve memleket ekonomisi bakımından bu altyapı çalışmasının önemi daha iyi 
anlaşılır. 
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(Genel- Müdürlük bakım ve bakını üssünün önemini bu şekilde ifade etmekteyse de MC. Don-
nell Douglas Firmasının dışındaki firmaların bakım üssü tesisi için gerekli THY- nın istediği 
(3) milyon dolarlık krediyi temin edeceklerini yazılı beyan etmiş olmalarına rağmen idarenin 
bu hususa yeteri kadar önem vermediği hatta Ulaştırma Bakanlığı bu hususa büyük değer've
rilmesini istediği halde, önemsemedikleri bir gerçektir. 

Nitekim bakanlık baş müfettişliği 6 . 1 . 1969 tarihli raporunda 33 ncü safyada tespit ve ifa
de ettiği gibi «Md. 4 - yedi uçaklık bir mubayaada bakım üssü faktörünün 4 kişilik değerlendir
me komisyonunca nazara alınmaması ve dolayı ı ile puantaj a dahil edilmemesinin doğru olama
yacağı, asil faktörler meyanında değerlendirmeye tabi tutulması gerektiği» lâzimesini dikkate dahi 
almamışlardır. Esasen THY İdare Meclisinin 25 . 5 . 1968 gün ve 192 sayılı kararının 2 nci mad
desi (e) fıkrasında «İmalâtçı.firmalardan THY nca nazarı itibare alınıp alınmamak hususların
da serbest bulunmak kaydı ile» elemek suretiyle daha işin başında, bu konuyu ciddiye almadık
ları aşikâr ve sabit olmaktadır. İdare Meclisince, tespit edilen sorular meyanında hiçbir konuda 
bu şeküde bir kayıt konmadığı halde, bu hususta beyle bir kaydın bulunması manidardır. 

Hatta Ulaştırma Bakanlığının 28 . 8 . 1968 'irinli mektubunda ağır bakım tesislerine önem 
verilmesini istemesine rağmen 4 kişilik komisyon bu konuyu aslî bir faktör olarak nazarı dikkate 
dahi almamıştır. Bütün bu gerçekler karşısında Genel Müdürlüğün, şimdi balom konusunda gös
termeye çalıştığı hassasiyeti ciddî ve doğru bulmak mümkün değildir.) 

Genel Müdürlük teklifinin 3 ncü maddesinin nihayetinde «yukarda (A) ve (B) maddelerin
de detaylanyle arz etmiş olduğumuz etkenler muvacehesinde iç hat işletmemizin, kademeli.geçiş 
gözetilmeksizin tümü ile 1969 yılında gerçekleş irilmesi ortaklığımıza fayda yerine zarar tevli-
dedecektir» demekle, işin. başından beri hangi fik-'in mürevvici olduklarını açıkça ortaya koymak
tadırlar. 

(Genel Müdürlük, bir yıldan fazla bir süre için iç hat jet projesini uygulamak için uğraştık
tan ve çeşitli aşamalardan geçtikten sonra kendi maksadına göre THY A. O. için en uygun uçak 
tipinin DC-9/30 uçağı olduğuna ve proje gereğine 7 adet satmalmaya karar verip bakanlığa kre
di çalışmaları için müracaat ettikten bir müddet sonra, yukardaki açıkladığımız bu hakikati keş
fetmiş olmaları da calibi dikkattir. Böyle bir gömüşü ciddiyet ve samimiyetle bağdaştırmaya im
kân görmediğimizi, bir maksada matuf olduğunu açıkça beyan etmek isteriz. 

Bu maksadın ne olduğunu biraz sonra kendi beyanlarından öğrenmiş olacağız.) 
Genel Müdürlük, teklif yazısının bundan son'aki bölümünde dış hatlara geçerek, 
«C) Dış hatlardaki durum. 
Jetlerle çalışmaya başladığımız 1968 yılında dış hat yolcumuz 1967'ye nazaran % 71,3 artış 

kaydetmiştir.» 
(Demek ki büyük bir talep mevcut) 
Nitekim «Bu normal olarak artan hava yolcu-u trafiğine ilâve olarak, halen teçhizat kifayet

sizliği yüzünden tamamen karşılayamadığımız dış hat özel kira Çarter, Haç seferleri ve turistik 
sefer talepleri de vardır» demekte ve «netice olarak, dış hatlarımızı, turistik ve çarter gibi faa
liyeti de karşılayacak şekilde kuvvetlendirmek ve iç hat jet işlemesine de başlamak üzere kredi
si alınmış ve bütün muamelâtı hazır olan iki adet DC-9/30 uçağına ait satmalma mukavelesinin 
imzalanmasını» istemekle, maksatlarını açıklamışlardır. 

Genel Müdürlük teklifinde iç hat jet projesinin uygulanmasından vazgeçme nedenlerinden biri 
olarak da, DPT nin (THY Genel Müdürlüğüne muhatap 24 . 12 . 1968 gün ve IPD. SEK (U.İ) 
3.30.61. - 7 - 68 . 10012 sayılı yazısını göstermekledir. Filhakika DPT bu yazısında; 

«Yurdumuzun iktisadî ve coğrafî şartları, Tü kiye'nin diğer ülkelerle olan ilişkilerindeki ge
lişmeler ve milletlerarası hava ulaştırmasında son yıllarda meydana gelen değişiklikler, Türk ha
va ulaştırma sistemi için büyük bir potansiyelin var olduğunu ortaya koymaktadır. 

Bu nedenle yurt içi ve yurt dışı yolcu ve yük hava taşıma talebini, talebi karşılayacak optimal 
altyapı ve taşıt kapasitesini 10 yıllık bir zaman perspelrtifi içinde değerlendirmek yolu ile geniş 
kapsamlı bir hava ulaştırması anaplan çalışması yapılması zorunlu görülmektedir», demektedir. 



Büyüık ve geniş faaliyet dinanizmi ve potansiyeline sahip müesseseler için planlama, gelip 
geçici değil devam eden bir ameliyedir. Bıı tür müesseseler hazırladıkları planlan, her an geliş
tirmeye çalışmaları, fonksiyonlarının tabiî bir icabı olmak gerekir. Aksi halde o müesseseler di-
nanizmlerini ve yaşama güç ve kabiliyetlerini kaybederler. Kanımızca DPT nin bu yazıdaki isteği 
de bu maksada matuf bir istektir. 

Aksi halde, şimdi THY Genel Müdürlüğünün kastettiği manada bir yazı olsa idi, aynı THY 
Genel Müdürünün iç hat jet projesini uygulamak için seçtiği ve 7 adet DC-9/30 uçağı satınalmak 
istediği yazıya DUT koordinasyon kurulunun 3 . 12 . 1968 gün ve 26 sayılı kararı ile verdiği 
olurun, hükümsüz olduğuna dair bir kayıt bulunurdu. Oysa adı geçen yazıda böyle bir hüküm 
mevcut değildir. 

Nitekim, 'THY Genel Müdürlüğü, DET nin adı geçen yazısını daha evvel, şimdi vermek iste
diği manada anlamadığına dair aşağıdaki oylarla da sabit bulunmaktadır. 

THY Genel Müdürlüğü; 
1. Ulaştırma Bakanlığı Başmüfettişliğinin 6 . 1 . 1969 tarihli raporunu, inceletmek ve mütalâa

sını almak üzere 4 kişilik heyete vermiş adı geçen heyette, İdare Meclisinin 17 . 11 . 1968 gün ve 
452 sayılı kararında bir değişiklik yapılmasını gerektirecek bir husus olmadığına dair muhtırayı 
hazırlamıştır. (Dosya - II, Ek - 20) 

2. 4 kişilik heyetin hazırladığı THY A. O. iç hat jet projesi işletme ekonomisi, mukayese fak
törleri ve uçak tipi değerlendirme raporunu 16 . 1 . 1969 gün ve 100038 sayılı yazı ile İstanbul 
Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık Enstitüsüne, «tetkik edilerek tamamen istisari mahiyette bir 
mütalâa verilmesini» istemez ve bu maksatla da 10 000 TL. ödemezdi. 

Demekki Genel Müdürlüğün DPT'nm 24 . 12 . 1968 tarihli yazısını, şimdi iddia ettiği gibi ol
duğu ifadesi, doğru ve samimî bir ifade değildir.] 

THY İdare Meclisinin 22 . 1 . 1969 gün ve 7 No. lu toplantısında yukarda açıkladığımız Genel 
Müdür Muavini Ertuğrul Alper'in Genel Müdürlük namına teklif yazısını okuyup bitirdikten son
ra müzakere başladığında, idare, Meclisi Başkanı Dr. Muharrem Tuncay, «Son alman İdare Mec
lisi Kararı gereğince, teminatın iade edilip edilmediğini sormuş, Genel Müdür Hüseyin Yeğin'de, 
karar gereğinin yapıldığını telgrafla merkezlerine bildirdiğini, Türkiye'deki mümessillerine de mek
tup yazıldığını bildirmiştir. (Dosya II, Ek-22-S-7) 

[Demekki bu tarihten önce İdare Meclisi, iç hat jet projesi gereğince mubayaa kararını iptal 
etmiş ve Genel Müdürlükte bu karar gereğince bazı tasarruflarda bulunmuş olduğu sabit olmak
tadır.] 

Konuşmasına devam eden Başkan Dr. Muharrem Tunca «obsiyonlu uçaklarla ilgili bulunan dos
yalar tetkik edildiğinde etap, etap İdare Meclisinin kararlarından geçerek ve bu kararlara istina
den Hükümet, Maliye, Planlamadan geçerek, böylece bu safhalarını tamamladıktan sonra da gene 
İdare Meclisimizin izin kararma istinaden Genel Müdürlüğümüzü Amerika'daki Exinı - Banktan kre
di temini için Washington'a gönderdiğimizd, konunun son safhasını ikmâl ederek Maliye Bakanlı
ğının da tekrar muvafakatini aldıktan sonra 2 obsiyonlu uçağın satmalma mukavelesinin ikmâli 
için bir kararımız vardır. Bu sırada İç Hat Jet Komisyonu ile ilgili konu ile irtibatlandırarak bu 
işi ertelemiştik. Yoksa konu tahakuk etmiş olacaktı. 

Şimdi 20 . 1 . 1969 Pazartesi günü alman kararla iç hat jet uçaklarının satmalmması iptal 
edildi. Onunla mürtabit olan garanti mektuplarının da iade ecliyorruz. Bu suretle iki obsiyon uça
ğı için yatırdığımız 100 bin dolarlık teminat muallakta kalıyor (Dosya - II, Ek : 22, S - 9) İda
re Meclisi Üyesi Tevfik Tığlı Genel Müdürlüğün teklifi şimdiye kadar üzerinde çalıştığımız iç hat 
jet projesini bazı sebepler dolayısiyle bir tarafa bırakıp, 1969 senesi THY ihtiyacının, nelerden 
ibaret olduğunu gösterir fevkalâde bir tetkik ve etüt sonucunu bildirmektedir. Obsiyonu (iç hat 
jet dosyasından) ayıralım, 

Başkan Dr. Muharrem Tunca «Genel Müdürlük proje yapılıncaya kadar durumun sıkışık ol
duğunu bildirmektedir. Son safhaya gelmiş DC-9 uçaklarının alınmasını söyler. Bu suretle yeni 
bir obsiyon konusu ortaya çıkmaktadır. 



Genel Müdür Hüseyin Yeğin bu teklifimizi esbabı mucibeli ve vazıh olarak neticeleri ile birlikte 
o sayfalık bir tekliften ibarettir. Aslında % 80 obsiyon meselesidir. 

Diyoruz ki biz burada ne iç hat ve ne de dış hat mütalâa ediyoruz. THY'nm filosu dört ol
sun diyoruz. Bir çıkmaza girdiğimiz bir hakikattir. Dolayısiyle deriz ki, bunları bir neticeye bağ
lıyalım. (Dosya - II. Ek : 22, S -10) 

Başkan Vekili Ziya Altmoğlu «Genel Müdür bu bir proje değildir. Diyorlar. Bu etüdün de 
mesuliyeti büyüktür. Yapılacak her işte mesulilet vardır. Umumî heyetin veya murakıpların 
vereceği bir raporla veya daha geniş bir raporla dokuz uçağa kavuşturmadınız diye sorulabilir. 
Konuyu derinliğine bir tetkik mecburiyetini duyuyorum. 

Teknik Müdür Muavini Ertuğrul Alper «Pazartesi günü verilen kararla iç hat jet projesi ip
tal edilmiş değildir. Bu sadece alıma ait bir iptal dir. 

Bir kademeli geçişi kabul ederek bu teklifin acele görüşülmesini rica ediyoruz» diyor ve devam 
ediyor. «Evvelce obsiyon uçağı mukavelesi yapıl niş olduğundan ve ihtiyacımız da bulunduğundan 
bu şekilde filoyu takviye ederiz.» diyoruz. Buraca ki, konsept iç hat jet projesini bir uçakla tak
viye ve tatbik etmek mecburiyetindeyiz. îlerdekira ile takviye etmek mecburiyetinde de kalaca
ğız. (Dosya, II, Ek. 22, S -11,12) 

[THY Genel Müdürlüğü daha şimdiden 1969 yılı içinde uçak kiralamayı düşünmektedir. O 
halde aylarca iç hat jet projesini sonuçlandırmamakta maksat neydi, onu da ilerde göreceğiz.] 

Bu toplantının sonunda İdare Meclisi, Genel Müdürlük teklifinin tetkik edildikten sonra mü
zakere edilmek üzere toplantının 27 Ocak 1969 günü ertelenmesine dair ekseriyetle 28 No. lu kara
rım veriyor. 

THY İdare Meclisi 29 . 1 . 1969 günü 9 sayılı toplantısında ise, 
Evvelâ Boeing Firmasından (İdare Mellisi Üyesi Tevfik Tığlı adına gelen 25 . 1 . 1969 gün 

ve 3127 sayılı telgraf okunuyor, firma bu telgrafında; 
«1. Başkalarına satılmcaya kadar teklifimiz leki uçaklar fiyat değişikliği olmaksızın THY em

rindedir. 
2. Aynı zamanda Exim - Bankça THY'na tahsis olunmuş kredi ile teklifimizin mevzuunu 

teşkil eden uçaklardan ikisini veyahut daha büyük ve daha uzun menzilli 727 uçağımızı mubayaa 
edebileceğinizi hatırlatır, 

3. Daha evvelce de vadolunduğu üzere Boeing iç hat jet projesinin finansmanı için THY'na 
yüzde yüz kredi temin edilecektir» demekte ve yine Tevfik Tığlı'ya muhatap 28 .1.1969 gün ve 
3138 sayılı yıldırım telgrafında da «25 .1.1969 günlü telgrafımıza ektir diyor ve 

1. Boeing uçağı satmalınması halinde, Boeing bedelsiz olarak beher uçak için 5 uçuş ekibi ye
tiştirecektir. 

2. Hava Yollarının obsiyon uçaklarının alınmasından mütevellit 200 bin dolar kadar maruz 
kalabileceği tazminat ödenmesi hususundaki mevcut garantisini Boeing muhafaza etmektedir» de
mektedir. (Dosya II, Ek : 23, S - 1 , 2) 

İdare Meclisi Başkanı Dr. Muharrem Tuncay; «İç hatları jetlerle takviye etmek maksadıyle 
düzenlenen projeye göre 7 uçak alımı ile ilgili karar Meclisinizce iptal edilmişti. Bu projenin rea-
lize edilebilmesi için sarf olunan uzun zaman içinde, meydanlar dahil, alt yapıdan yönetime ve •eği
timden operasyona kadar, jet işletmesi lüzumlu bütün ihtiyaçların esaslı bir şekilde göz önünde 
tutulmamış olması ve yine bu zaman içinde değişik vasıfta ve nitelikteki uçakların piyasaya sü
rülmekte bulunmuş olduğunun müşahede edilmesi, bizi bu kararm iptaline sevk etmiştir.» demek 
suretiyle iptal gerekçesini açıklamıştır. (Dosya II, Ek : 23, S - 2) 

(Bu beyan samimî ve doğru değildir). Şöyle ki; 
1. İç hat jet projesi hazırlandığı, İdare Meclisinin tasvibinden geçtiği, Devlet Planlama Teş

kilâtı ve Hükümetten geçip İkinci Beş Yıllık Plana 68 E 040020 No. ile girdiği zaman, Dr. Muhar
rem Tunca, Tevfik Tığlı, Ziya Altmoğlu ve Nuri Togay, THY İdare Meclisinde vazifeli idiler. (Dos
ya Ek - İdare Meclisi üyeler listesi) 
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- 2-. İç hat ;jet projesinin, dayandığı varsayım (Faraziyeler) - lan ve etütleri bilmektedirler. 
Bu varsayımlardan bugüne kadar istenilen ölçüde olmamakla beraber kötüye doğru değil, bilâkis 
iyiye doğru bir gelişme vardır. 

3. Şimdi kusur diye iddia edilen hususlar 5 . 1 . 1968 tarikinde de bilinen gerçek]erdir. Şu' 
halde iç hat jet projesini uygulamak için vaktiyle karar vermemeleri gerekirdi. Oysaki bilâkis, ip
tal kararı alınıncaya kadar iç hat jet projesini uygulamak için THY İdare Meclisi; zaman, emek 
ve para sarf etmiştir. 17 . 1 . 1968 tarihine kadar geçerli olan hususların şimdi 29 . 1 . 1969 tari
hinde birden bire hatalı ve geçersiz olmasının iddia edilmesi mantıkî ve objektif olamaz. 

4. Noksan olarak ileri sürdükleri yönetim, eğitim, ve operasyon, gerçekte sadece kendilerini it
ham etmek sonucunu verir. Zira bunları düzeltin .>k ve düzelttirmek kendilerinin aslî vazifeleridir. 
Halen aynı durumda bulunan THY İdaresi 12 jet uçaklı bu filoyu idare etmektedir. 

5. Bu zaman içinde değişik vasıfta ve nitelikteki uçakların piyasaya sürülmüş olduğu iddiası 
da varit değildir. Zira 1967/1969 yılları ara sındı iki motorlu jet uçağı olarak sadece Boeing 737/ 
200 (125 koltuklu) uçağı piyasaya sürülmüştür, İç hat projesi için komisyon kurulduğu 5.3..1968 
tarihinde de bu uçaklar dünyadaki çeşitli hava yolları tarafından kullanılmaktaydı. 

Bunun dışında mevzubahsolan uçaklar ise iç hat projesinin zaten amacının dışındadır. Bu du
rum halen, bugün dahi böyledir. 

Ayrıca bu yöneticiler zamanında hazırlanmış bulunan, THY iç hatları jetle takviye projesinin 
«THY'nın dahilî hatlardaki yolcu Km. miktarları ve uçak ihtiyacı Ek - 17» başlıklı tablonun (6) 
sütununda 13.0 koltuk, 530 Km. blok sürat, 8 saat ütilizasyona göre uçak ihtiyacı, başlığı altında; 

1989 — 4 uçak 
1970 — 1 » 
1971 _ l » 
1972 _ 1 » 
Topları 7 uçak olarak gösterilmekte ve bu 1 asabın dayandığı kabuller (faraziyeler) ba-dığı al

tındaki açıklamanın (î) maddesi, (f) fıkrasında da, 
«Yeni alınacak uçağın koltuk sayısının 110 alet , süratinin 530 Km./Blok saat olacağı (İşletme

cilerin 450 Km. menzilde ortalama süratlen DC - 9 için 325 st. m. Boeing 737 için 350 st. m, ve B-ACM 
için 300 st. m. olup vasatı 330 st. m. kabul edilmiştir.» demektedir. Keza aynı projenin 10 ucu say
fasında da «(d) fıkrasında (d) iç meydanlarda hali hazır durumlarıyle veya ufak tadilatlarla 
kullanılabilmeleri» özelliği de TîîY için seçilecek uçaklarda aranılacak bir özellik olarak tayin ve 
tespit edilmiş bulunmaktaydı. 

Bütün bu gerçekler; İdare Meclisi Başkanının İdare Meclisi namına iç hat jet projesi için 7 adet 
uçak alımmuı iptali için ileri sürdüğü gerekçeyi nakşetmektedir. 

Ulaştırma Bakanlığı ise 3969 yılı Bütçe konuşmasında: 19G7'de başlanmış elan iç. hat jetleşmesi 
ihalesi durdurulmuştur. Bu durdurmanın sebebi. 1969'da değil ini uçaklar ancak 3 970'de anılacak
tır. (Cumhuriyet Senato tutanak dergisi O - 51. T - 8, B - 31, 3 .2 .1969 S-488) diye durdurmanın 
sebebini bu şekilde açıklamıştır. Fakat buna rağmen uçak alımı devam etmiştir. 

Gerek Ulaştırana Bakanlığının açıklaması gerekse THY İdare Meclisi Başkanının açıklaması bir
birini tutmamaktadır. Bu hususta da hakikatin meydana çıkarılması gerekmektedir. 

Konuşmasına devam eden İdare Meclisi Başkanı Dr. Muharrem Tuncay; «Yeni proje meyda
na gelinceye kadar halen ihtiva mm i?: bulunan dm hatlar için bir ve ic hat îet isletmesine de baş
lanmak üzere bir ki cem'an iki uçağın satmalmması zaruretini ihtiva etmekle beraber bu uçak
ların evvelce alım muamelesi tekemmül etmiş bulunan iki obsiyonlu DC-9/30 olması ifade eden 
teklif müzakeremize konu teşkil etmekte» diyerek İdare Meclisinin ve Grene»! Müdürlüğünün 
maksadını açıklarken, diğer taraftan, «Bugün satmalmması istenilen uçaklar DC-9/30 uçakları
dır. Binaenaleyh iç hat jet projesine göre alınması sakıncalı olarak kabul edilen 7 uçaktan iki
sinin satmalmması ne dereceye kadar doğru olur? Böylelikle bir tezada düşmüş olmazmıyız?» 
diye de endişesini ileriye sürmüştür. (Evet bu tezadında meydana çıkarılması g-erekmektedir.) 
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KontıganıuıınA deramla <Btı îkl obMyonltı DC-9/30 uçağının daha önce satınaknnıası işlemi tekem
mül ettiği bir anda, bu mubayaanın bırakılması veya ertelenmesi, öteki satıcıların bu iki uçağın 
çok pahalı olduğu ve esas obsiyon şartlarını aştığı iddiasını taşıyan şikâyetleri sebebiyette 7 
uçağa ait muamele iflıe birleştirilmişti. Bu arada, 7 uçağın mubayaası halinde, Douglas'ın her 
uçakta, 75 000 000 dolar indirim, yapacağına dair bir teklifide vardır. O halde şu anda, bir yazı 
ile zikredilen indirimin iki obsiyonlu uçakta da tanınması Douglas'tan istenemez mi?» (Dosya 
II Ek - 23 - S - 2,3 

(Demek ki, idare Meclisi, daha önce 28 . 6 . 1968 tarihinde iki obsiyonlu uçağı almaya karar 
verdiği zaman bu uçakların fiyatı, 7 uçak için verdiği fiyattan beher uçakta 75 000 000 dolar 
fazla imiş. Ve İdare Meclisi bunu bildiği halde eğer rakip firmaların şikâyeti olmasaymış bu ob
siyonlu uçakları alacakmış. Şayet bu obsiyonlu iki uçak 28 . 6 . 1968 tarihinde satmalınsaydı 

THY'nm zararı 150 000 000 dolar olacaktır. Bu satmalmamn, ne şekilde durdurulduğunun daha 
önce açıklamıştık.) 

«e) Simi bu iki obsiyonlu uçağı, tenzilâta tabi olmadan alırsak değerlendirmede denge bo
zulmuş oluyorum? 

«f) Bu tartışmalar içinde teknik çevrede Douglas ile münasebetlerimizin bozulmasından endi
şe edenlerün mevcut olduğunu görüyoruz. Bu korku yersizdir.» (Dosya II Ek - 23 - S - 4) 

idare Meclisi Başkanının bu müşahadesi Douglas firması ile münabesetlerinin bozulmasından, 
endişe eden teknik çevre mensuplarının, 4 kişiye, 18 kişilik komisyondaki tarafsız üyeleri berta
raf edilerek «işletme ekonomisi ve puantaj hesaplarının yapılması ve iç hat jet projesi için en uy
gun uçak tipinin seçimi yetkisi ile görevlendirildiğine göre, bu heyetin hazırladığı raporun ne de 
sübjektif olduğu ortaya çıkmazmı?) 

«4. Esasen iki obsiyon uçağını ancak 1969 yılı Ekim ayında tesellüm edeceğiz. Ekim aynı
dan Mayıs ayına kadar, iki tam 8 ay ölü bir sezondur zararları tevlidettiği görülen bu ölü se
zonda neden acele edip onu takibedecek bahar sezonunu beklemiyoruz? THY için matlup olan tes
limat 1969 yilımn Mayıs ve Haziran ayıdır. 

Bunu bilen idare Meclisi özellikle başkanı, Douglas Firması iç hat jet projesi için 1969 yı
lında sadece İM adet uçak, o da Ekim de, mütebakisi 5 uçağı 1970 baharında verebileceğini ba
şından beri bildirdiği halde ve husus 3 . 8 . 1968 tarihli ve 8 . 10 . 1968 tarihli tablolarda gö
rüldüğü halde bu son derece önemli konu üzerinde THY'nm çıkarı lehinde acaba niçin şimdiye 
kadar hiç durmadı? Daha Temmuz 1968'den 1969 yılında iki uçaktan fazla veremeyeceğini resmen 
Douglas Firması bildirdiği halde ısrarla bu firma üzerinde niçin duruldu? Bu ve buna benzer 
sorular, aydınlığa kavuşturulması gerekmektedir.) 

«5. Diğer satıcı firmaların iki obsiyon uçağının satmahnması şayiası üzerine yeni teklifleri 
vardır.» 

«6. Bu mütalaamızın Genel Müdürlüğün bu hususta çok acele karar istihsali zımmmdaki dav
ranışına da olumsuz etki yapması muhtemeldir», (Dosya II Ek - 23, S - 4) 

(Niçin acaba, İdare Meclisi Başkam böyle düşünüyor'? Bu soru muallâkta kalmaktadır) 
Genel Müdür Hüseyin Yeğin «Genel Müdürlüğün bu konudaki heyecanı herhangi bir uça

ğın alınması isteği değildir.» 
(O halde nedir? biran önce karara varmak mı? O zamanda akla, bir yıldır çeşitli bahane ve 

tertiplerle niçin komisyon çalışmaları uzattırıldı. Bu iki obsiyon uçağına almdıktan sonra adetleri 
beşe yükselecek olan DC - 9 uçağından ve Douglas Firmasından THY A .0. ğı istescde başkan 
ve uçak tipine ve firmasına ödenebilir mi? Mahdut malî kaynaklara sahibolan THY için bunun 
kolayca mümkün olamayacağım her halde herkesten daha çok Genel Müdür bilmekteydi. Nitekim, 
planladıkları gibi de olmuştur. 

Başlangıçta Haziran ela obsiyonlu uçakların alınmasına mani olmuş, bulunan Bakanlık, bu 
defa seyirci kalmayı tercih etmiştir. Niçin acaba? bu sorunun da cevaplandırılmadı gerekmektedir. 

İdare Meclisi Başkan ve üyelerinin sorduğu soruları Genel Müdürlük adına Eğitim Müdürü 
Emil Dilmen cevaplandırıyor. 



— 100 — 

«Uçak teknolojisinde meydar-a gelen gelişmeler genellikle kıtalararası uzun menzilli (superso-
nik, jumbo - jet gibi) uçaklarda olmaktadır. İç hat jet projesine direkt tesiri olmayacaktır, yani 
iç hatlarda kullanılmak üzere böyle yeni bir tip çıkması daha birkaç yıl mümkün görülmemek
tedir. 

7. Uçağın birden satmalmrrasından vazgeçilmesi altyapı kifayetsizliği dolayısiyle bunların 
hepsini birden kullanamayacağımız gerekçesi ile olmuştur. Fakat 1969 - 1970'teki ihtiyaçlarımı
zı ayrı olarak karşılamamız gerekir. Bu maksatla iç hat değerlendirilmesinde en uygun bulunan 
DC - 9 - 30 uçağından iki adet alınması zarurî görülmektedir. (Dosya, II Ek - 23; S - 67) 

Yukardaki açıklamanın birinci fıkrasında ifade edilen görüşe katılmamak mümkün değildir. 
Hakikaten uçak teknolojisindeki gelişmeler, uzun bir süre iç hat projesine etkisi olmayacağı bir 
gerçektir. Fakat aynı husus yine aynı Genel Müdürlük personeli tarafından 20 1 . 1969 tarihinde 
de uçak mubayaasının iptali için bir sebebolarak ileri sürülmüştü. Şimdi bundan vaz geçmiş ol
dukları anlaşılmaktadır. O hald^, uçak teknolojisindeki gelişmeler iç hat jet projesinin uygulan
masının geciktirilmesine veya prcje gereğince mubayaanın iptal edilmesine bir sesep teşkil edemez. 
Böyle olduğu halde, maalesef uçak teknolojisindeki gelişmeler gerek Genel Müdürlük (Dosya II 
Ek - 22, S - 5 özet, Genel Müdürlüğün 22.1.1969 gün ve 210020 sayılı teklif yazısı) tarafından ge
rek İdare Meclisi Başkanı Muharrem Tuncay (Dosya II Ek - 23, S - 2) tarafından bir sebe
bolarak yukarı tarihlerdeki teklif ve konuşmalarda ileri sürülmüştür. Keza Ek - 24, S - 2, 20.1.1969 
günlü 6 ncı toplantıda İdare Meclisinin almış olduğu 27 No. lu kararın 2 nei maddesinde de zik
redilmiştir. ıBu örnekte olduğu gibi demek ki, görevliler bir gerçeği işlerine geldiği gibi kendi ga
yelerine (göre ayrı ayrı maksatla kullanabiliyorlar. 

Açıklamanın ikinci fıkrasında, 
«7 uçağın birden satmalınmasından vazgeçilmesi altyapı kifayetsizliği dclayısiyle bunların 

hepsini birden kullanamayacağız» iddiasına gelince, bununda samimî ve doğru bir iddia olma
dığı kanısındayız, zira; 

1. Genel Müdürlüğün bu iddiası samimî değildir. Çünkü; iç hat jet projesi Douglas uçakları 
yönünde uygulatmak için ba-şmdan beri çaba sarf etmiş ve nihayet 17 . 11 . 1968 gün ve 452 sayılı 
İdare Meclisi kararı ile de 7 adet DC - 9/30 uçağının satmalınmasma karar verilmiştir. O tarihte 
7 uçağın birden kullanılmasına yeterli olan ve hatta böyle okluğu 16 . 1 . 1969'a kadar sabit olan 
altyapı imkânları, nasıl oluyor da 20 . 1 . 1969 talihinde yani 4 gün sonra birdenbire, yetersiz 
oluyor ve bu gerekçe ile de mubayaa durduruluyor. Bunu mantıkî olarak izah etmek mümkün de
ğildir. Demek ki, başka söbepler mevcuttur. 

2. Ayrıca Genel Müdürlükçe sanki proje gereğince 7 uçak birden alınıp hizmete sokulacak-
mış gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Oysa ki, THY İdare Meclisi iç hat jet projesi için en uygun 
uçak tipi olarak seçtiği DC - 9/30 uçakları için, Douglas Firması ile 7 uçak için mukavele imza-
lasaydı dahi, proje 1969 yılı için 4 adet uçak satmalmmasmı öngörmekteyse de Douglas Firması 
1969 yılı için ancak 2 adet DC - 9/30 uçağı verebilecekti. Daha fazlasını vermek gücünden yok
sun idi. 

Şimdi THY Genel Müdürlüğü, 1960 yılı acil ihtiyacı için ne teklif ediyor 2 adet obsiyonlu 
DC - 9/30 uça-ğı alalım. Böylece 1969 yılı acil ihtiyacımızı karşılarız, demiyor mu? 

Genel Müdürlük bu satmalınacak iki uçağa ilâveten 1969 yılı içinde iç ve dış yolcu talebini 
karşılamak için iki adet de uçak kiralamak teşebbüsüne de geçtikleri aynı idare meclisince tas-
vibedildiği de bir hakikattir. Şayet bu uçakları da kiralayabilselerdi 4 adet jet yolcu uçağını 1969 
yılı içinde THY hizmete sokmuş olacaktı. 

Peki o nasıl alt yapı imkânlarıdır ki, iç hat jet projesi gereğince mubayaa yapılsaydı alına
cak en çok 4 uçak için yetersiz oluyor da, fakat yukarda açıkladığım yollarla uçak alındığı ve 
kiralandığı vakit aynı 4 adet uçak için yeterli olmaktadır. Bunu mantıkla izah etmek mümkün de
ğildir. Demek ki, Genel Müdürlüğün ve İdare meclisinin alt yapı imkânlarının yetersizliği iddia
sı da gerçek, samimî ve doğru bir iddia değildir. Hatta Genel Müdürlüğün kaydettiği manada alt 
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yapı imkânjiarııu, düşünecek olursak THY'nın 1972 yılında dahi bu iımkânlara sakibolmadığını 
fakat 4'ü kiralık olmak üzene 12 adet jet yolcu uçağını gerek iç katlarda gerekse dış .batlarda. 
rahatlıkla kullandığını ve hatta bu hatalı satmalına ve kiralama şartları içinde dahi kâr ettiğini 
görüyoruz. 

Şayet bugün dahi alt yapı imkânları yetersiz ise bunun başlıca sorumlusu, 1968 yılındaki 
THY Genel Müdürlük ve İdare Meclisinde vazifede bulunanlar olduğu kesin kanısındayız. 

THY İdare Meclisi, iç hat jet projesi gereğiuce, kanımızca TıHY'm çıkanları lehinde hareket 
etmemekle beraber 17 . 11 . 1968 gün ve 452 sayılı aldığı kararı uygulasaydı yine de bir ölçüde 
THY'nın çıkarına ve millî çıkarlarımıza göre hareket etmiş olacaktı. İç hat jet projesi için gere
ken mubayaayı iptal etmek suretiyle THY nı dolayısıyle Devleti büyük maddî zararlara sok
muştur. 

Bu durum kesin olmakla beraber biz olayların akışını, sonuna kadar yürütmeye çalışalım. 
THY Oenel Müdürlüğü adına açıklanmasına devam eden Emel Dilmen; 
«2. a) İki adet obsiyonlu DC - 9/30 uçağının diğer beş uçakla birleştirilmesi, Douğlas dı

şında (kalan diğer imalâtçı firmaların iddiası üzerine olmuştur. Yapılan değerlendirmeler bu iddia
ların doğru olmadığını meydana çıkarmıştır. 

Demek ki, THY Genel Müdürlüğü, hiç birleştirme taraftarı değildir. Genel Müdürlüğün bu ko
nudaki görüşünü de paylaşmaya imkân olmadığı kanısındayız zira; iç hat jet projesi için seçile
cek uçak tipi, kurulması düşünülen TüHFY jet filomu için esas uçak tipini teşkil edecekti. 

Binaenaleyh, THY jet filosu için esas uçak tipi tespit oluncaya kadar THY yöneticilerinin ne 
bir uçak satmalınmasına ve hat ta ne de uçak kiralanmasına gitmemesi gerekirdi. Bu temel poli
tika olmalıydı. 

1967 yılında her ne kadar THY, iki adet DC - 9/30 uçağı satınalmış ve bir adet de DC - 9/30 
uçağı kiralamışsa da, bu uçak tipi THY'nın kurmak istediği büyük adette jet uçak filosu için en 
uygun jet uçak tipini teşkil etmiyordu, aksi halde aynı idare meclisi, 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı ka
r a n ile THY için en uygun uçak tipini tespit etmek için çeşitli komisyonlar kurmaz, çalışmalar yap
maz ve malî harcamalara girmezdi. Doğrudan doğruya Douglas Firmasından DC - 9/30 tipi uçak 
mubayaa ederdi, böyle olmadığı dosya içindeıkilerden sabit bulunmaktadır. 

Bu durum böyle olmakla beraber THY İdare Meclisinin, anlaşılması ve izahı güç bir çabası 
daha vardır. O da, 1967 yılında THY ile Douglas Firması arasında dış hat jet projesi için uçak 
satmalma mukavelesinde THY'na müteakip 1 ve 2 adet DC - 9/30 uçağı için Douglas Firmasınca 
tanınan bir obsiyon hakkını kullanma konusundaki tutumudur. Bu obsiyon hakkının mevcudiyeti; 
THY A. O. nı ne malî yönden ne de hukukî hiçbir.-jekilde bağlamadığını daha önceki açıklamaları
mızda belirtmiştik. 

THY İdare Meclisi 7 adet jet uçağından mütevekkil iç hat jet projesi için en uygun uçak tipini 
seçmek için kurmuş olduğu komisyonun çalışmaları sonuçlarını normal olarak beklemesi gerekir
ken hiçbir zaruret yokken iki adet DC - 9/30 uçağı için 27 . 3 . 1968 tarihinde obsiyon hakkını kul
lanmakla ve 28 . 6 . 1968 tarihinde de satmalma mukavelesini imzalamaya karar vermekle ortak-
bğı malî yönden ve uçak tipi bakımından Douglas Firmasına bağlamak istemiştir. THY idare Mec
lisinin bu tutumu, THY için en uygun uçak ve firma seçiminde, tarafgirliğini reddi imkânsız 
bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu şekilde hareketin tabiî sonucu olarak THY, bünyesinde aynı 
tip olan 5 uçaklı bir filo nüvesi meydana getirilmiş olacaktı. Bu filo meydana geldikten sonra 
artık standardizasyon ve spesifikasyon, eğitim, yedek parça ve balkım teçhizatı gibi hususlar 
ağır basacağı için diğer firmalar ne kadar mükemmel uçak arz etseler ve ne derece büyük imkân 
lan THY'na arz ve teklif etseler de THY başka türlü hareket edemezdi. 

Binaenaleyh THY İdare Meclisi, bu fiilî hareketinden itibaren, THY için en uygun uçak tipini 
ve en elverişli firma seçiminde tarafsız ve objektif olamayacağı kesinlikle ortaya çıkmış bulunu
yordu. Fakat İdare Meclisi Başkanı ve Oenel Müdür, İdare Meclisinin 28 . 6 . 1968 gün ve 231 sa-
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yılı karan gereğince iki obsiyonlıı DC - 9/30 uçağının katî siparişinin yapılması ve satmalına mu
kavelesinin imzalanması maksadıyle Amerika'ya hareket edecekleri sırada, rakip firmaların itira
zı üzerine, Ulaştırma Bakanlığınca durdurulmuştur. 

Yani bakanlık kademesi, THY idare Meclisinin bu davranışını sakıncalı bulmuş ve bu neden
le satınalma hareketini durdurmuştur. Artık durum bakanlıkça tamamen agâh olduğuna göre, bu 
tarihte THY idaresinde bir değişiklik yapılması bir zaruret olduğu halde her nedense bu işlem 
yapılmamıştır. 

Bu hususun da meydana çıkarılması gerekmektedir. 
Bu değişiklik yapılmadığı için, iç hat jet projesi çalışmaları süresince İdare Meclisi bilhassa 

Genel Müdürlük daima Douglas Firması lehinde davranışlarını sürdürmüş olduklarını görüyo
ruz. Nitekim THY; idaresinin Douglas Firmasına olan temayülünün tabiî sonucu olarak İdare 
Meclisi; bâr an için THY'na teklif edilen bütün uçak tiplerini eşit kabul etsek Douglas Firması 
dışındaki diğer firmaların uçakları teslim tarihleri ve adetleri, yüzde yüze varan kredi imkânı, ba
kım üssü tesisi kredisi sağlaması, bedelsiz eğitim imkânları ve kiralık uçak imkânları gibi bir çok 
yan imkân ve avantajlar arz ve teklif etmelerine rağmen bütün bu firmaları özellikle aynı tekno
loji ve hatta daha güçlü .malî kaynaklara dayanan Boeing Firmasını, reddetmesini gerektirmiş 
ve neticede THY'na ve devlete büyük maddî ve manevî zararlar vermiştir. 

Emel Dilmen'in devam eden açıklamasında : 
2. b) 7 uçak teklifinde Douglas Firmasının 75 003,00 dolarlık bir fiyat indirimi, birde bun

dan ayrı olarak uçak başına yine 75 000,00 dola" hesabı ile toplam 525 000,00 dolarlık AYNI MAL
ZEME temini kolaylığı vardır. Birinci 75 000,00 dolarlık fiyat indirimi istediğimiz SCN (Spesifi-
kasyon şartnamesindeki değişikler) fiyatlarından bize tanıdıkları bir tenzilâttır, ki iki uçak aldı
ğımız takdirde aynen tatbik edilecektir. Aynı yardım olarak teklif edilen uçak başına 75 000,00 
dolarlık malzeme yardımını iki uçak için kabul etmedikleri şifahî görüşmelerimizden öğrenilmiştir. 

«e) 75 000,00 dolar, bir DC-9 uçağı fiyatının % 2'den az bir miktardır. Değerlendirme fak
törlerine tesir % 2'den mutlaka çok daha az olacaktır. Yani 75 000,00 dolarlık malzeme yardımı 
teklifi olmadan 7 uçak mukayesesi yapılsaydı bile DC-9 en uygun uçak çıkardı. Zira PUAN FAR
KI kendisini takibeden uçağa nazaran % 2'den fazladır. Takriben % 4'tür» demektedir. 

75 000,00 dolar, değerlendirme faktörüne tesiri Çf 2 olduğuna göre % 4 fark 150 000,00 dolar 
eder. Bu takdirde DC-9/30 uçağının fiyatı ile 737/200 uçağının fiyatı arasında 150 000,00 dolar
lık bir fark olması gerekir, halbuki yine Emel Dil'men bu farkın 87 891,00 dolar oılduğunu söylü
yor. O halde puantaj tablosunda iki uçak arasındaki fark gerçekte % 4 değil % 2 civarındadır. 

Bu % 2'de, 75 000,00 dolarlık fiyat indirimi yapılmadığı için kalkmakta, o halde iki uçak ara
sında fiyat farkı kalmamakta olduğu, anlaşılmaktadır. O halde Douglas DC 9/30 uçağının Boeing 
737-200 uçağından ucuz olduğu iddiaları gerçek ve samimî bir iddia değildir.) 

«g) 1969 Ekiminde tesellüme bile eğitim ve sair hazırlıklar bakımından erken nazarı ile ba
kıyoruz. Mayıs 1969'da tesellüme UÇAK İMALÂTI bakımından imkân olmadığı» 

(Bu iddia Douglas Firmasını haklı göstermeli için, THY Genel Müdürlüğünün yapabilecği en 
üzücü ve o derece hazin bir beyandır. THY'nımı yoksa Douglas'ımı temsil ettiği anlaşılamıyor.) 

«Kiralık olarak kollandığımız DC-9/10 uçağı için evvelâ ayda 15 000,00 sonrada ayda 
ayda 25 000,00 dolar ödedik. Bu ücretlerde kiraılık uçak bulunabilirse kiralamakta fayda vardır. 
Böyle bir uçağın direkt işletme masraflarına giren Amortisman masrafı ayda 45 000,00 doları geç
mektedir. Doiayısıyle piyasada bulunabilecek kiralık uçak için ayda 60 000,00 veya daha fazla 
dolar ödememiz gerekecektir. 

Nitekim aşağı yukarı aynı fiyat ve evsafta olan Boeing 737 uçağı için firmanın teklif ettiği be
del ayda 75 '000,00 dolardır. Böyle yüksek fiyatla kiralamak satmalnıaya nazaran daha zararlı bir 
işletmeye yol açacaktır.» (Dosya II - Ek - 23. S - 10) 

(Demek iki, THY Genel Müdürlüğü, Boeing 737- ile DC-9/30 uçağını aynı fiyat ve evsafta gör
mektedir. 



— 103 — 

Oysa ki, 4 kişilik heyetin takdim ettiği uçak değerlendirme raporunda ise Douglas uçağı ile 
Boeing arasında 34 puvan farkı olduğu ileri sürülmüştür. Demekki, bu iddia, doğru ve objektif de
ğildir.) 

Fiyatlar sorununa gelince «1 - DC - 9/30 uçağının son fiyat durumunda bir değişiklik yoktur. 
Uçak başına 4 383 696,00, dolardır. (Malzeme için 75 000,00 dolarlık tenzilât nazarı itibara alın
maksızın) Buna mukabil Boeing 737 uçaklarının THY spesifikasyonuna uygun olarak fiyatı 
4 471 587,00 (Bu fiyat ne 3 . 8 . 1968 ve ne de 5 . 10 . 1968 tarihli tablolardaki fiyatlara uyma
maktadır.) dolardır ki Douglas lehine 87 891,00 dolarlık bir fark vardır. 

BAC firmasının son indirim tekliflerini ise yukarda fiyat farkının puvanlar üzerine ne şekilde 
tesir ettiği mülâhazaları karşısında belki BAC - 111 - 500 uçağının Boeing 737 - 200 yerine ikinci 
duruma geçmesine sebebolabilir. 

2. Douglas Firmasının Yeşilköy'de kurmuş olduğu 250 000,00 dolar kıymetinde mevcut yedek 
malzeme deposu, 2 obsiyon uçak alındığı takdirde 500 000,00 dolar kıymetine çıkartılacaktır.» 
(Dosya - II - Ek - 23, S - 10) 

(Douglas DC-9/30 uçağının buradaki fiyat], 3 . 8 . 1968 tarihli tabloda 7 uçak için verdiği 
fiyattır. Kendisinden 7 uçak satmalmdığı takdirde ayrıca uçak başına 75 000,00 dolar bir indirim 
yapacağı gibi 7 uçak için Yeşilköy'de 750 000,00 dolar kıymetinde bir yedek malzeme deposu ku
racağını teklif etmiştir. Yukarda 2 nci madde ise Yeşilköy'de mevcudolduğu söylenen 250 000,00 
dolarlık yedek malzeme deposu 500 000,00 dolarlık bir kıymete yükselecektir. Kıymeti ne olursa 
olsun bu depo, Douglas Firmasının tasarrufunda olan bir depodur. Firmanın, yalnız THY değil di
ğer ülkelerle olan münasebetlerine de bağlıdır. Bu iki obsiyonlu uçağın satınalmmasma aidolan 
15 Şubat 1969 tarihli mukaveleye baktığımız zaman iki uçağın beherinin 4 383 696,00 dolara sa
tmalmdığı binaenaleyh uçak başına 75 000,00 dolarlık indirimin sağlanamadığı ve ancak 150 000.00 
dolar değerinde bir yedek malzeme kredisi sağlanması ile iktifa edildiği anlaşılmaktadır. İkisi bir
den gerçekleştirilebilseydi bir avantaj sağlanmış olabilirdi. 

Bu duruma göre obsiyonlu iki adet DC - 9/30 uçağının satmalmmasında hiçbir avantaj sağ
lanamadığı anlaşılmaktadır.) 

İdare Meclisi Başkanvekili Ziya Altınoğlu «Boeingten gelen teklifte % 15 peşin ödemenin de 
kredili olarak takside bağlanabileceği bildiriliyor. Bu mühim bir fark değil midir? 

Genel Müdürü Hüseyin Yeğin şartlar malûm değildir. Faiz yüzdesi gösterilmemişti]'. 
(Genel Müdürün, Douglas Firması lehine kesia tutumunu göstermektedir. Boeing Firmasının 

yüzde yüz kredi teklifini dahi dikkate almak lüzumunu hissetmiyor.) 
İdare Meclisi Başkanı Vekili Ziya Altınoğlu Tasrih edilmediğine göre faizin esas kredideki faiz 

nispetinin aynı olduğu kabul edilmelidir. 
(Üstelik Boeingin telgrafı 25 . 1 . 1969 günü de gelmişti. Genel Müdürlüğün şüphesi vardıysa 

firmadan araştırabilirdi. Yaptırmamıştır.) 
Genel Müdür Hüseyin Yeğin : Bütün mesele peşinatın % 20 veya .sıfır olması, değerlendirme

ye tesir eder mi, etmez mi arkadaşlardan soralım. 
(Tutarı genel olarak 30-32 milyon dolarlık 7 uçak satmalmmasmı % 20 yedek parça ilâvesiyle, 

öngören bir mubayaa da % 20 peşin 6 000 000,00 milyon dolar eder ki, THY Genel Müdür
lüğünün 29 . 1 . 1969 tarihinde bu meblâğı önemsemediği anlaşılmaktadır. Yeterki ne olursa 
olsun ille Douglas Firmasının uçağı alınsın. Douglas Firması adına bu kadar çaba neden
dir acaba. Hemde Türkiye'nin döviz bakımından en çok sıkıntı çektiği, döviz transferleri 
için 8 - 10 ay beklenildiği bir devreye rastlar.ıaktadır.) 

Eğitim Müdürü Emel Dilmen : «Yapılmış olan değerlendirme 7 uçak satınalınacağma göre 
idi. İki uçak üzerinden mukayese yapıldığı takdirde standardizasyon faktörü çok daha 
önem kazanacaktır. Dolayısıylc bu gibi farklarrı tespit ettiğimiz uygunluk sırasını bozmaya
cağı kanaatindeyim.» 
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Yukarıdaki beyan THY iç hat projesi için gerek en uygun uçak tipinin seçilmesinde 
ve gerek değerlendirilmesinde Genel Müdürlüğün üzerinde ne derece sübjektif çok ısrarla 
durdukları standardizasyon faktörünün 7 uçak mubayaasında o tarihte THY de mevcut iki 
DC - 9 - 30 uçağının gerçekte pek önem arz etme diğini ortaya koymaktadır. 

Teknik Müdür Nezihi Unsal «1968 senesi programında bilhassa tarifeli seferlerde uçak ye
tiştirme konusu ortaya çıkmıştır. 1968 senesi faaliyet programı ve raporunda % 47 bir artış sağ
lanmıştır. % 20 - 25 yolcu artışı vardır. THY olarak artan yolcuların ihtiyaçlarını karşı
layacak durumda değiliz. İhtiyacımız 1969 - 1970 seneleri için katidir. Yeni satmalmacak 
uçaklar için malzemeye ve personelin eğitimine ihtiyacımız zaruridir. Bir uçağın malzeme
sini asgari 6 - 12 ay içersinde temin edebiliyoruz. Bir uçak satmalmmasından 18 ay sonra 
rantabl çalışmaya başlar. 

Teknik Müdürün bu açıklamaları, THY için iç hat jet projesinin ne derece önemli oldu
ğunu teyidetmektedir. Bu projenin uygulanmasını Douglas Firmasına kazandıracağız diye 
çeşitli tertiplerle uzatılması ve en nihayet uçak satmalına işleminin iptal edilmesi netice 
THY nı büyük maddî zararlara soktuğu gibi Ortaklığı 1968/1969 programlarını uygulayama-
mak ve çanta turistik seferler (isteklerini) t aleplerini de karşılayamamıştır. 

Eğitim Müdürü Emel Dilmen : «Kiralanacak uçak bizim spesifikasyonumuza % 80 - 90 uy
gun olmalı ki, istediğimiz randımanı elde edebilelim, liri uçak için en az ayda 60 000 00 
dolar ödemek mecburiyetinde kalacağız.» 

Genel Müdür Hüseyin Yeğin «Uçak kiralanması konusunda Emel Beyin temas ettiği mik
tar üzerinden 60 000 00 dolar ödemiş bulunsak, senede takriben 9 - 10 milyon Türk lirası öde
miş olacağız. Halbuki yeni alacağımız bir uçağın amostismanı senede takriben 4,5 milyon 
lira civarında olacak ve masraflara bu miktar intikal edecektir. 

Kiralık uçağın, kirası haricinde eğitim v. s. gibi masraflarıda gözönüne alındığı takdirde 
maliyetlere olan tesiri daha fazla olacak ve bu suretle kârlılık durumunu azaltacaktır. 

Maliyet durumu haricinde memlekete döviz tasarrufunu sağlamak bakımından yarattığı te
siri gözönüne alacak olursak . 

Bir uçağın yıllık geliri takriben 25 - 30 milyon lira civarında olmaktadır. 
Bir uçağın direkt ve endirekt masrafları ise normal uçuş tarifelerimize göre 25 milyon 

lirayı tecaüvüz etmektedir. Uçak kiralık olduğuna göre bu masrafın yalnız 10 milyon lirası 
harice transfer edileceği gibi takriben 10 milyon lirayı mütecaviz bir miktarda yakıt, 
konma ve konaklama, catering ve bunlara mümasil masraflar için haricî döviz olarak transfer 
edilmiş olacaktır. 

Halbuki satmalacağımız uçakta transfer edeceğimiz miktar takriben 10 milyon civarında olacak 
ve memlekete daha 'büyük döviz tasarrufu usağlanmış bulunacaktır. Bu kısa malumatımız da g<ös-
teriyorki uçak kiralayıp işletmek yerine uçak satmalıp işletmek daima çok daha ekonomik ve ran-
tabldır. (Dosya II. Ek 23, S. 13). 

Hukuk Müşaviri Meliha Karaca; «Mevcut rejime göre kiralık uçakları yurt içinde kullanamı
yoruz. Zira, bir uçağı yurt dışından getirdiğimizde vergisini ödememiz lâzımdır. Kiralık uçaktan 
bu yönde çok sıkıntılar çektik. Normal olarak bir uçak için 4.000.000 TLr. vergi ödenecektir. Bun
lardan birini yurt içinde kullanırsak vergi vermemiz lâzımdır, iki jet uçağı için vergi muafi
yeti elde etmiş bulunuyoruz. (Dosya II. Ek 23, S. 12). 

(•Genel Müdürün bu açıklaması, iç hat jet projesi için 7 uçağm THY'nca 1968 yılında mubayaa 
edilmesinin ne kadar zaruri olduğunun başka bir yönden teyit etmektedir. 

Bu proje gereğince satın alınması gereken uçakların iptal edilmesi-, THY'na ne büyük maddî za
rarlara soktuğunun diğer bir delilini de teşkil etmektedir. Diğer taraftan uçak kiralanmasının bu 
kadar aleyhinde olan bu yöneticilerin yine 1969 yılı içinde ilki uçak kiralamaya teşebbüs etmeleri 
çok calibi dikkattir.) 

İdare Meclisi Üyesi Tevfik Tığlı: «Şahsi tecrübemizle iç hatların jet projesinde ve faaliyet ne
ticesinde İdare Meclisi Genel Müdürlükle birdir. İki uçak alınacaktır. 
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Bunlar yalnız mukadder sualleri cevaplandırmaz. Mukadder isnatları hükümsüz hale getirmek 
ve hakikate bağlamak için ve uçakları memleket menfaatine daha ucuza almak imkânlanııı temin 
etmeye matuftur. 75.000,00 doların tenzilini temin etmek «nasıl bir heyet teşkil edilmeli ve nerede 
Douglas Firması ile temas etmeli» Genel Müdürlüğün fikrini sormaktadır. (Dosya II. Ek 23, S. 14) 

(Obsiyonlu iki adet DC-9/30 uçağının satmalın masunda uçak fiyatlarında İdare Meclisi üyesi Tev-
fik Tığlı'nm üzerinde durduğu 75.000,00 dolarlık fiyat indirimi sağlanamamıştır ve uçaklar beheri 
4.383.696,00 dolar üzerinden alınmıştır. Bu fiyat ise 18 kişilik takviyeli Komisyonunun hazırladığı 
ve İdare Meclisine sunduğu 3 . 8 . 1968 tarihli tablodaki fiyattır. 

Bu suretle gerek Komisyon Başkanının gerekse rakip firmaların yeni spesifikasyon adı altında 
bildirilen hususların bir tertip olduğuna dair olan iddiaları hak kazandırmaktadır. 

Komisyon Başkanı Prof. Kudret Mavitan, bu tablo sütun bdr'deki fiyatlann THY şartlarına 
göre ilâve techizatlı uçaklann THY'na mal olacağı fiyatlar olduğunu açıkladığı ve ısrar ettiği hal
de, İdare Meclisi: Bunun THY spesifik asyonunu karşılamadığı iddiası üe 3 . 8 . 1968 tarihli'tablo
yu kabul etmemiş ve yeni bir sepesifikasyon listesi hazırlattırarak firmalardan yeni fiyatlar ta-
lebetmişti. Buna göre de bilindiği gibi 5 . 10 . 1968 tarihli ikinci tablo meydana gelmiş ve bütün 
uçaklann fiyatları yükselmiş. Ve uçaklar arasındaki fiyat dengesi Boeing aleyhine de değişmiş ve 
DC-9/30 uçağı obsiyonlu iki uçak için 4.422.053,00 dolar 5 uçak: için 4.462.053,00 dolar olmuş. Böy
lece DC-9/30 uçağı en ucuz ıtçaık olarak tezahür etmişti. Yani THY'nın yeni ve teferruatlı spesi-
fikasyonu şartnamesine göre bir DC-9/30 uçağı obsiyonlu olarak ancak 4.422.053,00 dolar olabilir
di. Şimdi bakıyoruz oibsiyonlu uçaklann fiyatı ilk tabloda olduğu gibi 4.383.696,00 dolar ve THY 
15 . 2 . 1969 tarihli mukaveleye göre uçakları bu fiyat üzerinden satınaılmıştır. 

Burada şjöyle 'bir durum ortaya çıkmaktadır : 
1. Ya bu uçaklar, THY'nın en son istediği «pesifikanyon şartnamesine göre tadilâta uğrama

dan THY tarafından satıııalınmıştır. 
2. Ya da yeni spesifikasyoıi şartnamesi diye hazırlanan belgeyi Douglas Firması kabul etme

miştir. Rakip firmaları elemine ettikten sonra istediği gibi uçaklarını THY'na kabul ettirmiştir. 
Oysaki Douglas Firması yeni spesifikasyon şartnamesine göre bildirdiği teklifte ilâve fiyat far

kı olarak 585.121,00 dolar bildirmiştir. Ancak bununla DC-9/30 uçağının anauçak fiyatı olan 
3.836.932,00 dolar toplam olarak 4.429.096 dolar eder. 

Satmalımın uçağın fiyatı 3.383.696,00 dolar olduğuna göre, bu iki fiyat arasında 38.357,00 dolar 
fark vardır. Demekki 3 . 8 . 1968 tarihli rapordaki. DC-9/30 uçağının spesifikasyonundaki olan fi
yat farkı, sadece bu 38.357,00 dolardan ibarettir. Neticede uçaklar 4.383.696,00 dolar üzerinden sa-
tmalındığma göre bu miktar da zahirî bir artıştan i'baretmiş. 

Bu suretle gerek Komisyon Başkanının, gerekse rakip firmaların yeni spesifikasyon adı altında 
bildirilen hususların Inr tertip olduğuna dair olan iddiaları hak kazanmaktadır. 

G-enel Müdürlük, İdare Meclisi Üyesi Tevfik Tığlı'nın sorusunu «iDaha önce obsiyonlu iki uça
ğın alınması ile ilgili karardaki esaslar dairesinde mukavelenin imzalanması ancak imza sırasında 
THY lehine ve malzeme veya eğitim veya peşin ödeme gibi hususlarda bir menfaat sağlama gay
retinin gösterilmesi ve mukavelenin İdare Meclisi Üyesi Başkanlığında, bir üye ve Genel Müdür
lükten tefrik edilecek kimselerden teşkil olunması» şeklinde cevaplandırmıştır. (Dosya II. Ek 23, 
S. 15). 

(Dikkat edilecek olunursa İdare Meclisi üyesine verilen cevapta uçak fiyatında İsrarla Üzerinde 
durulan ve. 7 uçaklık proje için firmanın teklif ettiği uçak başına 75.000,00 dolarlık fiyat indirimi 
hakkında herhangi bir husus mevcut değildir.) 

İdare Meclisi Üyesi Tevfik Tığlı: Buraya gelen heyetin mukavele imza edildikten soma daha an
layışlı davranacağını mı düşünüyorsunuz! 

Genel Müdür Hüseyin Yeğin: «Evet» 
İdare Meclisi Üyesi Tevfik Tığlı : «Bu huyıısu tahmin edebilirsiniz.» 
G-enel Müdür Hüseyin Yeğin : «75.000,00 dolarlık bir yardımı veya buna yakın bir yardımı 

kabul ederler tahmin ederim. 
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(Olacağı bu kadar yakından bilmek dikkat çekici görünmektedir. Daha önemlisi THY bu iki 
obsiyonlu uçağı satınalmaya karar verdiği zaman henüz Dougia-s Firması tarafından 75.000,00 do
larlık bir aynı yardım sağlanmamla olduğu anlaşılmaktadır.) 

THY İdare Meclisi, 29 . 1 . 1969 gün ve 9 sayılı toplantı sonunda, bu konu üzerinde karar 
vermek üzere toplantının 4 . 2 . 1969 gününe ertelenmesine dair 36 No. lu kararı veriyor. 

THY İdare Meclisi 4 . 2 . 1969 gün ve 10 sayılı toplantısında; İç hat jet projesi ile obsiyonlu 
iki uçak hakkındaki bilgileri gözden geçiriyor neticede 42 numaralı aşağıdaki; 

«22 . 1 . 1969 gün ve 900128 sayılı telgrafımızda bildirdiğimiz veçhile 7 uçağın muîbayaa^mı ip
tal ettik. Şimdilik iki jet uçağına ihtiyacımız olduğundan firmanızdan iki obsiyonlu DC-9/30 
uçakları almaya kararlıyız. Fakat iç hat jet projesi ile ilgili olarak satınalmak istediğimiz 7 jet 
uçağı için 21 ve 28 Ağustos 1968 günkü yazılarınızla (3 . 8 1968 tarihli Komisyonun ilk. hazırla
dığı tablodan sonra gelen teklif mektupları İdare Meclisince kabul edilmemesi gerekçeli) teklif ve 
kaimi ettiğiniz çeşitli yedek parça indirim kredisi olarak 525.000,00 dolar yardım meselesi halle 
muhtaç bulunma kt a dır. 

Bu itibarla iki uçağa sözü edilen indirimde isabet eden 150.000,00 dolarlık yardım mevzuunu 
hallederek iki jet uçağının mukavelesini Genel Müdürlüğümüzde müştereken imzalamak üzere tara 
yetkiyi hamil bir heyetin bir hafta içinde İstanbul'a gönderilmesini bilhassa rica ederiz.» 

Kararını vermiştir. 
Böylece iç hatları jetle takviye projesi ile ilgili mubayaanın durdurulmasına ve kredisi temin 

edilmiş ve bütün muamelâtı ikmal edilmiş olan clrş hat jet projesinden iki adet DC-9 uçağının 
satmalınmasına ye mukavelesinin imzalanmasına karar verilmişti. THY A. O. adına Komisyonumuza 
takdim edilen «THY A. O. İç Hat Jet Projesi çalışmaları S. 4) 15 . 2 . 1969 tarihinde de mukavele 
imzalanmıştır. 

THY İdare Meclisi 7 . 2 . 1969 günü 13 ncü toplantısını yaparak, Muhasebe Müdürlüğünün 
5 . 2 . 1969 gün ve 600684 sayılı teklifini müzakere ederek bir yıl çalıştırdıktan sonra iptal ettiği 
iç hat jet projesi için teşkil edilmiş komisyonlarda vazife almış olanlara ; 

1. 18 kişilik Komisyonda vazife almış olanlara 105.900,00 lira, 
2. 4 kişilik Komisyonda vazife almış bulunanlara da 40.000,00 lira olmak üzere toplanı olarak 

145.900,00 liranın ödenmesine, dair 69 No. lu kararını vermiştir. 
Bu meblâğa komisyon çalışmaları süresince yabancı ülkelerde yapılan tetkikler için gönderilen 

elemanlara ödenen harcırahlar ile İdare Meclisince çalıştırılan idarî personele ödenenlerle, Genel 
Müdürlükçe Sivil Havacılık Enstitüsü iki profesörüne ödenen 10.000,00 lira dâhil değildir. 

THY İdare Meclisi, 4 . 2 . 19-69 gün ve 42 sayılı kararı ile, içhatları jetle takviye projesi ge
reğince giriştiği mubayaayı iptal etmiş, filhakika iki adet obsiyonlu DC-9/32 uçağının alınma
sına karar verilmiştir. Bu karar gereğince 15 . 2 . 1969 günü THY ile Me. Doneli Douglas 
Firması arasında satmalına mukavelesi imzalanmıştır. 

Ancak THY Genel Müdürlüğünün 26 . 3 . 1969 gün ve Teknik 200552 sayılı yazısında da "be
lirtildiği veçhile bu satınalınan DC-9/32 tipi iki uçak, biri Eylül ve diğeri Ekim ayında olmak 
üzere THY'ııa teslim edilecektir. 

(Dosya - III, ek, 1 «26 . 3 . 1969/T.24, S-3) teslimden ancak 15: 30 gün sonrada hüzmete başla
yabilirler. 

Oysaki THY'mdaki mevcut belgeler 1969 yılında 1968 yılına narazan iç hatlarda % 30 dış 
hatlarda ise c/c 60 oranında yolcu artışı olacağını ve hatta bu miiktarları geçeceğini göstermekte
dir. 

(Dosya-III, Ek-16 Genel Müdür 17 . 7 . 1969 gün ve 211216 sayılı yazı) 
İç ve dış hatlardaki bu büyük miktardaki talebi karşılamak için 1 Nisan 1969 da başlaj'acak 

olan ortaklık yaz programında kullanılmak üzere THY İdare Meclisi Şubat 1969 sonuna doğru 
iki adet uçak kiralamaya karar vermiştir. 
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(Dosya-III, Ek-7, 20 , 5 . 1969 gün ve T-38, S-6, idare Meclisi Meclis Bşk. V. Ziya Altmoğlu) 
(Gerek THY A.O. İdare Meclisi, gerek Genel Müdürlük, iç hatları jetle takviye projesi için 

giriştiği mubayaayı durdurduğu tarihte THY iç ve dış hatlarındaki zarurî ihtiyaçları için iki 
adet uçak kiralamaya karar verdiği sabit olmaktadır. 

Demekki THY idare Meclisi 1969 Şubatında, Douglas Firmasından satınaldığı iki adet 
DC-9/30 uçağı iki adet kiralık DC-9/31 uçağı ile beraber 7 adet jet yolcu uçağı 1969 yılı içinde 
gerek altyapı imkânları gerek halihazır THY Genel Müdürlüğü örgütü ile kullanabileceği ka
naatindedir. 

Halbuki, üç hat jet projesi için girişilen mubayaa, halihazır altyapı imkânları ve THY A.O. 
örgütünün hazır' ve müsaidolmadığı gerekçesi ile durdurulmuştu. Mubayaa yapılsaydı da en çok 
4 adet jet yolcu uçağı 1969 yılı içinde hizmete girecekti. O halde iç hat jet projesi için girişilen 
mübayaanınm durdurulması için ileri sürülen sebeplerim doğru ve samimî almadığı yine aynı ida
re Meclisi ve aynı Genel Müdürlük personeli taraflından yine Şubat ayı içinde ispatlanmış bulun
maktadır. 

Bu şartlar muvacehesinde, THY A.O. idare Meclisince, iç hat jet projesi için girişilen muba
yaanın durdurulmasında rol oynayan gerçek sebebin, soruşturularak bulunması zarureti orta
da -bulunmaktadır.) 

THY idare 'Meclisi, 26 . 3 . 1969 gün ve 24 ncü toplantısında, Genel Müdürlüğün daha önceki 
aylarda yaptığı çalışmalar sonuncunda tespit ederek sunduğu 26 . 3 . 1969 gün ve T-200552 sayılı 
aşağıdaki teklifi; 

«Artan iç ve dış hat yolcu potansiyelinin ve çok sayıda cbarter ve İT (Turizm) taleblertinin 
karşılanması zarureti satın alman iki adet DC-9/32 tipi uçağın teslim tarihlerinin Eylül ve 
Ekim 1969 sonu olması sebebiyle bu uçakların ancak Ekim 1969 tarihinde servise girmeleri kar
şısında, ortaklığımız yaz uçuş programında öngörülen ihtiyaçları karşılamak üzere, 1969 Nisan 
ayı İçinde iki adet jet yolcu uçağının kiralanması, muhtelilf firmalarla yapılan temaslar netice
sinde en uygun şartlarla uçak kiralama teklifini yapmış olan Percell - Jones firmasından iki adet 
DC-9/31 tipi uçağın aşağıdaki şartlarla kiralanmasına 127 sayı ile ittifakla kararlaştırmıştır. 

«Şartlar (Önemli olanları)» 

1. iki DC-9/31 tipi uçak, beheri aylık kira bedeli 50 000,00 dolar ve ödemeler her ayın so
nunda olmak üzere bir sene müddetle kiralanacak. 

2« Kontrat Amerika'da imzalanacak» 
şeklinde tespit edilmiş olduğunu görmekteyiz. 
(THY'nrn uçak kiralama konusunda Percell Jones Firmasından başka bir firma ile temas yap

madığını ve uzun süre bu firmaya bağlı olarak beklediğini Genel Müdürlüğün 16 . 5 . 1969 gün 
ve Tek. Genel Müdür Muavini 200992 sayılı yazısı ile bizzat Genel Müdür Hüseyin Yeğin'in idare 
Meclisinin 20 . 5 . 1969 gün ve 38 sayılı toplantısında yapmış olduğu konuşmasından anlamakta
yız. (Dosya - III, Ek-7, S-2) 

THY A. Ortaklığının, aslında etlinde uçak bulunmayan bir firma ile tek tareflı ve uzun süre 
bağlı 'olarak beklemesinıin ve böylece bir uçuş sezonunu geçirmesinin de sebebinin soruşturularak 
meydana çıkarılması gerektiği kanısındayız.) 

THY idare Meclisinin Mart ayındaki toplantısını müteakip 16 gün sonra yaptığı 11 Nisan 1969 
gün ve 27 sayılı toplantısında; Genel Müdürlüğü 10 Ndsan 1969 gün ve Ticaret Genel Müdür Mua
vini 300048 sayılı yazısı ile, 

«Amerika da Percell Jones Firmasından kiralanması düşünülen 2 adet DC-9/31 tipi jet yolcu 
uçaklarının, vergilerinin teminata bağlanmasını teminen, Türkiye'ye muvakkat olarak ithali mev-
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zuunda Gümrük ve Tekel Bakanlığı yetkilileri ile yapılan temaslar sonunda, uçakların 5383 sayı
lı, Gümrük Kanunu 24 neü maddesfinin 5 nci fıkrası hükmünce muvakkat olarak Türkiye'ye itha
limin mümkün olduğu ancak Ulaştırma Bakanlığının müracaatı gerektiği, tespit edilmiş ve Bakan
lığa 1 . 4 . 1969 gün ve 200589 sayı ile intikal ettirilmiştir. 

Son defa bu mevzuda 10 . 4 . 19:69 günü. Sayın Ulaştırma Bakanı ile vaki telefon görüşmemiz
de, mevzuat muvacehesinde bu uçakların kiralanmasının imkânsız olduğu bildirilmiştir. 

Bu durumda, uçak kiralamaya imkân bulunmadığından ilgili! firmaya menfi cevap verile
ceği- bildirilmekte isede, İdare Me'dlsi; ilgili bakanlarla yeniden gerekli temaslar yapıldıktan 
sonra karar verilmesini 156 sayı ile kararlaştırmıştır., 

THY İdare Meclisi; «Keyfiyet Bakanlar Kuruluna intikal ettirilmiştir. Alınacak sonuca ka
dar konunun ertelenmesine 25 . 4 . 1969 gün vel86 sayı ile karar vermiştir. 

Bakanlar Kurulu, uçakların her türlü vergi ve resimlerden muaf tutulmasını kararlaştırmıştır. 
OBaı husus THY'nca, Percell - Jones Leasdng Firmasına bildirftbıiştir. 
İdare Meclisi 9 . 5 . 1969 gün ve 35 nci toplantısında Grene! Müdürlüğün 9 . 5 . 1969 gün ve Tek

nik Genel Müdür Muavini 200839 sayılı teklifi üzenine, 
Kira mukavelesinin akti için mezkûr firmaya 16 . 5 . 1969 gününe kadar mehil verilmesine 

bu süre içinde firma tarafından mukavelenin imzalanması hususunda müspet veya menfi herhan
gi bir cevap alınmaması halinde, şimdiye kadar yapılan müzakere ve yazışmaların ortaklığımı
zı ilzam etmeyeceğinin bildirilmesini 220 sayı ile kararlaştırmıştır. 

THY idare Meclisi, 20 . 5 . 1969 gün ve 38 sayılı toplantısmda; Genel Müdürlüğün 16 . 5 . 1969 
gün ve Tek. Genel Müdür Muavini 200992 sayılı yazısı ile «Tek bir firma olarak Percell - Jones 
- Firması ile bağlı kalmanın menfaatimize uygun bulunmadığı, kiralık DC-9 tipi uçak temini 
için ortaklığa intikal etmiş olan teklif sahipleri veya başka firmalarla temasa geçmek ve Per
cell - Jones Firmasına durumu bildirmeyi, teklif etmektedir. 

Yapılan müzakerelerde; 
Genel Müdür Hüseyin Yeğin; Şimdiye kadar alman uçak kiralama teklifleri 50 000,00 doların 

üzerinde, Douglas'ın teklifi de 50 000,00 doların üzerinde görülüyor. Firmalarla pazarlık yapa
rak bunun altına düşürmek mümkün değil. 

Biz Ortaklık olarak uçak bulamamak durumuna düşmekteyiz. Sayın Bakanımız da bize me
sulsünüz diyor. Diğer firmalara da bir cevap veremedik ve bir şey yapamadık. Elimiz kolumuz 
bağlı bekliyoruz. 

Hukuk Müşaviri Meliha Karaca «Daha evvelce bu firma ile görüşmelerde bulunmuştuk. Şu 
şartlarla uçaklarınızı kiralayacağız demiştik. Benim hukukî kanaatim bir bağlantımız mevcut idil 
Firma ben uçakları hazırladım masraf lan yaptım diyebilirdi. Hakikaten son bir ihtarda bulun
mak gerekirdi. r> 

İdare Meclisi Bşk. Vekili Ziya Altınoğlu; «Hükümetle de mutabık kalarak Nisan başında uçak 
kiralamak için karar almış bulunuyoruz. 

Benim, kanaatime göre Percell Jones Firması ile hukukî bağlantımız yoktur. (Dosya - III, 
Ek-7, S-3) 

idare Meclisi Bşk. Tevfik Tığlı; «Uçak ihtiyacımızdan hareket ederek normal araştırmayı yap
tık. Bu yalnız muhabereye inhasa,r etmemiz, mahallinde de araştırmalar yapılmıştır, heyetler gön
derilmiştir, Percell Jones Firmasına da gidilmiş, iki uçağın 'hazır olduğu tespit edilmiş ve pazar
lık safhasına geçilmiştir. 50 000,00 dolara verilebileceği de tespit edilmiştir. Bunun neticesinde 
imzasız mukavele aktedilmiştir. (Dosya III, Ek-7, S-3) 

ismi okunamayan bir zat; «Bu zevatla bizim temasımız yeni değildir. 30 000,00 dolara uçak ve
receğim dedi arkasından 40 000,00 dolar dedi, bilâhare 80 000,00 dolar gibi cevaplar aldık arka
daşları oraya gönderdik. Maruf bir firmadır diye tespit ettirdik. Bizim öğrendiğimize göre el
lerinde uçak yoktur. Uçak bir bankanın elindedir. Muteber bir firma olup olmadığını bilemem 
firma uçağı temin edemediği takdirde ben, hiçbir hak talebedemeyeoeğim. Firma uçağı vereme
yecek bu firmanın uçakları 50 şer bin dolara kiralaması meçhul kiralama ve satınalmamız için acaip 
tekliflerde bulunuyor. 
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G-enel Müdür Mv. Ertuğrul Alper; uçakların kime aidolduğu belli değildir.» (D-III,• Ek-7, S^5) 
Genel Müdür Hüseyin Yeğin; «Bizim ihtiyacımız daha ziyade önümüzdeki 4 ay üçindir. (Uçak

ların gelmesi) 15 Haziranı tecavüz ederse ihtiyacımız kalmıaz.» (D-IH, Ek-7, S-6) 
İdare MeclM Bşk. Tevfik Tığlı; «Ticarî Genel Müdür Mv, bu kiralık uçakların zamanında 

yetişeceği düşüncesiyle iç ve dış hatlarla angajmanlara girmiştir. Dış büro müdürleri buraya 
gelmiş olmalarından müşkül durumda kaldık. Biz Pereell Jones Firması ile temas ederken diğer 
firmalarla da temas etseydik iyi olurdu.» 

Muhasefoe Müdürü T. Sayar «Anlaşa/bdli'rsek ek para vererek bizim uçakları (Eylül ve Ekimde 
tealim edilecek satınalınmış olan uçaklar) 13-16 Ağustosta getirmek mümkündür.» 

İdare Meclisi Bşk. Tevfik Tığlı; «Pereell Jones Firması ifle olunan münasebetimizin durumu
nu Sayın Başkana arzını düşünüyorum.» (D.-III-7, S-7) 

Yapılan müzakerelerin sonunda îdare Meclisi; 
«Kiralık uçakların en geç 15 Haziran 1969 tarihline kadar tesiMm zerureti ortaklığın başka fir

malarla temasa geçip geçmemesi hususu ile uçak kiralaması hakkında nihaî kararı almak üzere 
toplantının 23 . 5 . 1969 günü yapılması 228 sayı ile kararlaştırıldı. 

İdare Meclisinin 23 . 5 . 1969 gün ve 39 sayılı toplan/tısında; 
İdare Meclisli Bşk. Tevfik Tığlı; «Ankara'ya giden Genel Müdür Hüseyin Yeğin'i dinlemiş bu

lunuyoruz. Beyanına göre kiralık uçağa ihtiyacın şiddetli olması gözönünde tutularak 15 Ha
ziran kaydına lüzum olmadan iki uçağın kiralanması halinde Ulaştırma ve Maliye bakanlıkları 
ilgilendiren safhalarına muvafakat edileceği bildirildiği içlin müzakere tekrar açıilda> 

Genel Müdür Mv. Ertuğrul Alper; «Douglas Firmasından 21 veya 22 tarihli alınan telgrafa 
göre, DC-9/10 tipli 75 kişilik iki adet uçağı beheri ayda 40 000,00 dolar üzerinden kiralamaya ha
zır olduklarını vergi alınmayacağını bunun içıin 23 NÜsan tarihli şartların esas olduğunu bildiri
yor. 

Pereell Jones Firması ise, son telgrafında DC-9/31 uçaklarının finansmanlarını konfirme edeme
diklerini bildirmektedir.» 

Müzakerelerin sonunda; «Kiralanması için ortaklığın teşebbüste bulunduğu uçaklar için şim
dilik kira ile uçak vermeye talip Mc. Donnell Douglas Firması ile Pereell Jones Firmasına bir hafta 
zarfında Türkiye'ye gelmelerine dair birer telgraf çekilmesine 232 sayı ile karar verilmüştİT.» 

THY İdare Meclisinin 16 . 6 . 1969 gün ve 46 sayılı toplantısında «Genel Müdürlüğün 16.6.1969 
gün ve Tek. 201061 sayılı yazısı, Douglas Firmasının DC-9/10 tipi uçak kiralanma teklifi esasla
rına dayanılarak, geçen oturumda emredildiği veçhile Tekillik - İşletme, Satış - Trafik müdürle-
rfrıce tahmün nantabiliite hesaplan hazırlanarak sunulmuştur. 

Douglas Firmasından uçak kiralansa dahi servise konulma zamanı Temmuz ayının 2 nci haf
tasını geçmiş olacaktır. Bu uçağın işletmesinin ortaklığımız teknik imkânları ile ne dereceye ka
dar bağdaşabileceği fayda tevlidedeceğti hakkında yeterli malumata sahip bulunmamaktayız. 

»Ancak 1969 faaliyet programı tatbik edebilmek bakımından rantaibilite düşünüâmeksizin 
uçak kiralanmasının uygun olacağı» belirtilmektedir. 

Müzakere sonunda İdare Meclisi teklifte ekli Teknik - İşletme, Satış ve Trafik Md.'lerince 
yapılan tahmini rantabilite hesaplarında büyük farklar gördüğünden Genel Müdürce tevhiden 
getirilmesine 273 sayı ile karar verilmiştir. 

İdare Meclisinin 20 . 6 . 1969 gün Ve 47 sayılı toplantısında; «Genel Müdürlüğün 20 . 6 . 1969 
gün ve Ticarî 300073 sayılı yazısında, bir adet DC-9/10 uçağının rantabilite hesapları sonun
da, mezkûr uçağın kiralanmasının ortaklığa zar:.-.' tevllidedeceği fakat işletme açığımuz bakı
mından bir uçağa ihtiyaçları olduğu» belirtilmektedir. 

Yine İdare Meclisinin 27 . 6 . 1969 gün ve 48 sayılı toplantısında; Genel Müdür Hüseyin Ye
ğin ; «uçak kiralama mevzuu aceleye geldi. Bidayetten servise konulmak üzere iki uçak düşünül
dü bilâhare bir uçağa ilhtiyacımız olacağından bu yolda teşebbüse girişildi. Ortaya Hükümet, me
selesi çıktı, ve iki jet kiralanması üzerinde karar alındı, uçağın hemen kiralanması kuvveden 
fiile çıkarılırsa dahi filoya girmesi yine bir iki aylık iştir. 
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Bu konu, istikbale nıuzaf projemizle tetkik edilsin. Bu itibarla bahsettiğim projenin sona erme
lini beklemek uygun olur.» 

îdare Meclis Bşk. V. Ziya Altınoğlu; «Bu yılın Şubat ayından itibaren, bu yaz ihtiyacını kar-
sulamak üzere uçak kiralanması düşünülmüştü. Genel Müdürün ifadesine göre, uçağın kiralan -
miası hailinde dahi servise ancak Ağustos ayında girebileceği beyan edildiğine göre yaz ihtiya
cı karşılanamayacaktır. 

Esasen yakın zamanda iki uçağımızda gelecektir. Bu hale nazaran bahsi gecen inkişaf pro-
jeslinin en kısa zamanda idare Meclisine getirilmesini temenni ederim.» 

îdare Meclisi Bşk. Tevfik Tığlı; «Şubat 1969'dan beri Genel Md.'ce teminine çalışılan kiralık 
uçak işi, maalesef bugüne kadar bdr netice vermemiştir. 

Nihayet, Genel Müdürlüğün 16 . 6 . 1969 gün ve Ref. 10/001-201061 sayılı yazısında, bize iki 
uçak kiralayacağım vaadeden Perceil Joııes Firmasının son ve katî teklifini yerine getirememiş 
olduğundan bahisle mevcut teklifler arasında uygun şartları ihtiva ettiği bildirilen Douglas 
Firmasından uçak kiralansa dahi servise 1969 Temmuzunun, ikinci haftasını geçmiş olacağı bil
dirilerek sadece 1969 faaliyet programını tatbik edebilme bakımından rantabilite düşünülmeksi-
?:in uçak karalanmasının uygun olacağı, 

Rantabilite hesapları, üç yetkili dairenin müşterek mesailerinin muhassalâsı değil, teknik ve 
işletme müdürlüklerinin ayrı, satış müdürtlüğüııün de ayrı bir hesap yapmış olduğu görüldü. Bu 
iki hesap karşılaştırıldığında büyük tezatlar müşahade edildi. Neden bu çalışmalar müştereken 
yapılmadı şeklindeki sorumuza Genel Müdür Yardımcısı «Biz bu daireleri serbest bıraktık. 

Ayrı ayrı hesap yaptılar ve böylelikle bu acaip hesaplar meydana geldi» diye cevap veriyor, 
Üstelik «Biz kendilerine taülimat verseydik istediğimiz gibi bir hesap çıkardı» diyor. 

îdare MeclMmizin çalışma nedenlerinin müştereken araştırılmasını ve raporun tevhiden ge-
tiriîmesİHii istemesi üzerine, Genel Müdürlükçe meydana getirilen ve tevhiden imzalanan Ticarî Ge
nel Müdür Mv.'ği çıkışlı 20 . 6 . 1969 gün ve 300073 sayılı yazıya ekli rantabilite hesaplarına ba
kılınca; evveilce tespit edilen 5 milyondan fazla kâr ortadan kalkıyor, îşletme ve Teknik Md.'gün
ce gösteriden 2 617 964,00 liralık zarar bu defa 1 226 716,00 liraya iniyor. 

Bu manzaraya bakıp şaşmamak ve hüzün duymamak mümkün değildir. Bu ve buna mümasil 
birçok anormalliklere bakıp tayin edilen muktezalara karşı gücümü tamamen jdtirmiş durumda
yım îtiraf edeyimki, bu hazin manzara karşısında bu gemi nerede ise bir gün kayalara bindire
cektir diye korkuyorum» diyerek THY A.O.'nm içlinde bulunduğu vicdanları sızlatan durumu 
gayet açık, doğru ve samimî olarak itiraf ve beyan etmiştir. (D-III, Ek43 , S-3) 

(Bu kanaate varan îdare Meclisi Başkanı, THY Genel Müdürlüğü kadrosunda esaslı bir de
ğişiklik yapıp sorumluları hakkmda gereken idarî ve hukukî işlemlere başvurması ve o güne 
dek yapılan tüm icraatı yeniden değerlendirmesi ve ona göre de gerekenleri yapması gerekir
di kanısındayız. 

Bir müddet sonra sadece Genel Müdürün vazifesine son vermek, sorunu halletmediği kanı
sındayız. ) 

Bu hususu, bu şekilde tescil ve ifade ettikten sonra olayların müteakip aylarda nasıl cere
yan ettiğini belgelere dayanarak tayin, tespit ve ifade etmeye devam edelim, 

Konuşmasına devam eden îdare Meclisi Başkanı Tevfük Tığlı; «Genel Müdürlüğün ileri sür
düğü işletme açığını kapatmak ve performans idame lüzumuna binaen rantabilite hesabına ba
kılmaksızın bir uçak kiralanması yolundaki mütalaasına iştirak edemiyorum. THY A. Ortaklı
ğı ticaret kanununa ve kâr esasına göre kurulmuştur. Binaenaleyh emsali bütün müesseselerde 
olduğu gibi bizide de yapılacak her teşebbüsün ekonomik olup olmadığını gözönünde tutmaya ev
velâ kanunen meöburuz. 

İBdlançolu müesseselerde kendisini gösteren zarar arazî ve gayri mamul nedenlerle değil de, 
basiretsizlikten ve hesapsızlıktan doğmuş ise neticesinden yönetim kurulları mesul olur. İşlet
mede husule gelecek zararı, gerçi 6623 sayılı yasaya göre Hazine karşılamaktadır. Fakat bu bile-
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rek zararlı teşebbüsler yapılacak ve neticede zararını Hazine kapatacak demek değüldıir. Kaldı-
ki bizim işletme açığımız ve performans noksanlığı aylardan beri devam etmektedir. Satın aklı
ğımız iki uçağın Ağustos sonunda teslim edileceği ve kiralanacak uçağın yurdumuza gelmesi 
Temmuz sonundan önce mümkün görülmediği göz önünde tutulunca bir aylık açığı kapatmak için 
1,5 milyon (Bilrbuçuk milyon) lira zararı göze almak basiretsizliğin kendisi olur.» 

Bu ve diğer nedenlerle «Uçak kiralanmasına muhalif olduğunu beyan etmiştir» (D-III, Ek-13, 
S-4)^ _ , 

Neticede İdare Meclisi, «Zamanın geçmiş olmasından, kiralanması, derpiş olunan uçaklar için 
yapılan rantabillite hesaplarını farklar arz etmesinden uçak kiralanmasının mahzurlu olacağı an
laşılmasından, uçak kiralama işinden sarfınazar edlilmesine ittifakla kararlaştırmıştır». Karar No : 
281 (D-III, Ekd3/T-48, S-2) 

Bu arada 9 Temmuz 1969 tarihinde Genel Müdür Hüseyin Yeğin'in işine son verilmiş yerine 
Orhan Batı atanmıştır. 

281 nolu karardan 21 gün sonra 18 Temmuz 1969 günü toplanan THY îdare Meclisi; Genel 
Müdürlüğün 17 . 7 . 1969 gün ve 201216 sayılı yazısı ile iki adet DC-9 uçağının Amerikap Percell 
Jones Firmasından kiralanması hususunda kira mukavelesinin yapılması için Genel Müdürlüğe 
yetki verilmesi teklifini müzakere etmeye başlamıştır. 

îsmi okunamayan bir zat (Muhtemelen Genel Müdür) «Yaptığımız müzakereler evvelce kabul 
buyurduğunuz şartlara göre cereyan etmiştir. Kira 50 000,00 dolar olup, sigorta ve uçağın nak
li bize aitltir. 5 sene müddetle kiralanacak ve 6 ay evvel ihbar etmek şartiyle mukaveleye son 
verilebilir ve uçağı iade edebiliriz. Karalanmak istenen uçaklar teklif yazımızda da arz edildiği 
üzere en geç 28 . 7 . 1969 ilâ 1 . 8 . 1969 tarihlerinde bize teslim edilecektir. Bu uçaklar 110 kişilik 
olup iç hatlara son derece elverişli bir tiptir. Mu:fak kısmı yoktur. Gayemiz iç hatları jetleştirmek-
tir. Bu tipin bize kifayet edeceği kanısındayız. 32 serisi daha pahalı olup bize bir şey kazandır
mıyor. 

Bize en ehveni bu 31 tiipidir. Uçakların tesliminden sonra boyası burada yapılacaktır. Tabiî 
adamlar söylerinde durdukları takdirde 10 - 15 Ağustos 1969 arasında bütün iç hatları jetleşti-
receğimiz iflân edildi. (D-III, Ek, 15, S-l, Ek-14, İM) 

(Dikkat edilecek olursa aynı îdare Meclisi, bir Genel Müdürün değişmesini müteakip 27 Ha
ziran 1969 gününde 281 nolu kararı ile uçak kiralanması işinden sarfınazar edilmesine karar ver
mişken bu kararın tam zıttı uçak kiralaması teklifinde, hem de aradan 21 günlük bir zaman geç
miş olmasına rağmen, dikkate alarak müzakere etmeye rahatlıkla başlamıştır. Şimdi bu müzakereyi 
anahatiları ile izleyelim.) 

idare Meclisi Bşk. Tevfik Tığlı; «Kiralanacak uçaklar bu ay sonu ve Ağustos başında geleceği 
bildiriLmektedir. Diğer taraftan satınaldığımız DC-9/32 uçakları da Ağustos sonuna doğru gele
cektir. Bu suretle esasen mevcut üç jet ile birlik/e elimizde yedi adet jet uçağı olacaktır. Bunun 
programı yapıldımı? Böyle bir şey yok» 

Genel Müdür Orhan Batı; «Aldığımız bir habere göre ikti uçağın 20 ve 26 Ağustos'da teslim 
olunalbileceği ve 25 ilâ 27 Ağustos'ta tecrübelerinin yapılacağı ve 30 Ağustos'da tanı teşdim ya
pılacağı büldjirildl Ancak Exim Bank mukavelelinin akdedilmesi ve buna müsteniden evrakın 
bankaya ibrazı ile paranın tahsil imkânı isteniyor. Mukavelenin bir maddesine göre °/o 6-7 faiz 
opsiyonunu kullanabilmek için Amerika'daki arkadaşlar bu firma ile müzakere etmişler ve dün
de netice almışlar. Bu uçakları kiralamakla birden kâra geeilmeyeeektiir. Kârda edecek değiliz. 
Maalesef uçaklarımız yok Viiscount ve F-27'ler daima arıza yapmaktadırlar. Bunlar tahditli ola
rak iniş, kalkış yapabilmektedirler. Birçok iptal" er vâki olmaktadır. Bu durum karşısında, uzun 
vâde ille kâr etmek üzere evvelâ Türkiye'ye hizmet arz etmek lâzımdır.» 

îdare Meclisi Bşk. Tevfik Tığlı: «Bu konu ürerinde evvelice alınan bizim görüşlerimizi oku
dunuz nıu?» 
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Genel Müdür Orta Batı «Hayın» 
(Dosya-III, Ek-15, S-2) 
İdare Meclisi Bşk. Tevfik Tığlı; «Bu konu üze rinde İdare Meclisimizce evvelce alman karara 

göre uçak kiralanması lüzumsuzluğu tespit edilmiştir. Bu kararın tam zıddı bir karar alınmak is
teniyor. Bunu teklif etmemiz lâzımdır. 

Ticaret Kanununa göre kiralamak yoluyle de otlsa bir rantabilite hesabının İdare Meclisinde 
bulunması lâzım. Ayrıca uçakları nerelerde ve ne zaman içinde kullanacağız. Genel Müdürlüğün 
bu hesapları yapması lâzım. 

Diğer taraftan Amerika'ya uçakları teslim olmak üzere bir heyet gönderilmek isteniyor. Uçak
lar teslim edilmediği takdirde buda bir basiretsizlik olur. 

İdare Meclisi Başkan Vekili Ziya Altmoğlu; «Uşakların bakımlarını KİM veya nerede yaptıra
cağımız malûm değil, uçakların kiralanması halinde 7 jet uçağının birden bakım masraflarını da 
hesabetmek lâzım. 

Kâr ve zarar mevzuunda şahsi müşahedelerine göre, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında iç ve 
dış hatlarda büyük miktarda yolcu düşüklüğü vardır. Bu itibarla rantabilite hesapları İdare Mec
lisine gelmelidir. 

Bu sene de zarar edeceğimiz anlaşılıyor. 10-15 milyon lira zarar etmemiz ihtimalleri belirmiş
tir. İki yeni jet uçağımız ve kiralamak istenilen jet uçakları ile birlikte bunların da zararlarının 
inzimamııyle zararımız 20 milyonun üstüne çıkar ki bu bir fiyasko olur.» (Dosya III, Ek-15 S-3, 
S-4) 

Neticede, yukarda işaret olunan noksanları taraamianarak yapılacak mukavele suretinin 
19 . 7 . 1969 gününde İdare Meclisine getirildikten sonra müzakere edilmesine 324 sayı ile karar 
verilmiştir. 

THY İdare Meclisinin 19 . 7 . 1969 gün ve 55 sayılı toplantısında genel müdürlük 17.7.1969 
gün ve 201216 sayılı teklif yazısında; 

«Yaz tarifesinin 1 Temmuz 1969 tarihinden itibaren başlamış olduğu, geçen yıla nazaran iç 
hatlarda % 30 ve dış hatlarda ise % 60 yolcu artışı olduğu ve bu yolcu artışının her geçen gün 
daha da fazlalaşacağım, 1969 isletme ve faaliyet performansını noksansız ifa edebilmek ve 1970 
yılı faaliyetlerini aynı açıdan düşünmek üzere filoya muayyen bir müddet için kiralık uçak it
halinin zaruri olduğunu bu maksatla Percell Jones Firmasından 2 adet DC - 9 - 31 uçağının or
taklıkça daha önce kabul edilmiş şartlarla en geç 28 . 7 . 1969 ilâ 1 . 8 . 1969 tarihinde teslim 
edilecek şekilde kiralanmasına ve kira mukavelesinin yapılması için genel müdürlüğe yetki veril
mesini» istemiştir. 

Keza İdare Meclisinin 18 . 7 . 1969 günkü toplantısında sorulan soruları cevaplamak mak-
sadıyle Genel Müdür Muavini Ertuğrul Alper'in başkanlığındaki heyetin hazırladığı 18.7.1969 
günlü raporda «Genel Müdürür. Amerikan Percell oJnes Firmasından iki adet DC - 9 - 30 uça
ğının kiralanması için Maliye Bakanlığı hizmet dövizleri şubesinin 16 . 6 . 1969 gün VĞ 
593583 - 052/15 sayılı, ayda 50 000 dolar ödeme müsaadesi ile bu uçakların yurt içinde kullanıl 
malarına mütedair Başbakanlık kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi Başkanlığının 6/11959 ka 
rarı istihsal edildiği, fakat Percelî - Jones Firmasının kati teklifini Nisan ve Mayıs aylarında ye. 
rine getirmemesi - sebebiyle husule gelen gecikme içerisinde bugün mevcut teklifler arasında uy
gun şartları ihtiva eden Douglas Firmasının bir adet DC - 9 - 10 tipi uçak kiralanması teklif edil
diği ve bu uçağa ait 16 . 6 . 1969 tarihli rantabilite hesaplarının yapılarak sunulduğunu, İdare 
Meclisinin 27 . 6 . 1969 gün ve 281 No .lu kararma göre uçak kiralamak için zamanın geçmiş olma
sından kiralanması düşünülen uçakların rantabilite hesaplarının faklar arz etmesinden uçak kira
lanmasının mahzurlu olacağı anlaşıldığından kiralama işinden sarfı nazar edildiğim. 

Bu kere, Percell - Jones Firmasının, Ortaklığımızın 26 . 3 . 1969 gün ve 127 sayılı Kararıyle, 
kabul edilmiş şartlarla engeç 28 . 7 . 1969 ile 1 . 8 . 1969 tarihinde teslim edt ceğini bildirmesi 
aşağıdaki gerçeklerle 2 adet DC 9 - 3 1 uçağının kiralanmasının öngörüldüğü, 
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1. Ekli mukavele hükümlerine göre, her sene iptal edilmesi mümkün 5 £enel\k biı kontrat ol

ması dikkate alınarak yıllık baa üzerine ekli tarife hazırlandığı, 
2. 1969 yılında mevcudolacağı öngörülen yolcu potansiyeline göre planlanan koltuk - kilomet

re miktarında; 
a) Bir Viscount uçağının zayi olması, 
b) Pervaneli uçaklarımızın öngörülen uçuş ültilizasyonunun yanlışlıkları sebebiyle büyük 

ölçüde eksilme olacağı, 
e) Ayrıca mukavele icabı büyük bakımlarını yurt dışında yaptırılması zarureti sebebiyle bü

yük döviz kaybına ve hizmetten uzaklaşmasını, 
d) Teknik ve işletme bakımlarından standart olmayan kiralık DC - 9 - 10 uçağının da iade 

edileceği dikkate alındığında, planlanan koltuk, - kilometre arzının daha da çok azalacağı, 
3. 1969 yılı yaz programında gerek tarifeli uçuşlarda gerekse Charter taleplerinde, program

da öngörülen miktardan çok fazla artış müşahede edilmiş ve bu sebeple talepler karşılanama
mıştır. 1969 senesinde Almanya'da artan 40 000 Türk işçisinin 1970 senesine kadar 
60 000'e yükseleceği anlaşılmıştır. Bu işçi hareketi ve artan Hac Trafiği fazla koltuk - kilometre 
arzını zarurî kaldığı, ayrıca 197u senesinde 3 000 saatlik bir Carter uçuşu yapılacağı öngörülmek
tedir. Kifayetli miktarda uçak kapasitesi mevcut olmadığında, bu miktara yakm Carter talebi 
1969 yılından reddedilmek mecburiyetinde kalınlığı, 

4. 1969 yılı kış ve 1970 yılı tarifeli seferlerinde de büyük yolcu artışları olacağı tahmin 
edildiği, 

5. Kiralanacak DC - 9 - 31 uçağı satmalmmış olan 4 adet DC - 9 - 31 uçakları ile yaklaşık 
aynı Spesifikasyonunda bulunmaları sebebiyle ayrılık gösteren yedek malzemenin uçakların teslimi 
ile birlikte yurda getirilmesi temin edildiğinde uçakların peryodik bakımlarının atölyelerimizde 
yapılması mümkün olacak, dolayısıyle döviz tasarrufu yapılacağı, 

6. 110 koltuklu DC - 9 - 31 uçağının iç hat işletmemizde kullanılmasıyle bu uçağın ranta-
bilite etüdü 16 . 6 . 1969 tarihli rantabilite hesaplarının yaklaşık aynı değerlerim gösterecek
tir. 

Zira koltuk adedi % 30 artmakta, buna mukabil kira bedeli ayda 10 000 dolar fazlalaşmakta
dır. Dolayısıyle uçak masraflarının % 12 artmaıma mukabil (uçuş saati başına 50 dolar kira 
farkı, 70 dolar işletme masrafı artışıdır). Koltuk adedinin % 30 artması ile de gelir % 15 arta
cağı» belirtilmiştir. (Dosya - III - Ek - 16) 

THY İdare Meclisi, yapılan müzakerede, 
Ticarî Genel Müdür Muavini Vedat Alpaslan, «kiralanacak iki adet jet uçağı ile birlikte 7 ade

de baliğ olacak jet uçaklarının bir kısmının dış hatlarda bir kısmının iç hatlarda kullanacağız. 
Kazancın araştırılmasından ziyade, servisin en iyi şekilde çalışmasını sağlayacak tarzda tarifeler 
tertibedilmiştir.» 

İdare Meclisi Başkanı Tevfik Tığlı: «Evvelce yapılan rantabilite hesaplarına göre beher uçak
ta 1 220 500 lira senelik zarar derpiş edildiğine göre bu iki uçaktan teşekkül 2,5 milyon lira 
zarar edecek demektedir.» 

İdare Meclisi Başkan Vekili Ziya Altmoğlu «üç jet uçağının tamamını KLM demi yaptırı
yorsunuz ?» 

Teknik Grenel Müdür Mu. Ertuğrul Alper «Kendi malımız olan uçaklarımızı Ağustos ayında 
ve bu sene başında KLiM'de yaptırdık. Bunun da bir sebebi, kabili sarf malzemelerin gelmemiş 
olmasından ileri geldi. Yeni gelecek uçakları ve kiralayacağımız uçakları, bakımının elimizde 
bulunan yedek komponent ve kabili sarf malzeme bulunduğundan bakımı burada yapabiliriz. 
Parklı komponent ve kabili şart malzemeyi Percell - Jones firmasından satm»lmak zorundayız» 
Ancak kiralanan uçağın kira bedeli bakım dolayısıyle 50 000 doların üstüne çıkmaktadır. (Dosya 
III, E k - 1 7 , S-2,3) 
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İdare Meclisi Başkanı V. Zjya Altmoğlu «% 30 yolcu artışı esas almak suretiyle artan bu 
% 30'un birinci jet kaçını karşılayacak, ikinci jet kaçını karşılayabilecek, 3 ncü ve 4 ncü jete 
yolcu kakp kalmayacağı noktasından hareket edilerek, Genel Müdürüğün rantabilite hesaplarını 
getirirken bir jet için 1 2Ö0 O'O İ r a zarar gösterdiği gözönünde tutulursa 2 nci jetin iki misli, 
3 ncü ve 4 ncü jetin büsbütün bos kalması ve büyük zarara girilmesi gibi bir tablo gözönüne 
gelmektedir. Bu itibarla bir jet için 1 250 000 lira olarak düşünülüp 4 jetin 5 milyon gibi bir 
zarar olacağı basit bir muamele ile anlaşılmaktadır.» 

İdare Meclisi Başkanı Tevfik Tığlı «Satmaldığımız iki uçak Ağustos sonunda bize teslim edi
leceğinden ve işletmeye gireceklerinden bu uçaklrr gelinceye değin bir kısım arkadaşlar iki uçak 
bir kısmı bir uçak üzerinde dıu du ve bir uçak kiralandığı takdirde, uçaklarımız gelinceye ka
dar bize kâfi geleceğinde ittifak edildi. 

Bilâhare Ağustasta gelecek uçaklarımız dolayısıyle uçak kiralanmasının zararlı olacağı kana
atine varıldı. Bu itibarla ben, yeniden iki uçağa ihtiyacımız olduğuna kanaat getiremedim. Yolcu 
potansiyeli % 30 artış kaydetmekteyse de gelece!: uçaklar bu % 30'zu karşılayamayacak durumda-
mıdır? Bir de muattal kalacak olan Viscount ve F - 27'den çalıştırılmayacak pilotları ne yapaca
ğız? Nasıl bir külfet ile karşılaşacağız? Diğer taraftan Percell - Jones'u uçakların teslimi hakkın
da teminata bağlamak konusu vardı. Percell - Jones bu teminatı vermediği takdirde ne olacaktır.» 

Hukuk Müşaviri Meliha Karaca «tedbir konusunda firma ile gerekli müzakereyi yaptık. Bu hu
susu kendilerine telkin de ettik. Günde 1 700 dolar üzerinden cezaî şart koyduk. Bir zeyl mukavele 
ile bu hususu temin edebildik. Douglas ile yaptığımız mukavelede 1 000 dolar koymuştuk.» 

İdare Meclisi Başkanı Tevfik Tığlı «Ancak Douglas Firmasına borçlu olduğumuzdan bunu ten
zil etmek imkânı vardı. Percell - Jones ile böyle bir durum olmadığından bunu nasıl garanti ede
biliriz ?» 

Hukuk Müşaviri Meliha Karaca «Bu da aynı durumdadır. Avrupa'da olduğu gibi Amerika'da 
bir usul cari olmadığından teminat (banka) almayı temin edemedik. Ancak gecikmeden dolayı ce
zaî şart sağlamış bulunuyoruz.» 

Genel Müdür Orhan Batı «Teminat mektubu vermek konusunu yapamazlar. Bunun için bizim 
bir bankamıza bir kontrgaranti vermeleri lâzımdır. Bu kanunî şeklidir. Aksi halde biz de mesul du
ruma gireriz..» 

Ticaret Genel Müdür Mu. Vedat Alpaslan «uçaklar 1 Nisanda kiralanmış olsaydı rantabl olurdu. 
Nihayet bu tarihi azamî 15 Hazirana kadar ileri itmek kabildi. Arz ettiğim üzere 1 Nisandan baş
layarak Ağustos sonuna kadar servise arz edilmesi halinde rantabl idi. Önümüzdeki Mart sezon için 
bizde bir ümit yoktur. Bu yeni Genel Müdürün yeni bir politika görüşüdür. Hizmeti birinci plana 
alan bir proje hazırlanmıştır». 

Genel Müdür Orhan Batı «Bir müessese ilk önce kuruluş gayesini tahakkuk ettirir, bundan son
ra kâr gayesini dikkat nazarına alır. Şu andaki durumumuz, bu uçaklar kiralanmasa dahi geçen se-
neki zararın üstünde olacaktır.» 

İdare Meclisi Başkanı Tevfik Tığlı «Yalnız hizmet esasını gö.'s önünde tutarak, rantabilite he
saplarını dikkat nazarına almadan uçak kiralamasına iştirak etmiyorum. Ticaret Kanununa göre 
kurulmuş olan ortaklığımızın esas gayesi kâr etmektir. Kâr edilmediği takdirde zarar edilmeme
sidir. Basiretli bir tüccar olarak hareket etmek mecburiyetindeyiz. 

Bizim müessesemiz Sümerbank, Etibank gibi tanzim edici rolde ve kısmen âmme hizmeti gören 
bir 'müessese değildir. Ticaret Kanununa göre İdare Meclisi sorumludur. Hattâ Genel Müdürün ba
siretsiz ve hatalı tutumundan doğan zarar yalnız Genel Müdürün şahsına kalmaz. İdare Meclisini de 
sorumlu durumdan kurtaramaz. 

Hükümet hiç bir zaman zarar etsenizde uçak alınız tavsiyesinde bulunmamıştır. Gecen sene 11 
milyon lira zararla bilançomuzu kapatmış bulunuyoruz. Bu sene buna 10 milyon lira ilâvesiyle 21 
milyon lira zarar ederek, Umumî Heyetin karşısına nasıl çıkacağız. 



— 115 — 

Bu idare Meclisi için akıllı bir hareket olamaz. İki uçağın kiralanması konusunda müspet oy ve
remeyeceğimi şahsî mütalaam olarak arz etmek is':crim.» (Dosya III, Ek - 17, S - 6, 7) ı 

Bu müzakereler sonunda, İdare Meclisi; yapılan rantabilite hesaplarının beher uçakta 
1 226 716 lira senelik zarar göstermesi muvacehe mide; 

Ortaklığın Ticaret Kanunu hükümlerine tabi ticarî ve müessese olmasından ve kâr esasına göre 
hareket etmek zorunda bulunmasından, bu iki uçak kiralansa dahi Türkiye'ye geldikten sonra bo
yanması ve tecrübesinin en az 15 gün süreceği cihetle işletmeye ancak Ağustos sonlarında konabi
leceği, bu suretle bütün bir yaz mevsiminin sonuna yaklaşılmış ve uçak sezonunun geçmiş olma
sından, Ağustos ayı sonuna doğru mülkiyeti ortaklığa ait iki uçağında yurda geleceğinden, zaman 
bakımından de istifade mevzuubahis olmadığından, Percell - Jones Firmasının bu kere teklif ey
lediği iki uçağın kiralanmasından sarfınazar edilmesine, üyelerden Dr. Muherrem Tuncay'ın muha
lefetine karşı ekseriyetle karar vermiştir. Karar No : 329. (Dosya - III, Ek -16, S - 4) 

19 . 7 . 1969 tarihinde kiralık uçaklar konusun la 329 No. lu kararı veren İdare Meclisi, üç gün 
sonra 22 . 7 . 1969 tarihinde Genel Müdürlükten gelen 22 . 7 . 1969 gün ve 42/00711776 sayılı yazı 
ile «Bu uçakların tevlidedeceği zarara rağmen ifa etmeye mecbur olduğumuz hizmeti yerine ge
tirebilmek için Ulaştırma Bakanlığının mütalaasının alınarak bir kere daha tezekkür edilmesini» 
istemiştir. 

THY İdare Meclisi, aynı gün 22 . 7 . 1969 gün ve 42/007-462 sayı ile Ulaştırma Bakanlığına 
«yapılan muhtelif tetkikler ve kira uçaklarının THY'nın esas vazifesi olan hizmet arzını karşıla
makla beraber maddî bir zararı tevil edecekleri tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Yukarıda arz edilen ve çelişen bu iki fikir karşısında uçak kiralama hususunda tereddüt hâsıl 
olmuş ve bu hususta Bakanlığımızın mütalaasının alınmasına zaruret hâsıl olduğunu» bildirmiştir. 

Bu yazıya Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı aynı gün, yani 22 Temmuz 1969 
gün ve SHD EP-S/HEP-416 sayılı yazı ile «yeter1, bir memleket içi ve dışı uçak seferleri ihdas et
mek imkânlarından mahrum bulunulduğu gibi, her geçen gün piyasanın elimizden kaçmasına se
bebiyet vermektedir. Mevcut iki uçağa ilâveten, satmahnan ve Eylül ayında hizmete girecek olan 
iki jet uçağına rağmen gerek dış ve gerekse iç hatlarda muntazam ve ihtiyacı karşılayacak seferler 
yapılmasına imkân olmadığı, filo gücünün ve işletme imkânlarının artırılması halinde; halihazır filo 
ile taşman yolcu adedindeki % 30 nispetindeki artışın daha yüksek bir seviyeye ulaşacağı, ayrıca haç 
zamanında kendi ve komşu memleketler haclarını taşımamız, 

Avrupa'da her yıl artmakta bulunan işçilerimi-in yurda kolaylıkla gidip, gelmelerini temin ede
cek çarter seferleri ihdas etmemiz mümkün olacaktır. 

İlâveten, memleketimize gelecek turist ve kar^o nakliyetini daha büyük bir kısmının taşınması 
imkânı doğacaktır. 

Bu durum muvacehesinde, döviz tasarrufu da 1ikkat nazara alınmak suretiyle ve verimli bir 
işletme imkânlarını sağlayacak iki uçağın kiralanması uygun görülmektedir» denilmektedir. 

Bu yazı üzerine aynı gün 22 Temmuz 1969'da THY İdare Meclisi; Bakanlıktan alman cevabî ya
zıya uyularak sözü geçen iki adet DC-9/31 tipi ^ot uçağının Percell - Jones Firmasından kiralan
ması ve dosyada mevcut mukavelenin Genel Mü "ürlük tarafından imzalanmasına yetki verilmesi
ne ittifakla karar vermiştir» karar No : 331 (Dos a - III, Ek -18, S - 2 - 3) 

THY Genel Müdürlüğü, aynı gün (22 Temmuz 1969 <rünü) bu yetkiye istinaden Percell - Jones 
Firması ile mukavele imzalamıştır. (Dosya - III, Ek. 19, S -1) 

Percell - Jones Firmasından iki uçak kiralanmasına karar verdikten ve mukavele aktedildik-
ten sonra 25 gün sonra 16 Ağustos 1969 günü toplanan THY İdare Meclisi; Genel Müdürlüğün 
16 . 8 . 1969 gün ve Tek. 201376 sayılı yazısını müzakereye almış. Bu yazıda, 

1. 22 . 7 . 1969 günü imzalanan mukavele gereğince DC - 9/31 tipi uçaklarından 47006 seri 
No. lu uçak 26 . 7 . 1969 günü, 47251 seri No. lu uzak ise 1 . 8 . 1969 günü" Las Vegas'ta THY'na 
teslimi gerekmekte idi. Uçakları teslim almak üzere zamanında ekipler gönderilmiştir. 

31 Temmuz 1969 günü aldığımız telden 47251 seri No. lu uçağın özark Firmasına satıldığı, ye
rine aynı tip başka uçak arandığı öğrenilmiştir. 
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2. Firmanın uçakların katı teslim tarihi hakkında yazılı belge alınması istenmiş, alınan belge
de 1 nci uçağın teslim tarihinin 17 Ağustos 1969 olduğu, diğer uçak için tarih vermedikleri bildi
rilmiştir. 

3. 16 Ağustos 1969 günü Percell - Jones Firmasından alman telgrafta, (THY'na kiralanması 
kararlaştırılan DC - 9/31 uçağının sahibi firma ile uçağın finansmanı için aramızda yapılan muka
veleyi kabul edemeyeceğini 13 . 8 . 1969'da tarafımıza bildirilmiştir.) Kira süresinin 5 seneye çı
karılacak şekilde tatil edilmesi istenmekte ve butatile bağlı olarak 1 nci uçağın 25 Ağustos 1969'da 
teslim edileceği bildirilmektedir. 

4. Bu durumda Percell - Jones Firmasından uçak kiralama için daha fazla uğraşmanın lü
zumsuz ve faydasız olduğu, mukavelenin iptali ile taahhüdünü yerine getirmeyen firmaya karşı 
gerekli kanunî muamelelere tevessül edilmek üzere Genel Müdürlüğe salâhiyet verilmesi istenmiş
tir.» 

İdare Meclisi Genel Müdürlüğün bu isteğini 373 No. lu kararı ile ittifakla kabul etmiştir. 
(Dosya - III, Ek - 19, S - 3, 4) 

Buraya kadar cereyan eden olaylar ve bu olaylar zinciri içinde başta Ulaştırma Bakanlığı ol
mak üzere, THY İdare Meclisi ve Genel Müdürlüğünün tutumları; birçok noktalardan tezatlarla 
dolu davranışlar olarak görülmektedir. 

Şöyle ki ; 
1. THY idare Meclisi; ikinci Beş Yıllık Planda 68EÛ4020 numara ile yer alan iç hat jet pro

jesi üzerinde bir yıla yakın bir zaman çalıştıktan sonra nihayet 17 . 11 . 1968 gün ve 452 sayılı 
kararı ile THY için en uygun uçak tipi olarak DC - 9/30 uçağı olduğunu tespit etmiş ve bu uçak
lardan proje gereğince 7 adet satınalmmasına karar vermiş ve bu kararını da Ulaştırma Bakanlı
ğına bildirmiştir. Projenin finansmanı için her hangi bir engel de yoktur. Yalnız bu arada Doug-
las Firmasının dışındaki diğer rakip firmalar, THY idare Meclisinin bu kararma da, çalışmala
rın diğer safhalarında olduğu gibi tekrar Bakanlık nezdinde itirazda bulunmuşlardır. Bakanlık 
konuyu teftiş heyetine havale etmiş, teftiş heyeti de yaptığı çalışmalar sonucunda bazı noktalarda 
şikâyetleri haklı bulmuştur. Bakanlık Teftiş Heyetinin bu raporunu alan THY idare Meclisi, Tef
tiş Heyetinin bu raporunu incelettirmiş kendi çalışmalarının doğru olduğunu tespit ettirmiş ve 
hatta Teknik Üniversitesi Uçak Enstitüsünden de kendi çalışmalarının doğruluğuna dair bir ra
por almıştır. 

Bütün bunlara rağmen, her hangi bir olumsuz sebep de yokken, THY Genel Müdürlüğü 
20 . 1 . 1969 gün ve 210020 sayılı bir yazısı ile iç hat jet projesi için uçak mubayaasının iptalini 
İdare Meclisinden talebetmiş ve İdare Meclisi de aynı gün Genel Müdürlüğün bu talebini kabul 
etmiştir. 

Bunun üzerine Genel Müdürlük bu kararı 22 . 1 . 1969 günü ilgili firmalara telgrafla bil-
dİTmiştfr. 

2. THY'ları jet işletmesine başlayınca 1968 yılında 1967 yılma nazaran dış hat yolcusu % 
71,3 oranında artmıştır. Bu yolcu artışının 1969 yılında 1968'e nazaran dış hatlarda % 60 ve iç 
hatlarda % 30 oranında artacağı ve hattâ bu miktarları da geçeceği tahmin edilmiştir. 

3. Fakat THY elinde artmış bulunan bu yolcuyu taşıyabilmek için yeter adette jet uçağı 
yoktur. O tarihte THY'mn biri kiralık DC-9/10 (77 kişilik) uçağı ile kendi malı 2 aded DC-9/30 
(103 kişilik) uçağı olmak üzere 3 adet jet yolcu uçağı vardır. 

İç ve dış hatlardaki bu çok fazla yolcu talebini karşılamak için THY'nm uçağa ihtiyacı mut
laktır. 

4. Bu arada THY'na Boeing Firmasından 25 ve 28 . 1 . 1969 gün ve 3127 ve 3138 sayılı tel
grafları gelmiştir. Bu telgraflarda Boeing Firması; 

a) Başkalarına satılmcaya kadar daha önceki tarihlerde yaptıkları tekliflerinde belirttikleri 
uçakların fiyat değişikliği olmaksızın THY emrinde olduğunu, bunlardan, 

(1) 5 adet 737-200 uçağı Ocak/Mayıs 1969'da, 2 adet de 1970 başında THY'na teslim edil
mek üzere beherinin 4 309 851,00 dolar olduğu, 
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(2) Ayrıca kiralık 2 adet 737-200 ile 2 adet 727-100 uçağının da mevcut bulunduğunu, 
b) THY'na yüzde yüz kredi temin edileceği (Peşin istenmiyor) 
c) Beher uçak için bedelsiz beş uçuş ekibi yetiştirileceği, 
d) THY'nm obsiyonlu uçaklar için 200 000,00 dolar kadar maruz kalabileceği tazminat ödemesi 

hususunda mevcut garantisini muhafaza etmekte olduğunu teyiden bildirmiştir. Yapılan müza
kerelerde THY Genel Müdürlüğü, iç ve dış hatlar jet projesine göre uçak mübayaasmı iptal 
ettiklerini dolayısiyle proje gereğince tekrar uçak mubayaasının mümkün olamayacağını, uçak 
kiralama konusuna gelince filhakika bir uçağın yıllık gelirinin takriben 25 - 30 milyon lira civa
rında olduğu, uçak kiralık ise 20 milyon lira kadar harice döviz transferi gerekeceği, oysa ki 
satmalman uçakta bu tarnsfer miktarının 10 mil/on lira olacağı, bu sebeple uçak kiralayıp işlet
mek yerine satmalıp işletmenin çok daha ekonomik ve rantabl olduğu gerekçesi ile Boeing Fir-
masınm kiralık uçak teklifini de ret etmiştir. Şartlar ne olursa olsun THY'nm, Boeing uçakları
nı satmalmamak konusunda kararlı olduğunu daha önceki çalışmalarda tesbit ve ifade etmiştik. 

5. Buna mukabil THY Genel Müdürlüğü, ortaklığın 1969/1970 yılları, acil ihtiyaçlarını kar
şılamak için evvelâ uçak satmalmmasmı, bu maksatla da işlemi tamamlanmış obsiyonlu iki 
adet DC-9/30 uçağının satmalmmasmı teklif ediyor ve İdare Meclisi 4 . 2 . 1969 gün ve 42 sayılı 
karan ile beheri 4 383 696,00 dolar olmak ve % 20'si 1 753 478,00 dolar peşin ödemek şartiyle 
bu uçakların satmalmmasma karar veriyor. Bu maksatla mukavele ilgili firma ile THY arasın
da 15 . 2 . 1969 tarihinde imzalanıyor. 

6. Ancak Türk Havayollarmca satmalman bu iki obsiyonlu uçağın biri Eylül diğeri Ekim 
1969'da Ortaklığa teslim edilecektir. Oysa ki' THY'nm yaz programının uygulanabilmesi için iç 
ve dış hatlardaki fazla yolcu talebini karşılayacak adette uçağa ihtiyacı halen ortadadır. Bu boş
luğu doldurmak için THY İdare Meclisi Ortaklımın 1 Nisan 1969^da başlayacak olan yaz progra
mında kullanılmak üzere iki adet uçak kiralamaya Şubat ayı içinde karar vermiştir. (S-6/248) 

THY Genel Müdürlüğü, bu arada muhtelif firmalara yaptığı temaslar sonunda 26 . 3 . 1969 
tarihinde Percell - Joneş Firmasından iki adet DC-9/31 uçağının kiralanmiasını teklif etmiş ve İda
re Meclisi 127 sayılı kararı ile bu teklifi uygun görmüştür. 

(Şubat ayı içinde Boeing Firmasının yaptığı teki'-fler arasında bulunan kiralık emre hazır uçakları 
kiralamak için uçak satmalıp işletmenin uçak kiralayıp işletmeden çok daha avantajlı olduğunu ileri 
sürerek Boeing uçaklarının kiralanmasında karşı çık1 p ortaklığın yaz programında kullanamayacağını 
bile, bile obsiyonlu iki adet DC-9/30 uçağının sati"1 alınmasını teklif eden THY Genel Müdürlüğü bu 
arzusunu THY îdare Meclisine kabullettirdikten sonra, şimdide hiç bir sakınca görmeden aynı 
Şubat aynıda iki adet DC-9/31 uçağının kiralanmasını îdare Meclisine teklif etmekte ve o idare 
mıeclisincede bu teklifler rahatlıkla kabul edilmekte, Genel Müdürlüğe bu çok kısa zaman birim
leri içinde birbirini makzeden davranışlarının sabebinin hiç bir şekilde sorulmadığını görmekte
yiz.) 

THY'nın uçak kiralamak istemesinden maksadı, yeni satmaldığı iki obsiyonlu uçak ancak yaz 
sonunda servise girebileceği ve elinde halen mevcut 3 jet yolcu uçağı, çok artmış bulunan iç ve 
dış hat yolcu talebi, Çarter seferleri ve turistik neferleri karşılayamadığı için 1969 yılı başı ile 
Ekim ayı arasındaki uçak ihtiyacı boşluğunu kapatmak için) hemen iki adet uçak kiralamak 
istemiştir. Nitekim THY elinde yeter adette uçak olmadığı için 3 000 saatlik Carter uçuş talebi
ni reddetmek mecburiyetinde de kalmıştır. THY kiralayacağı bu uçakları 1 Nisanda başlayacak 
olan yaz uçuş programında kullanmak mebcuriyetindeydi. Percell - Jones Firması ile bu mak
sada hizmet edecek şekilde uçakların teslimi şartı ile anlaştığı halde firma, bu kiralık uçakları 
l'OO 000,00 dolar kapora da yatırıldığı ve Nisan ayıda geçtiği halde THY'na teslim edememiştir. 

Buna rağmen THY İdare Meclisi, bu firmadan uçakları her seferinde müddet temdit etmek 
suretiyle kiralamaya düşünmüş ve nihayet Haziranın sonunda tamamen vazgeçmişle de Ulaştırma 
Bakanlığından aldığı «uygundur» talimatı üzerine tekrar uçak kiralanmasına karar vermiş ve Ge
nel Müdürü yetkili kılmış ve mukavele de yapılmışsada Percell - Jones Firması, elinde kiraya ve
recek uçak olmadığı için, taahhüdünü yerine getirememiştir. 
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THY^ları Percell - Jones Firması ile olan mukavelesine bilâhare yapılan bir ek mukavele ile 
günde 1 700,00 dolar üzerinden cezaî şart koymuşsada aslında tahsil kabiliyeti olmadığı için iş
lememiştir. Şimdi bundan sonra olayların nasıl geliştiğini kronolojik sıra ile izleyelim. 

7. THY İdare Meclisi; 9 . 5 . 1969 tarihinde toplanarak , 
a) Kira mukavelesinin akti için Percell-Jones Firmasına 16 . 5 . 1969 gününe kadar mehil 

verilmesini, 
b) Bu süre içinde mezkûr firmadan müspet veya menfî her hangi bir cevap alınamaması ha

linde, şimdiye kadar yapılan müzakere ve yazışmaların ortaklığı ilzam etmeyeceğini kararlaş
tırmıştır. 

Bu da işlemeyince bu sefer; 
8. THY idare Meclisi 20 . 5 . 1969 gününde toplanarak, 
a) Tek bir firmîa olarak Percell - Jones Firması ile bu tarihe kadar bağlı kalmanın menfa

atimize uygun olmadığı, 
b) (1) Kiralık uçakların En geç 15 Haziran 1969 tarihine kadar teslim zarureti. 
(2) Ortaklığın başka firmalarla temasa geçip geçmemesi hususu, 
(3) Uçak kiralaması hakkında nihaî karar almak için idare Meölisi Başkanı Tevfik Tığlı 

23 . 5 . 1969 gününde toplanmayı kararlaştırmıştır. Bu konuları Bakana arz edeceğini ifade et
miştir.. 

9. THY İdare Meclisi, Bakanlıkla yapılan temastan sonra 23 . 5 . 1969 tarihinde kiralık 
uçağa ihtiyacın, şiddetli olması nedeni ile 15 Haziran tarihine lüzum olmaksızın iki uçağın kira
lanması maksadı ile Percell - Jones Firması üle MC. Donnell Douglas Firmasının Bir hafta zarfın
da Türkiye'ye gelmelerinin bildirilmesine karar vermiştir. 

10. THY idare Meclisi; muhtelif zamanlarda yaptığı aşağıdaki toplantılarda, 
a) Grene! Müdürlüğün 20 . 6 . 1969 günlü yazısında MC. Doneli Douglas Firmasının teklif 

ettiği 75 kişilik DC-9/10 uçaklarından birinin kiralanmasının YAPILAN RANTABlLÎTE HESAP
LARI SONUNDA ORTAKLIĞA ZARAR TEVLlDEDECEĞI - fakat işletme açığı bakımından ih
tiyaçları olduğunu, 

b) 27 . 6 . 1969 günkü toplantıda Genel Müdür Hüseyin Yeğin, «Uçak hemen kiralansa dahi 
filoya girmesi bir iki aylık iştir. Bu konu istikbale ait proje ile tetkik edilsin»1 teklifinde bu
lunması, 

c) idare Meclisi Bşk. Tevfik Tığlı, 3 Şubat 1969'dan beri Genel Müdürlükçe teminine çalı
şan kiralık uçak işinin bugüne kadar bir netice vermediği, 

2. Genel Müdür 16 . 6 . 1969 gün ve Ref -10/001 - 201061 sayılı yazısı ile Percell - Jones Fir
masının son ve kati teklifini yerine gitir em ediğini, 

3. Genel Müdürlük; Douglas Firmasından uçak kiralansa dahi Temmuzun ikinci haftasından 
sonra servise girebileceğinden rantabilite düşüııülmeksizin uçak kiralanmasının uygun olacağını 
belirtmesine, 

4. Genel Müdürlük 20 . 6 . 1969 gün ve 300073 sayılı yazıya ekli rantabilite hesaplarında, ev
velce tespit edilen 5 milyondan fazla kârın ortadan kalkması ve işletme ve Tek. Md. çe göste
rilen 2 617 964,00 liralık zararın bu defa 1 226 716,00 liraya inmiş olması, 

5. Satmalman iki uçağın Ağustos sonunda teslim edileceği ve kiralanacak uçağın servise gir
mesi, Temmuzun ikinci haftasını geçmiş olacağı için bir aylık açığı kapatmak için, 1,5 milyon lira 
zararı göze almamnı, basiretsizliğin kendisi olacağı için uç&k kiralamasına muhalif olduğunu» 
beyanı üzerine idare Meclisi zamanın geçmiş olmasından uçak kiralama işinden sarfınazar edil
mesine 27 . 6 . 1969 gün ve 281 sayı ile ittifakla kararlaştırılmıştır. (S-258) 

11. 9 Temmuz 1969 günü Genel Müdür Hüseyin Yeğin'in işine son verilip yerine Orhan Ba
tı atanmıştır. 

12. Yeni Genel Müdür Orhan Batı; 17 . 7 .1969 gün ve 201216 sayılı yazısı ile «Uçakların en 
geç 28 . 7 . 1969 ile 1 . 8 . 1969 tarihinde THY na teslim edilmek şartı ile iki adet DC-9/31 uçağı
nın Percell - Jones Firmasından kiralanması hususunda kira mukavelesinin yapılması için Genel 
Müdürlüğe yetki verilmesini, THY idare Meclisinden talebetmiştir. 



- 119 — 

Bu teklif üzerine İdare Meclisi 19 . 7 . 1969 tarihinde yaptığı toplantıda, 
a) Yapılan rantabilite hesaplarının beher uçkata 1 226 716 lira zarar göstermesi muvacehesin

de ortaklığın Ticaret Kanununa tabi ticari bir müessese olması ve kâr esasına göre hareket etmek 
zorunda bulunmasından, 

b) Bu iki uçak kiralanabilse bile Türkiye'ye gelmesi boyanması ve tecrübesi en az 15 gün sü
receğinden işletmeye ancak Ağustos sonunda konulabileceği, 

c) Bu suretle bütün bir yaz mevsiminin sonuna yaklaşılmış ve uçak sezonunun geçmiş ol
ması, 

d) Ağustos sonuna doğru, satmalınan kendi malımız iki uçakta hizmete gireceğinden zaman 
bakımından da istifade mevzubahsolmadığından Percell - Jones Firmasının bu kere teklif eylediği 
iki uçağın kiralanmasından ekseriyetle sarfınazar edilmesini, 329 sayı ile kararlaştırmıştır. 

13. a) İdare Meclisi üç gün sonra Genel Müdürlüğün 22 . 7 . 1969 gün ve 42/007-1776 
sayı «Bu uçakların tevlidedeceği zarara rağmen ifa etmeye mecbur olduğumuz hizmeti yerine ge
tirebilmek için Ulaştırma Bakanlığının mütalâasını isteyen yazısını almış, 

b) Bu teklifi alan, İdare Meclisi, aynı gün toplanarak verdiği kararı 42/007 - 462 sayılı yazı 
ile «Yapılan çeşitli tetkiklerin bu kira uçaklarının hizmet arzusu karşılamakla beraber maddî bir 
zararı tevlidedeceklerinin tespit edildiğini bu hususta Bakanlığın mütalâasının alın - zaruret hâsıl 
olduğu gerekçesi ile Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiş, 

c) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığında aynı gün ve SHD: EP-8/HEP-
416 sayılı bir yazı ile «İki uçağın kiralanmasını uygun görüldüğü» THY na bildirilmiştir. 

d) Bakanlıktan alman bu yazı üzerine İdare Meclisi yine aynı gün «iki adet DC-9/31 tipi 
jet uçağının Percel - Jones Firmasından kiralanmasını 331 sayı ile kararlaştırmıştır.» 

e) THY Gn. Md. ğü aynı gün (22 . 7 . 1969) adı geçen firma ile mukaveleyi imzalamıştır. 
Temmuz ayının 22 nci gününün Ulaştırma Bakanlığı için en uzun günlerden biri olduğu anlaşıl

maktadır. 
22 . 7 . 1969 günü THY Gn. Md. Bakanlığın mütalâasının alınmasını isteyen teklifini İdare 

Meclisine gönderiyor. İdare Meclisi bu teklifin gelmesi üzerine hemen toplanıyor ve Genel Mü
dürlüğün teklifini olduğu gibi kabul edip Bakanlığa bir yazı ile sunuyor. 

Ankaradaki Bakanlık İstanbuldaki THY nm bu teklifini alınca hemen durumu tezekkür edip 
«Uçakların kiralanmasının uygun olduğu» mütalâsmı THY ne gönderiyor. 

THY İdare Meclisi tekrar toplanarak daha önce reddettiği bir teklifi, bu sefer kabul ederek 
Percell - Jones Firmasından uçak kiralanmasına karar veriyor. Ve bunun üzerine de THY Genel 
Müdürlüğü Percell - Jones Firması ile mukavele imzalıyor. Demek ki firma İstanbul'da işin so
nunu beıklemekteymiş. 

Ulaştırma Bakanlığı, THY nm plan gereğince uygulaması gereken iç hat jet projesinin objek
tif bir usul içinde ve zamanında gerçekleşmesi yönünde gerekli tedbirleri almaması sebebiyle 
THY dolayısıyle Türk Devleti büyük ölçüde maddî zararlara uğrarken bu sefer THY İdare Mec
lisince, yirmidört saat içinde verdiği karardan riicu etmek mecburiyetinde kalan İdare Meclisi 
ve kararın şekil değiştirmesine sebebolan diğer yetkililer hakkında soruşturma açılması gerekti
ği kanaatindeyiz. 

Rantabilite hesaplarının açıkça beher uçakta 1 226 716,00 lira zarar göstermesi karşısında 
uçak kiralamaktan vazgeçmişken Ulaştırma Bakanlığının, bu defa THY İdare Meclisinin aksi 
kararma rağmen, uçak kiralanmasının uygun olduğu mütalâasını vermesi, kesin ve açık maddî bir 
zararı uygun mütalâa etmesi için önemli bir sebebin bulunması gerekmektedir. 

THY A. Ortaklığı 1968 yılı içinde, iç hat jet projesi için en uygun uçak tipi olarak DC-9/30 
uçağını seçmiş ve proje gereğince bu uçaklardan 7 adet alınmasına 17 . 11 . 1968 gün ve 452 sayı 
ile ittifakla karar vermişken, bilhare altyapı kifayetsizliği, organizasyon yetersizliği ve geçen sü
re içinde uçak teknolojisindeki gelişmeler iddiası ile iç hat jet projesi gereği olan 7 adet DC-9/30 
uçağının satmalınmasım bu kere 22 . 1 . 1969 gün ve 28 sayılı kararı ile iptal etmiş, fakat bu tip 
uçaklardan obsiyonlu olan iki adetinin alınmasına karar vermiştir. 
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Ancak satmalman bu uçaklar da mukaveleye göre biri Eylül 1969'da diğeri ise Ekim 1969'da 

THY nda hizmete girebilecektir. 
Buna karşılık gerek iç hatlar gerek dış hatlarda, Carter ve turistik carter seferlerinde çok bü

yük talep mevcuttur. Fakat THY'lan bu tarihte elinde yalnız 3 adet jet yolcu uçağı olduğu için 
bu istekleri karşılayamamaktadır. Nitekim bu meyanda 3 000 saatlik bir Carter talebinde ret etmiş 
bulunmaktadır. Üstelik THY'nın en çok faal olması gerektiren yaz dönemi de başlamak üzeredir. 

'THY yeni aldığı uçaklar servise girinceye kadar ve 1 Nisanda başlayacak olan yaz programını 
uygulayabilmek için iki adet DC - 9/31 uçağının Percell - Jones Firmasından en geç, 1 Nisan 1969 
da servise girecek şekilde kiralamak istemişse de, Percell - Jones Firmasının elinde uçak olmayan 
aracı bir firma olması nedeni ile bütün yaz programı süresince bu firma ile oyalanmış ve neticede 
uçak kiralayamadığı gibi uğradığı maddi zararı Percell - Jones Firmasından da tahsil edememiş
tir, zira firmanın maddî bir karşılığı mevcut değildir. THY'nın bu kadar önemli bir konuda bü
tün bir yaz süresince zayıf bir firmaya bağlı olarak kalması başka uçak kiralayıcılar ile yeterli 
temas ve imkân aramaması bir kasde makrun değilse muhakkak açık bir basiretsizlik örneğidir. 

Tabiatiyle THY İdare Meclisi, bu şekilde hareket etmekle THY'nı fiilen maddî ve mânevi zara
ra sokmuştur. Ulaştırma Bakanlığı, THY'nın plan gereğince uygulaması gereken iç hat jet pro
jesinin objektif bir usul içinde, mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve zamanında gerçekleşmesi 
yönünde gerekli tedbirleri almaması sebebiyle, THY dolayısıyle Türk Devleti büyük ölçüde 
maddî ve mânevi zararlara uğramıştır. Buna ilâveten THY İdare Meclisi, raııtabilite hesaplarının 
beher uçakta 1 226 716,00 lira zarar göstermesi karşısında uçak kiralamaktan vazgeçmişken 
Ulaştırma Bakanlılı, bu defa THY İdare Meclisinin aksi karanna rağmen, uçak kiralanmasının 
hem de Percell - Jones Firması gibi ve karşılığı olmayan aracı bir firmadan uçak kiralanmasının 

uygun olduğu mütalâasını vermesi, kesin ve aeıkmaddî bir zararı uygun mütalâa etmesi için önem 
li bir sebebin bulunması gerekmektedir. 

Aksi halde Bakanlık THY'nı açıkça ve bilerek maddî zarara sevk etmiş olmaktadır. 
Bu neticede Ulaştırma Bakanlığının sorumluluğu, ortaklık idare meclisinden daha ileri derecede 

olduğu sabit olmaktadır. 

İkinci Beş Yıllık Planda ve yıllık programlarda yer alan 68 E040020 sayılı ie hat jet projesi, 
1969 yılı için 4 adet jet yolcu uçağının alınmasını öngörmekte idi. Şayet bu proje uygulanmış ol
saydı. THY elinde o tarihte biri kiralık olmak üzere 7 adet jet yolcu uçağı olacak bu suretle yu
karda izah ve ifade ettiğimiz maddî ve mânevi zarara uğramamış bulunacaktı. Ortaklık sorumlula
rı. THY mahsus yasasının kendilerinden beklediği basiretli davranışı göstermemişler bir netice or
taklığı maddî zarara sokmuşlardır. 

Tabiatiyle bu zarar 1969 yılma mahsus kalmamış müteakip yıllara da derece, derece sirayet et
miş. THY'nın yeterli ve güçlü bir bünyeye kavuşmasını geciktirmiştir. 

İdare Meclisi nihayet 16 . 8 . 1969 gün ve 373 sayılı kararı ile Percell - Jones Firmasından uçak 
kiralama için daha fazla uğraşmanın lüzumsuz ve faydasız olduğu gerekçesi ile mukaveleyi iptal 
etmiştir. 

Böylece THY'mda 1969 yılının 8 nci ayında proje gereğince 7 adet yolcu ueağı olacakken, 
3 uçakla, kalakalmıştır. Bunun üzerine THY İdare Meclisi tekrar Teknik Genel Müdür Muavini 
Ertuğrul Alper'in Başkanlığında THY'nın 1970 - 1974 beş yıllık uçak ihtiyacını tespit etmek için 
7 kişilik bir komisyon kurmak zararetinde kalmıştır. 

THY gibi büyük işletmeci ve yatırımcı, dinamik bir müessese için aslında uzun vadeli planlar 
hazırlamak ve bu planlara dayanarak faaliyetlerini yürütmesini esas alan bir politika uygulanması 
lâzımgelirken aksine hemen, hemen daima âcil ihtiyaçlannı karşılayan günlük bir politikayı be
nimsediği ve uyguladığı görülmektedir. 

Bu tarz uygulamanın doğal sonucu olarak da THY'ları kendisinden beklenen hızlı gelişmeyi 
sağlayamadığı gibi devlete de oldukça pahalıya mal olmaktadır. 
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Bu sonucu doğuran sebeplerden birinin de sık sık Genel Müdür değişikliğinin yapılmış olması
dır. Nitekim 1959'dan 1972'ye kadar 12 Genel Müdür değişmiştir. Bu 13 yıllık süre içinde sadece 
bir genel müdür 2,5 yıl kadar görevde kalmış ve bu sürede de THY olumlu bir adım atarak jet iş
letmesine geç ebilmiştir. 

1969 seçimleri sonucu kurulan yeni Hükümette Ulaştırma Bakanlığına Nahit Menteşe atan
mıştır. 

Alper komisyonu, 20 Ekim 1969'dan 20 Ocak 1.970'e kadar çalışarak THY'nm 1970 - 1974 Beş 
yıllık sürede iç ve dış hatlar, Çarter ve turistik seferler için uçak ihtiyacını tespit etmiştir. Bu 
yeni jet projesinin hazırlanmasında uçak pazarını genişletme arzusunu da dikkate olarak 100 - 150 
200 ve daha fazla koltuklu uçakların kullanılması ihtiyacı da dikkate alınmış olduğu görülmek
tedir. 

Alper Komisyonunun hazırladığı yeni jet projesi (Kırmızı proje) 20 . 1 . 1970 günü İdare Mec
lisine sunulmuştur. 

THY'nın 1970 - 1974 yılları için uçak ihtiyacını tespit eden bu projeye göre, içte ve kısa hatlar
da 100 koltuklu uçaklar uygun Almanya'ya sefer için haftada 100 koltuklu 7 sefer gerekmektedir. 
Bu sebeple 100 koltuklu uçak yerine 150 koltuklular daha uygundur. 

1972 yılından sonra 200/250 koltuklular, 
1973 yılından sonra da 300 koltuklu Jumbo jetlerin kullanılması gerekmektedir. Ancak alın

ması düşünülen bu uçakların THY filosuna katılması 1974 yılından önce mümkün değildir. O hal
de, 1972 ve 1973 yıllarındaki büyük uçak ihtiyaçlarımızı 250 koltuklu olarak kiralamak gerekir. 

Sonuç olarak; 
1970'de 6 adet 100 koltuklu (Halen 4 adet mevcut) 3 adet 150 koltuklu olmak üzere 2 X 100'lük, 

3 X 150'lik — 5 uçak satmalmak, 
1971'de 8 adet 100 koltuklu (6 adet mevcut) 5 adet 150 koltuklu 3 adet mevcut) olmak üze

re 2X 100'lük ve 2 X 150'lik = 4 uçak satmalmak, 
1972'de 2 adet 250 koltuklu kiralamak, 
1973'te 2 adet 250 koltuklu kiralamak, 
1974'te kiralık uçakları iade ederek yerine 6 adet jumbo jet almak gerekmektedir. Uçakların 

kapasitesi büyüdüğü takdirde koltuk /km. maliyeti düşmektedir. 
İdare Meclisi; Genel Müdürlük ilgililerinin de katıldığı dört toplantıda (20 . 1 . 1970 gün ve 

61 sayılı kararı, 24 . 1 . 1970 gün ve 63 sayılı karar. 27 . 1 . 1970 gün ve 67 sayılı) projeyi ince
lenmiş ve 5 . 2 . 1970 gün ve 75 sayılı projenin «üzerinde bir işlem yapılmadan Genel Müdür
lükçe Ulaştırma Bakanlığına sunulmasına karar vermiştir. (Dosya IV, Ek - 1 , S -1) 

Görüldüğü gibi İdare Meclisi, 20 . 1 . 1970'deıı 5 . 2 . 1970'e kadar 16 gün proje üzerinde çalış
ma yaptığı halde herhangi bir karar verememiştir. Sebebinin soruşturularak çıkarılması gerekmek
tedir. 

İdare Meclisi, Genel Müdürlüğün «23 . 2 .1970 gün ve plân - koor. 700069 sayılı yazısı ile 
projenin Ulaştırma Bakanlığına ve DPT'na sunulluğuııu DPT'mca 16.2.1970 gün 1PD. SEK-125-3. 
30, 6.4-20-2201 sayılı yazısı ile programa alman» 7 adet jet yolcu uçağı alımına ve projenin 1970 
dilimine isabet eden (5) uçak adedine uygun ol luğunun mütalâa edildiği gerekçesi ile, 

(1) Projenin kabulü, 
(2) Projenin 1970 yılı dilimine isabet eden (5) adet jet yolcu uçağının satmalmmasmda Genel 

Müdürlüğe yetki verilmesini isteyen yazıyı müzakere etmiş ve 24 . 2 . 1970 gün ve 115 sayı ile 
«Yeni uçak jet projesince satmalma pazarlık ve uçak tipleri ile ilgili konuları hariç tutulmak şar-
tiyle, projenin kabulüne ve projenin 1970 diliminin de aynen kabulü ile uygulanmasına, 

Ulaştırma ve Maliye Bakanlıkları, ile temaslarda bulunulması» kararlaştırılmıştır.» 
Bu hususta 26 Mayıs 1970 günlü Resmî Gazeted yayınlanan 1970 yılı programı yaıtırm projeleri 

sayfa 119'da «THY Genel Müdürlüğü» devam eden işler «başlığı altında» 1970'den sonraya ka-
lanlar»sütununda proje no: 68EO40020; proje adı - İç ve dış hatlar için jet yolcu uçağı muh
telif alımı; karakterislik 7 adet orta menzilli jet yolcu uçağı; işin başlama ve bitiş tarihi 1968 -
1971 olduğunu görüyoruz. 
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Bu proje 1968'de uygulamaya geçilmesi gerekipte savsaklanan nihayet çeşitli zikzaklardan son
ra karar verildiği halde mubayaa yapılmasından vazgeçilen iç hat jet projesidir. 

Uzun vadeli yatırımı öngören bu projeyi uygulanmaktan 22 . 1 . 1969 tarihinde vaz geçen THY 
İdare Meclisi; proje dışı iki uçak satmaldıktan, ve iki uçakta kiralamaya çalıştıktan sonra, bu 
sefer, başka uzun vadeli bir proje, hakkında bidayette 5 . 2 . 1970 tarihinde karar veremeden Ulaş
tırma Bakanlığına göndermişken bu defa 24 . 2 . 1970'de, projeyi kabul etmiştir. 

Oysa ki, Genel Müdür Orhan Batı'nm sunduğu bu proje; ilgili ve yetkili organların onayından 
yani İdare Meclisi, Başkanlık, DPT, Yüksek Planlama Kurulundan geçerek İkinci Beş Yıllık Plana 
ve ona göre de yıllık programlarda yer almış olan «İç ve dış hatlarda kullanılmak için orta - kısa 
menzilli» 7 adet jet yolcu uçağının alınmasını öngören ve uygulama süresi 1968/1971 olan bir pro
jeden çok farklı bir proje idi. İdare Meclisi eski proje gereği üzerinden bir yıla yakın bir süre ça
lıştıktan sonra, THY için en uygun uçak tipi olarak DC-9/30 uçağını seçip bu uçaktan proje 
icabı 1 adet Mc. Donnel Douglas Firmasından sa':malacağı sırada altyapı kifayetsizliği, uçak tek
nolojisindeki gelişme ve THY organizasyon yetersizliği sebebi ile mubayaayı 22 . 1 . 1969 tarihinde 
iptal etmişti. Şayet bu proje uygulansaydı, 1969 yılında 4, 1970'de 1, 1971'de 1 ve 1972'de 1 adet 
olmak üzere 7 uçak alınacaktı. 

İdare Meclisinin şimdi 24 . 2 . 1970'de kabul ettiği fakat projeyi hazırlayın komisyon üyelerinin 
hiçbirisinin imzasını taşımayan ve prosüdürüne göre ilgili ve yetkili organlardan geçmemiş bulu
nan bu proje ise 1970 - 1972 yıllarında hiçbir uçak kiralanmaması ve dış hatlarda da uzun men
zilli uçakların kullanılması prensibine dayanmakta ve buna göre de; 

1970 yılında -2 adet DC-9/31 ve 3 adet B-727-2)0 (150 koltuklu), 5 uçağın satmalmması, 
1971 yılında 2 adet DC-9/32 ve 2 adet B-727-2^0, 4 uçağın satmalmması, 
1972 ve 1973 yıllarında 2 şer adet DC-8, 4 uçağın kiralanması, 
1974 yılında ise 6 adet jumbo jet B-747 satın ılınmasını öngörmekteydi. Keza 1970 yılında 

alınacak 5 jet uçağı ile ortaklığın borcu 468 milyona ve 1971'de alınacak 4 adet jet uçağı ile de 
648 milyona yükseleceğinden ortaklığın, bu seviyede bir satmalma yapabilmesi için itibari ser
mayesinin kuruluş yasasının 6 ncı maddesi icabı 325 milyon liraya çıkarılması gerekmekteydi. 
Oysa ki, THY'nm sermayesi henüz 1969 yılında 90 milyondan 200 milyon liraya yükseltilmişti. 

Ortaklık sermayesini ancak 1972 yılında 200 milyon liradan 400 milyon liraya çıkarmak imkâ
nını bulabilmiştir. 

Üstelik projede, DC-9/32 uçaşlarmdan farklı olarak satmaüınacak veya kiralanacak B-727-200, 
DC-8 ve B-747 uçaklarının bakımları ve arızaları için gerekli cihaz ve parçaların teminindeki 
transfer ve gümrük güçlüklerinin giderilmesi veya azaltılması ile ilgili hususların noksan olduğu 
anlaşılmaktadır. (Dosya IV, Ek-S, 14.4.1971 gün ve 2/1 sayılı Başmüfettişlik raporu) 

tç hat jet projesi gereğince mubayaa yapılmasını iptal ederken ileri sürülen sebep alt yapı 
tesisleri kifayetsizliği ve ortaklık bünyesinin bu çapta bir işletmeye müsait olmadığı iddiası id i 
Bir yıl zafmda bu konularda belli başlı bir şey yapılmamış olmasına rağmen o projeden çok da
ha şümullü böylesine bir projeyi İdare Meclisi kabul ettiğine göre demek ki İdare Meclisinin 
68E040020 No. lu proje gereğince uçak mubayaasını iptal için ileri sürdüğü sebeplerin, doğru ve 
samimî olmadığı bir kere daha sabit olmaktadır. 

Ulaştırma Bakanlığı da İkinci Beş Yıllık Planda ve yıllık uygulama programlarımda devamlı 
olarak yer alan bu projeyi, kendi kontrol ve denetiminde bulunan THY'nm zamanında uygulaması 
yönünden gerekli her türlü tedbiri alması, vazifesi icabı iken, gereğini ifa etmediği gibi bilâkis 
THY'nm proje dışı uçak satınalmalarına seyirci kaldığı hattâ, yapılan rantabilite hesaplarının 
açik surette maddî zarar gösterdiği Percell - Jones Firmasından uçak kiralanması yönünden de THY' 
na direktif vermek suretiyle yetkisini menfî kullandığı görülmektedir. 

Burada bir noktaya daha temas etmek gerekmektedir. THY Genel Müdürlüğü, 1970 yılı pro
gramında yer alan 68E040020 No. lu iç ve dış hatlar projesi gereğince, uçak satmalmak veya kira
lamak yönünde çalışmalarını yapmak ve buna göre de Ulaştırma ve Maliye bakanlıklarma tasvip için 
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gitmesi gerekirdi. Oysa ki, THY Genel Müdürlüğü, daha önce ilgili ve yetkili mercilerden geçe
rek onay almış olan bu projeyi bir kenara iterek yepyeni bir proje hazırlamış ve bu projeyi ilgili 
ve yetkili mercilerden geçirterek kabul edilmiş ve bir proje imiş gibi İdare Meclisine, acilen tetkiki 
ve kabulü için müracaat ettiği görülmüştür. Oysaki proje, projeyi hazırlayanların hiçbirisinin imza
sını dahi taşımamaktaydı. Esasen THY A. Ortaklığında, ciddî bir plan ve program zihniyeti ve di
siplini olmadığı her bakımdan sabit olmaktadır. 

THY Genel Müdürlüğünün 1970 yılında beş uçak alınması için yaptığı müracaata; 
1. Maliye Bakanlığı 7 . 3 . 1970 günlü yazısı ile «7 adet orta menzilli uçak projesinden geri 

kalan ve ]970 dilimine isabet eden 3 uçağın yaz başında hizmete girecek şekilde satınalınmasını» 
uygun mütalâa ettiğini, fakat projeyi incelemeye devam ettiğini, 

2. Ulaştırma Bakanlığı da 30 . 3 . 1970 günlü yazısı ile «2 - 3 uçağın satınalınmasının uygun ol
duğunu ancak satmalına keyfiyetini karara bağlayacak ilk merciin İdare Meclisi olduğu ve İdare 
Meclisince karar alınmadan Bakanlıkça her hangi bir karara varılamayacağını» bildirmiştir. 

THY Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığına 2 . 4 . 1970 gün ve 100152 sayılı yazı ile, 5 adet jet 
uçağının alınmasına mütedair projeyi tekrar sunmuştur. 6 . 4 . 1970 günü Ulaştırma Bakanlığı, 
Başmüfettişliği mekûr proje gereğince yapılan işlemlerin tetkikine başlamıştır. 

17 . 4 . 1970 günü, THY İdare Meclisine yeni üyeler seçilmiştir. 24 . 4 . 1970 gününde toplanan 
yeni İdare Meclisi Ortaklığın 1970 yılı programının ilgili mercilerce tasvip görmüş olması sebebiyle 
fazla gecikmesi ve satmalına işleminin uzamasının Ortaklığı büyük zarara uğratacağı ve gelecek yıl
lara ait programın da gerçekleşmesi tehlikeye düşüreceği nedeni ile Hükümet nezdinde süratli ve 
gerekli teşebbüslerin alınmasını 273 sayı ile kararlaştırmıştır. 

Bu kararda görüldüğü gibi yeni İdare Meclisi de eski İdare Meclisi gibi, yeni projeyi kabul et
miş ve bu proje gereğince 1970 yılı diliminin gereğini ifa içim süratle hareket etmeye karar vermiş
tir. Fakat bu jet projesi üzerinde, Ulaştırma Bakanlığı 18 . 5 . 1970 gününde İdare Meclisi Baş
kanlığına gönderilen Bakanlık Başmüfettişliğinin 8 . 5 . 1970 günü ve 2/2 sayılı raporu» 

1. Genel Müdürlüğün, İdare Meclisince yetkili kılınmadan ve uçak satmalabilmek için gerekli 
prosedür ve tasvipler tamamlanmadan bu şekilde mutlaka DC-9/32 ve B-727-200 1er satmalınacak-
mışçasına firmalarla müzakereleri ilerletmesi, bu uçakların satmalınması hususunda peşin bir dü
şüncenin mevcudolduğu şüphesini yaratabilecek ve netice olarak da Genel Müdürlüğün itibarını 
zedeleyecek nitelikte olması, 

2. Uçak ihtiyacının tespiti ile uçak araştırması ve tip tayini hususunda tamamlanmaya muhtaç 
bir proje taslağı mahiyetinde olduğu, 

3. Projenin 1970 - 1971 yılları dilimlerine isabet eden uçakların satmalınması hususunda, yürü
tülen işlemlerin, teessüs eylemiş prosedüre aykırı okluğu ve mezkûr taslağın DPT'ca Ulaştırma ve 
Maliye bakanlıklarınca üzerinde henüz kesin biı hükme varılmadığı, 

4. Bu itibarla yeniden teşkil edilecek bir komisyon marifetiyle proje taslağının yeniden etüt 
edildikten sonra kesin bir sonuca varılmasını, 

5. Buna rağmen bu proje taslağı ile Douglas ve Boeing firmaları ile kati satmalma müzake
relerine girişmiş olan Genel Müdür Orhan Batı'nm bu yoldaki tutumunun olumlu olmadığını bil
dirmektedir. 

Bu rapor üzerine 2 . 6 . 1970 günü toplanan İdare Meclisi «Ortaklığın mevcut jet uçak filosu
nun takviyesinde zaruret görülmesine binaen 1970 programına göre Ortaklığın âcil uçak ihtiyacını 
gidermek maksadıyle 1970 yılı için alınması gereken uçak miktar ve tipimin tayin ve tespit edilme
sini ve de uçak kiralanması hakkındaki görüşleri de ihtiva edecek gerekli çalışmaları yapmak» üze
re tekrar Tesk. Genel Müdür Muavini Erteğrul Alper'in Başkanlığında 7 kişilik bir Komisyon 
teşkil edilmesini 320 sayı ile kararlaştırmıştır. 

Böylece THY İdare Meclisti, bir kere daha uzun vadeli bir plan çalışmasını bir kenara itmiş tek
rar kısa vadeli âcil ihtiyaçların karşılanması yolunu tercih etmiştir. 

Bu zaruretin bir derecede 1968 yılında 68E040020 Xo. lu iç ve dış hatlar jet projesi üzerinde 
THY sorumlularının önyargılı hareket etmeleri ve Ulaştırma Bakanlığının bu davranışa katılma
sından doğmuş olduğunu ifade zarureti vardır. 



— 124 — 

Bu arada 10 . fi . 1970 günü Genel Müdür Orhan Batı istifa etmiş yerine Nurettin Erguvanh 
atanmıştır. 

2 . 6 . 1970 günü kurulan Komisyon, 1 1 . 6 . 1970 günü raporunu İdare Meclisine sunmuştur. Bu 
raporda «THY filosunun azamî uçak ihtiyacının 8 uçak olduğu halde 4 kendi malı, biri kiralık 
5 uçak olduğu, yılın yarısı geçmiş olduğu için 3 uçak ilâve edildiğinde, bunların 1970 yılı içinde 
muntazam işletmeye konmasmdaki güçlükler» (Mc. Donnell Douglas Firması 1970 yılında THY'na 
satabileceği ancak iki adet DC-9/32 uçağı olduğunu resmen bildirdiği' sabit olduğuna göre, THY 
istese de, bu firmadan 3 uçak 1970 yılında alamazdı. Esasen işin başından beri Douglas Firması 
THY'na beher yıl için daima iki uçak teklif edebilmiştir. Nitekim eski İdare Meclisinin gerçekte 
Douglas Firmasının THY'na 1969 yılında ( o da yarısından sonra) iki adet DC-9/32 uçağından 
fazla veremeyeceği için 68E040020 No. lu iç ve dış batlar projesi gereğince 7 adet DC-9/32 uçağı
nı mubayaadan vazgeçtiği kanısındayız. 

Zira rakip firmalarım haklı şikâyetleri yanında ayrıca proje gereğince 4 adet DC-9/32 uçağı sa-
tınalmak .gerekecekti. Oysaki Douglas Firması bunu sağlaya mıyordu. Buna rağmen Douglas Fir
ması ile mukavele imzalanmış olsaydı İdare Meclisi ve Genel Müdürlüğün açıkça bu firmayı ilzam 
ettikleri aşikâr olacaktı. Bu durumun açık derecedeki sorumluluğundan kaçınılmak için zahiri se
beplerle proje gereğince 7 adet DC-9/32 uçağı satmalmaktan vazgeçildi sadece âcil ihtiyaç baha
nesi ile 2 adet DC-9/32 uçağı alınmakla iktifa edildi. Böylece hem maksat örtülmüş hem. de 
Douglas Firması tatmin edilmiş olunuyordu. Nasıl olsa şikâyetler gazete sayfaları arasında kay
bolup gidiyordu.) 

«Nazarı itibare alınarak 1970 yılı âcil ihtiyaçlarını karşılamak için bu yıl iki adet DC - 9 - 32 
uçağının satmalmması ve yapılacak mukaveleye 1971 yılı ihtiyacı olan 2 adet DC - 9 - 32 uçağı 
için de obsiyon şartı konmasını ve bundan böyle projelerin birbirinden ayrılıklar ve süreksizlik
ler arz etmemesi için Haziran 1970 sonuna kadar bir komisyon kurularak THY'nın 1971 ve daha 
sonraki yılları için uçak ihtiyacı,, altyapı ve genel işletme politikasının tespit ettirilmesi» öneril
mekteydi. İdare Meclisi; 15 . 6 . 1970 günü yapılan müzakereler sonunda «Mc. Donnel - Doug
las Firması ile kararda zikredilen esaslar dairesinde temaslarda bulunulmasına ve mutabakata va
rılmaması hali de dikkate alınarak uçak kiralanması istikametinde de çalışmalar yapılmasına 
ve teklif şartlarına göre kredi ve peşin ödeme gibi konular üzerinde Ulaştırma ve Maliye Ba
kanlıkları nezdinde gerekli temaslar yapılmasını 342 sayı ile kararlaştırmıştır. 

Müteaddit çalışmalar sonucunda İdare Meclisi, 25 . 6 . 1970 gün ve 352 sayılı kararı ile 
1970 programına, 68-E-040020 sayılı projenin esas olduğunu ve bu proje gereğince, 2 adet 
DC - 9 - 32 uçağının THY spesifikasyonuna göre gerekli tadilat bilahare yapılmak şartıyle birin
cisi 15 . 8 . 1970 de değeri, ise 22 . 8 . 1970 tarhiinde teslimi, l% 10 peşin ödeme bakiyesi Exim 
bank kredisi ile karşılanmak, her bir uçağın satış bedelinin 4 609 00Ö doiar olmak ve her bir 
uçak için 175 000 dolar yedek parça kredisi vermek, yeniden sipariş edilecek 3 ncü uçağın 1971 
Ağustos ayında servise konulmak üzere teslimi (Niçin 1971 yılı başında değil belli değil), satın-
alma bedelinin 4 848 718 dolar olmak ve 100 000 dolarlık yedek parça kredisi vermek üzere Mc. 
Donnell Douglas Firmasından 3 adet DC - 9 - 32 uçağının satmalmması ve obsiyon hakkının 
Ağustos 1970 sonuna kadar kullanılmak kaydıyle aynı şartlarla 4. DC - 9 - 32 uçağının siparişine 
bilahare karar verilmesi ve mukavelenin Maliye Bakanlığının tasvibine bağlı kalmak üzere akde-
dilmesini 1 . 7 . 1970 gün ve 368 sayı ile kararlaştırılmıştır. Ve gereğini Genel Müdürlük yerine 
getirmiştir. 

Bilâhare İdare Meclisi, 7 . 10 . 1970 gün ve 531 sayı ile mezkûr komisyonun bu defa 
23 . 8 . 1970 günlü raporuna dayanarak 1971 yılı içinde teslim alınmak üzere obsiyon alın
mış 4 ncü DC - 9 - 3 2 uçağının satmalınmasma ve firmaya sipariş edilmesini kararlaştırmıştır. 

Bu suretle 2 adet DC - 9 - 32 uçağı 1970 yılında 2 adet DC - 9 - 32 uçağı 1971'de 21 . 8 . 1971 
ve 14- . 11 . 1971 tarihinde teslim alınmak şartıyle 1970 yılı Ekim ayma kadar 4 adet DC - 9 - 32 
uçağın satmalmmış, böylece filodaki DC - 9 - 32 uçakları 8'e yükselmiş olmaktadır. 
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Bu suretle, yıllık programda 68 - E - 040020 No. ile yer ala?ı THY jet filosunu, 
iç ve dış hatlar, orta - kısa menzilli 110 koltuklu uçaklarla takviye etmeyi amaç 
edinen iç ve dış hatlar pıojesi, THY sorumlularının zamanında ve objektif olarak 
basiretle karar verememeleri önyargılı davranmaları sonucu, daha çok menfaatler tek
lif eden dolayısıyle çok daha ucuza Türk Devletine mal olacak Boeing 737 - 200 uçakları yerine, 
önyargılı olarak seçtikleri DC 9 - 3 2 'tipi uçakları da, projenin öngördüğü 1968 yılı sonunda en 
geç 1969 başında 7 adedini birden satmalacak şekilde mukaveleye bağlamamak suretiyle açıkça 
THY A. Ortaklığını maddî zarfra sokmuş oldukları sabittir. Sadece bu yüzden yani, 1969 dan 
beri uçakların kademeli olarak alınmalarından dolayı THY'ları (1 382 652 milyon dolar) zarar 
etmiştir. (S -170) 

Yeni İdare Meclisi, 15 . 6 . 1970 gün ve 342 sayılı kararında «Mc. Donnell Douglas Firması 
ile mutabakata varılamaması hali de dikkate alınarak Uçak kiralaması istikametinde çalışmalar 
yapılması ve mevcut tekliflerin incelenmesi» hususunu Genel Müdürlükten talebe+miştir. 

THY Genel Müdürlüğü, 
1. 25 . 8 . 1970 günü müdürler Kurulu toplantısı sonunda «1970/1971 kış devresi 7 j-etli kış 

tarifesi ve 1971 yılı ihtiyacı nazarı dikkate alınarak uçak kiralama işi uçak tipi ve miktarlarına 
bilahare karar vermek üzere» bütün yönleri ile incelenmesi için teknik, ticarî, planlama ve koor
dinasyon müdürlüğü görevlendirilmiştir. 

2. 29 . 8 . 1970 günkü müdürler kurulu toplantısı sonunda da «ortaklığın kiralık uçak konu
sundaki ihtiyacını karşılamak üzere öncelikle uzun menzilli uçakların kiralanmasını ve şimdi
ye kadar muhabere yapılmış olan işletici ve kiralayıcılardan B - 707 - 320, B - 707 - 400, DC - 8 - 61, 
DC - 8 - 63, VC - 10 ve benzeri uçaklardan (dry - lease) mürettebatsız olarak 6 şar aylık uza
tılabilir vadelelerle uçak kiralamalarının mümkün olup olmadığının araştırılmasını Genel Müdür 
Yardımcısı IS. İşcen'in Başkanlığında teşkil edilen 8 kişilik komisyondan talebetmiştır. 

(Genel Müdürlüğün 29 . 8 . 1970 gün ve 100626 sayılı kararı incelendiği vakit, ortaklığın 
«Şimdiye kadar muhabere yapılmış olan işletici ve kiralayıcı» tabiri ile firmaları ve uçak tip
lerini de tadat etmek suretiyle, uçakları sınırladığı ve de «İşletici ve kiralayıcı» demek suretiyle 
de imalatçı firmaları elemine ettiği kolayca görülmektedir. 

Kiralık uçak komisyonu 12 . 10 . 1970 günü toplanarak hazırladığı raporu 13 . 10 . 1970 tari
hinde Genel Müdürlüğe sunmuştur. Bu raporda «Ortaklığın uçak ihtiyacı hesaplanırken obsiyon-
lu olaark son alman iki D C- 9 - 32 uçağının 1971 senesi sonunda servise gireceği aslında 1972 
yılının ihtiyacına cevap vereceği, uçak temininim de uçağın uzun menzilli ve 150 koltuktan fazla 
kapasitede olması uçakların en geç 15 - 20 Ocak 1971 de servsie girmesi, bu maksatla uçak eği
timinin yapılabilmesi için 1 nci uçağın 1 Ocakta teslimi, yer ve simülator eğitimleri ile maki* 
nist eğitimlerinin 1 Kasım 1970 tarhine kadar anlaşmanın yapılması gerektiği, bnkım üssü inşaatı
nın 1973 yılından önce tamamlanamayacağma göre, bu tarihe kadar bakımlarının tarafımız
dan yapılamayacağı, eğitim ve malzeme temini programlanılın kati oalrak yapılabilmesi için 
kiralayıcının imkânları ve uçak tipinin belli olması gerektiği» belirtilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonuna verilen «THY'nm 1971 yılı ihtiyacını karşıla
mak üzere uçak kiralama çalışmaları» dosyası takdim notunda Boeing Firması için «Boeing 
firması, 'kira veya kira - satmalma (leasen - Puchesa) esasına göre uçak veremeyeceğini mütead
dit yazışmalar neticesi beyan etmiştir, denmekteysede, dosya münderecatı arasında bulunan 5 No. 
lıı ek içinde 8 Ekim 1970 ve 903 numaralı telexte Boeing Firmasının «Kiralık teklif gerek halen 
hazır olan ve tamamiyle THY sepesifikasyonlarına uygun olarak imal edilmiş bulunan 3 adet 
727 - 200 gerekse 707 - 320 - B tipi uçaklar için lease/Purchese esasına dayanacaktır.» İfadesi, 
Genel Müdürlüğün komisyonumuza verilen takdim notunu açıkça nakletmektedir. 

3 adet 727 - 200 uçağının bu nitelikleri ile Boeing Firmasında hazır vaziyette bekletildiğini 
THY Genel Müdürü Orhan Batı imzalı, Ulaştırma Bakanlığına mutap 2 Nisan 1970 tarihli yazıda 
da müşahade- etmekteyiz. O tarihlerde, THY spesifikasyon şartlarına uydurulmuş bir B - 727 - 200 
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uçağının 7 583 105 dolar olduğunu, 15 . 6 . 1970'den itibaren bu fiyatların 7 920 685 dolara yük
seldiğini de yine Boeing Firmasının THY'na muhatp 12 Ekim 1970 tarihli telakisinden öğreni
yoruz. 

Boeing Firması, bu 12 Ekim 1970 gün ve 905 sayılı teleksi ile THY'na % 90 Exim - bank kre
disi geri kalan % 10 peşin yerine % 5 faizi 6 - 8 vadeli kredi ile ödeme imkânı sağladığından 
başka esas uçaklar teslim edilinceye kadar kiralık uçak verebileceğini ve ayrıca, 

1. Uçak başına ücretsiz 5 ekip eğiteceğini, 
2. Boeing Firmasında ücretsiz yer eğitimi yapacağını, 
3. Keza THY'mda, Boeing Personeli ile ücretsiz eğitim yapacağını, 
4. Sonunda THY'nm malı olacak, ücretsiz eğitim yardımcıları sağlayacağını, 
5. THY'da 6 ay süre için ücretsiz 4 adet bakım teknisyeni bulunduracağını, 
6. Ayrıca ilk büyük bakım için ücretsiz 2 adet bakım personeli temin edeceğini, 
7. Kontrol kartları ile beraber ücretsiz bakım kontrol planı sağlayacağını, 
8. Kontrol planını tamamlamak üzere ücretsiz olarak verim kontrol mühendisi bulundura

cağını, 
9. THY'nm yapacağı reklâm ve propagandaya katılacağını, 
10. Ücretsiz olarak parça tedarik programı sağlayacağım, 
11. İki adet fazla motor hazır bulunduracağını, 
12. Makûl adette modellerle beraber, uçuş fotoğraf ve filimleri ve gelişme bı öşürlerini ücret-

ciz olarak temin .edeceğini, 
13. THY'nm garanti edilen hususlarda uçaklara ve diğer hususlara yapılan işçilik ve parça 

masraflarını, boeingin ödeyeceğine dair bir ön anlaşmayı, THY'na teklif etmeyi kabul ettiğiğni 
bildirmiştir. 

Bu hususta bilgisine başvurulan Boeing Firması temsilcisi E. Gn. Sadi Atıkhan «1970 
yılında hiç peşinatsız, 727 - 200 leri teklif etmiştik. Kazanıp ödeyecekler ve sonunda da 
uçaklar THY nm malı olacaktı. Şimdi hem bu kirayı ödüyorlar, kontratın sonunda da 
para ödeyecekler ve uçaklar hurda haline gelecek, zaten hurda, 11 yıllık uçaklar. Halbuki 
biz yepyeni, fabrikadan çıkma uçak veriyorduk. Ayrıca bizim uçaklar 3 motorlu, onlar ise 
4 motorlu, bakımı ve işletilmesi daha masraflı» şekilde cevaplamıştır. Dosya - İV Ek - S - 7, 8) 

Boeing Firması, 21 Ekim 1970 de THY'na; 
«THY için hazırlanmış ve 3 adet B - 727 - 200 uçağı satmalmdığı takdirde, ayda 55 000,00 

dolar peşin kira ile 2 veya 3 adet kullanılmış B - 727 - 100 C uçağını kısa süre kira için 
teklif etmekte. Şayet THY B - 707 - 320 - B veya C tipi uçak satmalmayı düşünürse, firma 
mız 3 - 6 aylık süreler için kiraya vermeyi teklif ettiğimiz B - 727 - 100 C uçaklarının süresini 
uzatmayı müzakere etmeye hazır olduklarını bildirmiş ve yine 31 Ekim 1970 tarihinde, iki 
sayfalı bir plan teklif etmiştir. 

Boeing Firması bu teklifinde «A» planı olarak % 90 Exim Bank kredisi ve % 10 da birer 
yıllık iki vadeli Boeing kredisi ile finansman edilmek suretiyle 3 adet B - 272 - 200 uçağını 
THY'na satmayı», 

«B planı olarak da; THY aşağıdaki şartlarla kira sonunda ister satmalmak ister iade etmek 
kaydı ile 3 adet B 727 - 200 uçağını ki alabilir. Ancak, 

1. Uçak basma aylık kira 100 000,00 dolar olmak üzere 6 ay vade ile 3 adet B - 727 - 200 
uçağını kiralayabilir. 

2. Uçak başına 6 aylık kira bedeli 600 000,00 dolar uçaklar teslim edilince, peşin olarak öde
necek, 

3. Kontrat imzasını takibeden on gün içinde 2 000 000,00 dolar depozit olarak Boeing'e 
yatırılacak, 
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4. Kira süresince her hangi bir zaman uçaklar satmalımrsa 2 000 000,00 doların tamamı 
ile kira bedelinin kullanılmamış kısmı satın almaya mahsubedilecek, 

5. Ortaklık tarafından uçakların bakımı ve yedek parça alımında diğer bir uçak şir
ketine yapılan masraflar Boeing Firması tarafın dan kabul edilecektir. 

Airfrance - Lufthansa ve Sabena hava yolu şirketlerinin, uçakların bakım ve revizyonla
rında THY ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını temin ederiz. Sabena halen tam işbirliği 
hususunda THY ile temasa geçmiş vaziyettedir. 

Depozit olarak istenen para, bu uçakların geri getirilmesi ve mümkün olduğu kadar yeni 
hale getirilmesi için yapılacak masrafları, uçakların eskime payını ve uçucular dahil THY 
personelinin eğitimde yapılacak masrafları ihtiva ettiğini ve bu teklifin 10 Kasım 1970 kadar 
geçerli olduğunu» bildirmiştir. 

Boeing Firması yine 6 Kasım 1970 de yukarıdaki teklifini tamamlayan bir teklifte bulun
muştur. Buna göre «teklif edilen (A) ve (B) planlarına ilâveten 3 adet B - 727 - 200 uçağının 
satmalamması şartı ile 2 veya 3 adet kullanılmış B - 727 - 100 C uçağının aylık kirası pe
şin ödemek üzere 55 000,00 dolar olarak 3 - 6 aylık sürelerle THY'nın kiralayabileceğini» bildir
miştir. 

Genel Müdür Baş Yardımcısı S. İşçen'in Başkanlığında ki, komisyon hazırladığı 13 . 10 . 1970 
günlü raporunda «1 - Maliyetin uygun olduğu takdirde icabında Amerika'yada charter se
feri yapabilmek için uzun menzilli uçakların tercih edileceğmi, 

2. Koltuk adedinin asgari 160 civarında olacağı, 
3. THY'nın yeni uçak satmalması ve taban yatırımlarının gerçekleşebilmesi için asgarî 3 

yıla ihtiyacolduğu. 
4. Asgari 2 uçak kiralama mecburiyeti olduğu, aynı tip 2 uçak verebilecek firma teklifleri 

üzerinde durulması gerektiği prensiplerini saptamış, buna göre, Hamamcıoğlu, Trans Internati
onal, PAA ve Tempair firmalarının tekliflerini inceledikten sonra PAA Firmasının «1 - 6 senelik 
kira süresine göre 35 076,00 dolar ay ücretle teklif ettiği 189 koltuklu 2 adet B - 707 - 321 uçakla
rının en uygun olduğunu, 

2. Kira anlaşması, 3 sene sonunda THY tarafından iptal edildiği takdirde firmaya ödenecek 
bedel 1 080 000,00 dolar olduğunu 6 sene sonunda kiralık uçakların beheri için 250 000,00 dolar 
ödemek suretiyle uçakların THY'nın malı olabileceğini, 

3. Üç sene sonra kira mukavelesinin iptali halinde ödenecek bedel % 9 faiz esası üzerinden 
aylara bölünürse, beher aya isabet eden miktarın 22 875,00 dolar olduğu, dolayısı ile aylık kira 
bedelinin 57 949,00 dolara baliğ olacağı» itibarı ile diğer tekliflerden daha ucuz olduğu ifade edil
mektedir. 

THY İdare Meclisi, 7 . 11 . 1970 günü toplanarak Ortaklık Planlama ve Koordinasyon Mü
dürlüğü 20 . 10 . 1970 gün ve 35 - 001/700555 sayılı ve 1970 yılı ve 1970 kış devresi ve 1971 yılı 
uçak ihtiyacı ve bu ihtiyacın kiralık uçaklarla giderilmesine dair teklif yazısını müzakeresi neti
cesinde, «Pan American World Airways Şirketinden 2 adet Boeing 707 - 321 uçağını aylık kirası 
48 760,00 dolar olmak üzere 3 yıl süre ile kiralanması, müddetin sonunda mukaveleyi THY'nın 
uzatma hakkını haiz olmak şartı ile ancak bu firma ile şartlarda bir anlaşmazlık zuhur ettiği tak
dirde mevcut tekliflerden ortaklık,. menfaatine uygun bulunan Air Holding LTD veya Genel Mü
dürlükçe uygun görülecek firma ile müzakerelere girişilmesi ve yukardaki esaslar dairesinde mu
kavele akdi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesini 581 sayı ile kararlaştırmıştır. 

Ulaştırma ve Maliye bakanlıklarının tasviplerinin alınmasını müteakip THY Genel Müdürlüğü; 
PAA Firması ile 3 yıllık kira mukavelesi yapmıştır. Buna göre 2 adet B - 707 - 321 uçağı 1971 yılı 
Ocak ayında 18 . 1 . 1971 ve 24 . 1 . 1971 hizmete girmiştir. Bilâhare kiralanan 3 ncü B - 707 - 521 
uçağı da 1971 yılı Haziran ayında 20 . 6 . 1971 hizmete girmiştir. 

THY A. O. 1972 yılında 4 adet jet yolcu uçağını satmalmayı planladığını buna ait projenin 
Yüksek Planlama Kurulundan geçtikten sonra «1972 yılı programı yatırım projeleri» S -134'te, 
«71E040040» proje numarası ile yer aldığını ve işin başlama tarihini de 1971 yılı olduğunu gör-
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mekteyız. Proje tutarı, 600 000 000,00 lira olup bunun 120 milyon lirası ortaklık imkânları ile 
karşılanması planlanmıştır. Bu maksatla Ortaklığın sermayesi ile etap 400 000 000,00 liraya yük
seltilmiştir. 

Ayrıca Ortaklığın sermayesi, Bakanlar Kurulu 15 . 11 . 1971 gün ve 7/3471 sayılı kararı ile 
900 000 000,00 liraya yükseltilmesi kararlaştırılmıştır. 

Ortaklığın, 1972 yılı başındaki uçak filosu; 7 adet F - 27, 
1 adet Viscount, 
8 adet DC - 9/30, 
1 adet DC-9/10 (Kiralık), 
3 adet B-707 (Kiralık). 
Olmak üzere toplam olarak 12 jet ve 8 pervaneli uçaktan ibarettir. Ortaklıkta, halen 2 973 

personel görevli olup bunun 110 idareci, 345 uçucu, 613 teknik, 1 285 büro, 104 hizmetli, 11 mu
kaveleli ve 505 işçidir. 

Netice : 
THY A. O. ğı, Orta - Doğuda 1933 yılında kurulan ilk hava ulaştırma kuruluşu olmasına rağ

men - jet yolcu uçakları işletmesine başlaması, kuruluşundan ancak 34 yıl sonra Bakanlar Ku
rulunun 16 . 4 . 1966 gün ve 6/6273 sayılı kararı ile 26 . 1 . 1965 gün ve 100021 sayılı jet proje
sini kabul etmesiyle mümkün olmuştur. 

Bakanlar Kurulunca kabul edilen bu proje; THY'na 1966 ile 1968 yılları arasında üç. adet 
kısa - orta menzilli jet yolcu uçağı satmalmmasım öngörmekteydi. 

Projenin uygulanmasına dair müsaadeyi. Ulaştırma Bakanlığının 20 . 4 .1966 gün ve SHD/EP/ 
3520/HEP-711 sayılı yazısı ile alan THY Genel Müdürlüğü; 

İdare Meclisine muhatap 21 . 4 . 1966 gün ve 100133 sayılı teklif yazısında, 
1. Üç yıldan beri devam eden çalışmalar sonunda 1965 yılında hazırlanmış bulunan «THY A. 

O. Dış Hat Jet Projesi» için Hükümet kararı istihsalinin gecikebileceği düşüncesiyle, daha önceden 
firmalarla temasa geçildiği ve nihaî tekliflerin istenmesi ve Tip seçimi ve krediler mevzuundaki 
hazırlıkların tamamlanmış bulunduğu, 

2. Bu cümleden olarak 26 . 1 . 1965 gün ve 10021 sayılı Dış Hat Jet Projesinin yeniden ele 
alındığını, ve uçak tiplerindeki son değişiklikler de nazarı itibara alınarak nihai tip seçiminin ya
pıldığı, 

3. Tip seçiminin, DPT mn 27 . 12 . 1965 gün ve K. D. 3144-63-2-65-4208 sayılı yazıları ge
reğince, THY ve Türk Hava Kuvvetleri yetkili uzmanlarından müteşekkil bir komisyon tarafın
dan yapıldığı, kredi fiyat, teslim şartlan ve teknik özellikler mukayesesi sonunda aşağıdaki ön
celik sırasına göre; 

1. Douglas DC-9/30 (Amerikan, 103 kişilik, 2 motorlu), 
2. Boeing 727 (Amerikan, 189 kişilik, 3 motorlu), 
3. BAC / 111 - 300 (İngiliz), 
4. Caravelle 10 R (Fransız), 

Uçaklarının THY A. O. için uygun uçaklar olduğunun tespit edildiği; (Bu tarihte Douglas 
DC-9/30 uçağı yeni çıkmış ve Boeing 737-200 (2 motorlu) uçağı ise deneme halindeydi, ancak 
1967 yılında satışa çıkmıştı. 

4. Bu uçaklar arasında THY A. O. için en uygun uçak tipi olarak seçilen DC - 9/30 uçağının 
30 Nisan 1966 tarihine kadar sipariş verilmek ve uçak başına 50 000,00 dolardan 150 000,00 dolar 
kapora yatırılmak şartıyle, 

a) Bir uçağın anafiyatının 3 289 541,00 dolar, 
b) Bir uçağın satış bedelinin 3 538 352.00 dolar olduğu, 
e) Uçakların sırasiyle Ekim, Kasım ve Aralık 1967 yılında teslim edilebileceğini, 

5. Ayrıca firma, 1 Haziran 1966 tarihinden itibaren DC-9/30 uçaklarının fiyatlarında % 4 
oranında bir artış olacağını, bu artışın 1 Haziran 1966 tarihinden önce yapılan siparişlerde uygu
lanmayacağı, keza 30 Nisan 1966 tarihine kadar uçakların siparişi yapılmadığı takdirde teslimin 

1967 yılı değil 1968 yılının son yarısında yapılacağını bildirdiğini, 
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6. Yine firmanın, THY'nm 1967 ilkbaharında DC - 9/30 işletmesine geçmesini temin için diğer 
DC-9 işleticilerinden THY'na uçak kiralanmasının mümkün olaibileceği re bu kiralamada THY'na 
150.000,00 dolar yardımda bulunabileceğini bildirdiğini, 

7. THY dış hat jet projesinde uçak alımı ile beraber tesisi düşünülen bakım atelyesi, hangar 
ve Genel Müdürlük binasının (31,6 milyon lira) realize edilebilmesi için AİD kredisi temini için 
Genel Müdürlüğe yetki verilmesini de talehetmişcir. 

Yapılan müzakereler sonunda İdare Meclisi aşağıdaki 83 sayılı karanın vermiştir. Bu karara gö
re ; 

«Ulaştırma Bakanlığının 20 . 4 . 1966 gün ve KHD/EP/35.20/HEP-7İ1 sayılı yazısı ile THY A. 
O. lığı Genel Müdürlüğüne teıbliğ olunan, Bakan1 ar Kurulunun 16 . 4 . 1966 gün ve 6/6273 sayılı 
kararı ve eki Yüksek Planlama Kurulunun 13 . 4 . 1966 gün ve 4 sayılı raporu üzerine, Genel Mü
dürlükçe yapılan 21 . 4 . 1966 gün ve 100133 sayılı teklif ve ekleri olan Jet Projesi ile THY A. O. 
Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Kuvvetleri yetkili mensuplarının müştereken tanzim ettikleri nihai 
değerlendirme raporu ve satıcı firmalarla yapılan tekliflerin İdare Meclisinde, murakıp ve Genel 
Müdürlük mensupları huzurlarıyle yapılan müzakereler sonunda : 

1. Satınalmması teklif edilen uçaklardan DC-9/30 tipi jet yolcu uçağının tercih edilmesine, 
2. Satınalıınacak 3 adet uçak bedelinin yabancı kredi ile ödenmesi hususunda en müsait ödeme 

şartlarına haiz olan AİD kredisinden veya muadili şartları haiz bir dış krediden faydalanılmasına, 
3. Firmanın teklif ettiği obsiyon hakkının kaçırılmaması maksadı ile Maliye Bakanlığının mü

saadesine makinin olunmak kaydıyle ve 2 nci maddedeki kredi şartları temin edilememesi halinde 
iade edilmek şartıyle firmaya uçak ba-şma 50.000.00 dolar hesabiyle 150.000,00 dolar kapora ola
rak yatırılmasına, 

4. Jet projesinde öngörülen teknik yardım, Genel Müdürlük binası, bakım hangarı, bakım, ta
mir ve revizyon teçhizatı için, lüzumlu yatırımların ikinci maddedeki dış kredi içerisine ithal et
tirilmesine ve Hükümet nezdinde gereken teşebbüsleri yapmak üzere, Genel Müdürlüğe yetki ve
rilmesine ittifakla karar verilmiştir.» 

Gerek Genel Müdürlükçe Hükümet nezdinde ve AİD Ankara misyonu nezdinde, gerek Doııglas 
Firması tarafından AİD Washington Merkezi nezdinde kredi sağlanması hususunda sarf edilen gay
retlerin olumlu bir sonuç vermemesi üzerine Doııglas Firması; 1 0 . 8 . 1966 tarihli telgrafı ile, proje 
finansmanının uçak satmalmması ile ilgili kısmını AİD kanalından sağlanması mümkün olmadığı, 
bunun yerine kısmen AİD, kısmen Exinı - Bank, kısmen Doııglas ve kısmen THY'nın iştiraki ile bir 
finansman planı teklif etmiştir. Bu finansman planının Hükümetçe kabul edilmesi halinde Doııglas 
Firmasına kati sipariş vermek, aksi yönde direktif alınırsa, jet projesinde ve ilgili değerlendirme ra
porunda Doııglas uçağından sonra gelen uçak B >e,ing 727 ise de Amerikan menşeli olan bu uçak 
için temin edilebilecek finansman şartlarının farklı olamayacağının tabiî bulunduğu, gerekçesi ile 
3 ncü ve 4 ncü durumda olan İngiliz BAC ve Fransız SUD - AVİATİON firmalarına müracaat ede
rek onların temin edebilecekleri finansman şartlarını ve uçakların tip, performanı fiyat ve teslimi 
müddetlerinde bir değişiklik olup olmadığını sormaya dair olan Genel 'Müdürlük teklifini; 

İdare Meclisi 12 . 8 . 1966 gün ve 157 sayı ile kabul ve kararlaştırmıştır. 
Bu kararın ışığında çalışmalarını yapan THY Genel Müdürlüğü 13 . 9 . 1966 tarihinde İdare 

Meclisine; 
1. THY'nm istediği değişikliklerle (tSpesi£ikaı;yonu ile) beraber bir DC-9/30 uçağının fiyatının 

3.647.000,00 dolar olduğunu, DC-9/30'un 103 koltuklu, DG-9/10'a (77 koltuklu) nazaran % 9 ora
nında fazla işletme masrafı olmasma rağmen tercih edilmesinde en müessir faktörün yine yolcu 
kapasitesi yani koltuk adedindeki % 25 fazlalıktır. Nitekim diğer firmalarda çok: koltuklu uç aşk
ları teıcih etmektedirler. 

2. Uçakların teslim tarihlerinin, Mart, Nisan ve Mayıs 1968 olacağını, 
3. Üç adet DC-9/30 uçağının ve ilgili yedek parçalarının satmalmması için gerekli Exim -

Baaık'tan, 1967 yılında % 10 peşin ödeme, 10 yıl vade ve ci 5,5 kaçlar faizle temin edileceği, 
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4. THY 1967 yılı Mayıs ayından itibaren ilk DC-9/30 uçağının teslim edileceği Mart 1968'e 
kadar ayda 15.000,00 dolar ücretle bir adet DC-9/10 (77 kişilik) uçağı kiralayabileceğini, 

5. Amerika, İngiltere ve Fransa'dan uçak mubayaası için Hükümet kredileri temini mümkün 
olmadığına göre, evvelâ değerlendirme raporundaki tercih sırasını bozabilecek iki mühim faktörün; 

a) Firma kredisi şartlarmdaki değişiklikler, 
b) Uçakların teslimi tarihlerinden doğan farklar ve rantabilite (Kârlılık) üzerindeki tesirleri

nin gözönüne alınması gerektiğini bu sebeple; 
Exim - bank kredisinin DC-9/30 uçağının alınmasındaki avantajı muhafaza edecek şekilde re-

alize edilemediği veya Dougias firması, uçakların teslim tarihlerin aynı sonuca sebebolacak şekil
de değiştirdiği takdirde müracaat edebilmek üzere BAC ve SUD - AVİATİON firmalarından Ekim 
1966 sonuna kadar obsiyon istenmesi ve icabında bu firmaların kredilerine başvurabilmek için 
Hükümetten müsaade istihsaline dair olan G-enel Müdürlük teklifini, ittifakla kabul ve 178 sayı 
ile kararı bağlamıştır. Meydana çıkan çeşitli sorunların çözümlenmesi sonunda THY idare Mec
lisi 15 . 11 . 1966 gününde toplanarak Genel Müdürlüğün yaptığı teklifi tetkik ve müzakere et
tikten sonra; 

1. İki adet DC-9/30 uçağının, THY ca istenilen ve Genel Müdürlük ile firma arasında vâki 
müzakerelerde cinsi, miktarı ve mahiyeti evvelce tespit edilen ilâve değişikliklerle (THY Spesifi-
kasyon gereğince) teklif edildiği veçhile beher uçağın 3 647 000 dolar bedel ile, 

2. İki uçak ile yedek parça ve teçhizatı ve atelye teçhizatı, tutarının % 10 peşin, % 90'ı 8,5 
sene vâde, % 6 faiz, uçakların teslim tarihlerine kadar geçecek zamana mahsus (7 ay) bir defa
lık % 0,5 kredi ve muamelât masrafı yekûnunun ilk uçağın tesliminden 6 ay sonra başlamak ve 
6'şar ay vâdelere inkisam etmek suretiyle (17) taksitte ödenmesi şeklinde temin olunabilen kre
di şartlarıyle 2 adet DC-9/30 (103 kişiliş) uçağının satmalmması, 

3. Kredisi temin edilemeyen 3 ncü uçak noksanının telâfisi için Mayıs 1967 den itibaren 1 
adet DC-9/10 (77 kişilik) uçağının DOUGLAS Firmasından aylık 15 000,00 dolar bedel ile kira
lanması ve bu bedel üzerinden kiralanmasının THY nın ikinci uçağının tesliminden (90 gün) 
sonrasına kadar muteber olması, THY isterse, bu tarihten sonra bir sene daha ayda 25 000,00 
dolar kira bedeli ödemek şartıyle, kira anlaşmasına devamı, işbu bir senedir. Bu kira hitamından 
sonra kiranın devamı istenildiği takdirde, kira bedelinin taraflarca yeniden tespit olunması, 

4. Müzakere zaptı ve kararının Ulaştırma ve Maliye bakanlıklarına arzıyle gerekli müsaa
denin istihsali, 

5. Genel Müdürlüğün ilk teklifinde, satınalınmasını istediği üç uçağın birisi için kredi temin 
edilememesinden doğan boşluğun kiralık bir uçak ile kapatılması formülünün, ihtiyacı devamlı 
olarak sağlayamayacağı sebebiyle kira müddeti nin hitamında peşin veya kredili bir mubayaa ile 
3 ncü uçağın sefere girmesinin temini için evvelce teşebbüse geçilmesi hususunda Genel Müdür
lüğe yetki verilmesine ittifakla 220 sayı ile kararlaştırılmıştır. 

Bu karar doğrultusunda hareket eden, THY Genel Müdürlüğü, 2 Şubat 1967 tarihinde 15.11.1966 
gün ve 220 sayılı karar sınırları içinde Dougias Firması ile mukavele imzalamıştır. Böylece 
1966 - 1968 yıllarında tamamlanması öngörülen ve malî portesi (104,9) milyon lira olan (82 mil
yon lira 2 adet DC-9/30 uçağı ve 20 milyon lira da yedek parça) dış hat jet projesi gerçekleştiril
miştir. 

THY ilgilileri İdare Meclisinin 220 sayılı kararı içinde olmamakla beraber mukavelenin imzası 
sırasında Dougias Firmasının teklifi üzerine, «31 Mart 1968 tarihine kadar THY, DC - 9/30 uçak
larından bir veya iki adet satmalmak isterse, firma uçakları satış anındaki bedel üzerinden olmak 
üzere 1969 yılı Eylül ve Ekim ayında teslim etmek önceliğini (Obsiyonlu) THY'na tanıdığına dair 
bir hükmü» mukaveleye konduğunu ifade etmişlerdir. Bilindiği gibi THY, obsiyon hakkını kul
lanıp kullanmamak konusunda tamamen serbesttir. Obsiyon hakkı hiçbir malî ve hukukî bağlayı
cı nitelik taşımamaktadır. Uçak satmalmmasmdaki prosedür ise hukuk müşaviri Meliha Karaca'-
nın yaptığı açıklamaya göre, «THY ihale talimatnamesindeki hükümlere göre, uçak satmalımmda, 
kapalı veya açık artırma gibi bir durum mevzuubahis değildir. Dış piyasa için özel hüküm bulun-
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maktadır. Genel Müdürlüğün tespit edeceği şartlar ve teklif ile idare meclisinin kararı ile tekem
mül eder. Keza kiralamada aynı prosedüre tabidir.» (»Hukuk müşaviri Meliha Karaca, 10.11.1966 
gün ve 50 sayılı toplantı, S - 15, Dosya - I Ek - 6) 

THY'mn jet yolcu uçaklarını satmalıp kullanmasında ilk etabı teşkil eden dış hat jet projesini, 
hazırlanması, geçirdiği aşamaları ve nihayet realize edilmesini böylece tespit etmiş bulunuyoruz. 

Şimdi araştırma önergesinde mevzu teşkil eden, 
İç ve dış hatlar jet projesine geçiyoruz. Bu proje için, muhtelif belgelerde, iç hatlar jet pro

jesi, iç ve dış hatlar jet projesi, iç hatları jetle takviye projesi gibi çeşitli adlar kullanılmışsa da 
komisyonumuz terminoloji birliğini sağlamak ve yapılmış olan tetkikte muhtelif komisyonların 
toplanmasına rağmen iç ve dış hatlar projelerinin karıştırıldığı, esasında bunun jetleştirme projesi 
olduğu anlaşılmış olmakla bu projeye jetleştirme projesi tâbirini kullanmanın ' uygun ve faydalı 
olacağı kanaatine varmıştır. Dış hat jet projesinin hazırlanmasında ve uygulanmasında tecrübe 
kazanan THY A. O. bu defa iç ve dış hatlarda kullanılmak üzere 7 adet uçak alınmasını öngö
ren büyük bir proje hazırlamaya başlamıştır. 

THY İdare Meclisi, 8 . 9 . 1967 gün ve 35 sayılı toplantısında genel müdürlüğün 7 . 9 . 1967 
gün ve Etüt ve Plan Müdürlüğünün 150346 sayı ile hazırlayıp sevk ettiği iç ve dış hatlar jet pro
jesini gündeme alarak incelemeye başlamıştır. Bu projeye göre; 

1. Yapılan trafik hesapları 1969 yılında THY'mn bugünkü filosunun iç hatlardaki yolcu artışı
nı karşılayamayacağını ve takviyesi gerektiği, 

2. Yeni jet uçaklarını hizmete sokmanın trafikte en aşağı % 15 lik bir artma hasıl edeceği, 
3. Jet koltuk - Km. maliyeti mevcut uçaklara nazaran % 40 - 50 daha ucuz olması sayesinde 

ücretlerde % 35 civarında bir indirim yapmanın mümkün olduğu, 
4. Jetlerde uzun mesafeleri uçup, ara ve küçük meydanlara viseount ve fokker F - 27 uçakla

rımızla sefer yapmak planlandığından, yapılan hesaplar 4 adet Fairehild F - 27 uçağının kapasite 
fazlası olacağını gösterdiğinden 1969 yılından itibaren bunların satışlarının mümkün olacağı, 

5. Proje gereğince, iç hatları jetleştirmek için : 
1969 yılında 4 adet, 
1970 yılında 1 adet, 
1971 yılında 1 adet olmak üzere toplam olarak 6 adet jet yolcu uçağı sa-

tınalmması ve ayrıca dış hat jet projesinden noksan kalan bir uçağın ilâvesiyle satmalmması ge
reken toplam uçak adedinin 7 oldağu, 

6. Projenin yatırım miktarı • 
7 uçak X 4 000 000 . Dolar = 28 000 000 - Dolar 
28 000 000 X 15/100 = 4 200 000 - Dolar yedek parça ve diğer teçhizat 
28 000 000 + 4 200 000 = 32 200 000 - Dolar projenin toplam maliyeti (288 000 000 TL.) 
1968 yılma isabet edecek miktar •. 
Normal kredi şartları % 20 peşin ödemeyi gerektirdiğinden : 32 000 000 X 20/100 = 6 400 000 

Dolar (57 600 000 TL.) projenin 1968 yılma isabet eden bu miktarın tezyidi sermaye olarak kar
şılanması gerektiği, 

7. İşletme hesabı : (Hesaplar 1969 yılı için yapılmış olup aynı esaslar diğer yıllar içinde ge
çerlidir. ) 

1. İç hatların jetle takviyesi., artan sürat ve koltuk adeti dolayısıyle ortalama olarak (28) 
krş. a) elde edilen koltuk Km. maliyetini (14 kuruşa düşüreceğini, 1969 yılında }>rz edilmesi plan
lanan 1 039 277 000 koltuk - Km. mn THY'na, 

1 039 277 000 X 14 = 145 000 000 TL mal olacağı, 
2. Buna mukabil halen iç hatlarda yolcu km. başına (34 krş. gelir sağlandığı, bu miktarın 

% 35 indirimle, 22 krş. a) inebileceği, 1969 yılında sağlanacak yolcu - Km. ortalama 675 350 000 
dir. Böylece elde edilecek gelirin, 
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675 850 000 X 22 = 148 milyon lira olacağı, demek ki, jet uçaklarının hizmete arz edilmesi ile 
% 35 indirimi ve % 65 ütilizasyona göre, 148 000 000 — 145 000 000 = 3 000 000 TL. kâr sağ
lanacağı, bu hesaba, artacak kargo kapasitesi dolayısıyle ilâve gelirler ve hususî kira uçuşları ge
lirleri dahil olmadığı, 

3. Hac seferleri : 3 jet ile yapılacak Hac seferlerinden 3 - 4 milyon lira kâr sağlamanın 
mümkün olduğu, 

4. İşçi ve Turistik carter seferleri : Uçakların endirekt masrafları iç hatla1 da karşılanaca
ğından, geceleri yalnız direkt masraflarla charter seferleri yapmanın mümkün olduğu, halen Av
rupa'da ortalama jet saati ücreti (1 000 - 1 300) dolardır. Bir jet uçağının saat başına ortalama 
direkt masrafı (Akaryakıt, pilot masrafı gibi) ise (500) dolar kadardır. 1968 yılında gelecek jet
ler için, planlanan ve anlaşma yapılan charter adedi şimdiden (80) in üzerindedir ki, 1969 ve 
1970 yılları için bu rakamın rahat (200) ün üzerinde olabileceği söylenebilir. 

200 carter şerefi x ortalama 6 saat uçuş xortalama 800 dolardan = 960 000 dolar gelir sağlar bu
nun (300 dolar X 6 X 200 = 360 000 doları) net kâr olacağı, 

Sonuç olarak : 
1. Yukarda detayları ile arz edilen durum muvacehesinde iç batlarımızın 6 ve dış batları

mızın 1 adet orta - kısa menzilli 100 - 120 kişilik jetlerle takviyesi için gerekli işlemlere başlamak 
üzere Genel Müdürlüğe yetki verilmesini, 

2. Modern bir havayolu olabilmek ve en az 10 (Ortalama 15) jetlik bir takviye ile elde edile
cek filoyu uçurabilmek için THY'nın Yeşilköy meydanında kendisine tahsis edilen en az 160 000 
m2 sahada modern bir bakım ve yer hizmetleri sitesi kurmasının zarurî olduğu, bu sitenin genel 
olarak müfredat ve yatırım miktarının; 

Bedeli 

A) Uçak ve teçhizatı bakım ve revizyon sitesi (5 kalem) 43 813 300 Tl.. 
B) Eğitim binası 3 210 900 TL. 
C) Charter binası 2 675 800 TL. 

Toplam olarak 49 700 000 TL. 
olduğu bu bedelin 9 000 000 TL*:ıın dış para olduğu tahmin edilmektedir. Bütün yatırımların pro
jeleri, THY isteklerine göre HA TİK (Hava Meydanları ve Akaryakıt tesisleri İnşaat Reisliği) ta
rafından yapılması ve bilahare THY'nın hazineye borçlanması yolu ile realize edilmesi düşünül
mekte olup bu yatırım içinde genel müdürlüğe yetki verilmesi teklif edildiği» ifade edilmiştir. 

THY Genel Müdürlüğünün teklif ettiği iç ve dış hatlar jet projesi üzerinde incelemelerini 
6 Ekim 1967 tarihinde tamamlayan İdare Meclisi; 

1. Genel Müdürlük teklifinde detaylarıyle izah edilen durum muvacehesinde, teknik tefer
ruat ile ilgili hususlar hariç olmak üzere, iç hatlarımızda daha emin, daha hızlı daha ucuz ve 
konforlu bir taşıma sisteminin kurulması üzerine prensip itibariyle mutabakat hâsıl olduğuna, 
(a) iç hatlarımızm jet uçakları ile takviye edilmesine ve evvelce kabul edilen dış hat jet proje
sinin son üçüncü uçağının da ha projeye dahil edilmesine ve bu mevzuda gerekli Teknik, malî 
hususları muhtevi detaylı projelerin Genel Müdürlükçe hazırlanmasına ve icabettiği surette ilgili 
idare merciler, özellikle Devlet Planlama Müsteşarlığı. Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları Hez
elinde lüzumlu temaslarda bulu-imaya ve iç hatlarda ön jet projesinin ha^ırbmmasımla Genel 
Müdürlüğe yetki verilmesine, 

(b) Genel Müdürlükçe taahhüdü tazammun etmeyecek mahiyette gerekli önçaıışmalarm ya
pılarak en kısa zamanda İdare Metlisine getirilmesine ve müteakiben finansman ve öııprojenin 
tahakkuku ile ilgili sair hususlar hakkında karar ittihaz edilmesine, 

2. Jet uçaklarının gerekli nitelikte bakım, tamir ve revizyonlarının yaplabiluıesi 
için lüzumlu olan ve maliyeti ortalama 50 000 000 TL. olan Yeşilköy tesislerinin 
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HATIR tarafından çizilerek veya çizdirilerek projeleri THY A. 0. tarafından tet
kik ve tasdik olunduktan sonra inşa işine geçilmesi ve yatırımın finansmanı THY A. 0. Hazine-
ye borçlanmak yolu ile realize edilmesi hususunda gerekli temaslar yapmak üzere genel müdür
lüğe yetki verilmesine ittifakla ve 224 sayı ile karar vermiştir. İdare Meclisinin 6 Ekim 1967 
gün ve 224 sayılı kararı çerçeve'sinde çalışmalarını sürdüren THY Genel Müdüılüğü, vardığı so
nuçları, 26 Aralık 1967 gün ve 150528 sayılı bir rapor ile İdare Meclisine sunmuştur. Bu ra
porda ; 

1. a) Özet olarak İdare Meclisine sunulmuş olan iç hatların jetle takviyen projesi tefer
ruatlı bir kitap haline getirilerek Hükümet makamlarına, takdim edildiği, 

b) Devlet Plânlama Müsteşarlığı projeyi Yüksek Planlama Kuruluna sunduğu ve finans
manı yıl içinde temini şartiyle, projenin kabul edildiği ve gerek iç gerek dış hatları takviye için 
THY'ni sembolik olarak 8 000 000 TL. tahsis edildiği, projenin 68 EO 40020 numarayı aldığı ve 
1968 - 1971 yılları arasında tamamlanacağı, 

e) Projenin 300 000 000 TL. lık bir proje oluşu ve normal usullerle bu miktarın % 10:20'nin 
peşin ve bakiye r/c 80:90'nm kredi (borçlanma) yolu ile olacağı gerçeği karşısında ; 

(1) THY'nm 1968 yılında 30:60 000 000 TL. bir iç kaynağa sahibolması, 
(2) Ortalama 300 000 000 TL. daha borçlanması, mecburiyetleri ile karşı karşıya gelmiş bu

lunduğu, bu proje ile mevcut(100) küsur milyon liralık borç miktarının (350) milyon lirayı geçe
ceğinden Ortaklık sermayesinin (200) milyon liraya, çıkarılması açık bir zarurettir. 

Bu suretle ortaklığın muhtaç olduğu peşinatında temini mümkün olacağı, bu konudaki tek
lifin Maliye Bakanlığı yetkililerince olumlu karşılanacağı, 

d) Muhtaç olunan kredinin temini konusunda da. gerek Hükümet gerekse ortaklıkça temas
ların devam ettiği, 

3. 1969 yılında başlanmasını zarurî gördüğümüz iç batlarımızın jetle takviye edilebilmesi için, 
uçak siparişlerinin kontrat imzasından teslim tarihine kadar 18:22 ay gibi bir imalât zamanına 
ihtiyaç göstermesi gerçeği karşısında, kredi bulma ve tip tayini konularında ortaklığın çok sürat
li hareket etmesi gerekmektedir. Kredi bulma temaslarımız devam etmektedir. 

Tip tayini konusunda da Ortaklık, önhazırhklar yapmaktadır. Bilgileri ittilâımıza sunar ve iç 
hatları jet yolcu uçakları ile takviyesi için takibedilecek yolun tespitine karar ittihazını talebetmiş-
tir. 

İdare Meclisi 5 Ocak "1968 tarihinde. Genel Müdürlüğün 26 . 12 . 1967 gün ve 150528 sayılı 
raporunun tetkik ve müzakeresini (S - 6/59) tarmmlıyarak 3 sayılı kararını vermiştir. Bu kara
ra göre; 

1. 6 Ekim 1967 gün ve 224 sayılı karar üzerine Genel Müdürlük tarafından idare meclisine 
tevdi, edilen 26 . 12 . 1967 gün ve Etüt ve Plan Müdürlüğü 150528 sayılı rapor ve bu konu ile 
ilgili olarak Genel Müdürlükçe hazırlanmış bulunan iç hat jet projesi gözönünde tutularak ortak
lığın iç hatları için alınması düşünülen jet uçaklarının : 

a) İç hatlarımızda yıllar ve hatlar itibariyle trafik projeksiyonunun tespiti, 
b) Mevcut iç hat filo kapasitesi ve bu kapasitenin müstakbel durumu, 
c) Alınacak uçakların mevcut meydanlarımıza ye batlarımıza uygunluk derecesi, 
d) İç hat jet işletmesinin işletme ekonomisi, 
e) İkmal ve bakım kolaylıkları, 
f) Filo standardizasyonu gibi işletmeye tesir eden teknik ve ekonomik bütün faktörler göz-

önüne alınmak suretiyle tiplerinin tespiti ile bu hususta gereken işlemlerin yapılarak hazırlana
cak raporun idare meclisine verilmesi maksadıyle aşağıda isim ve hüviyetleri yazılı zevattan teşek
kül edecek bir heyetin kurulmasına ; 

1. Teknik Üniversiteden Prof. Kudret Mavitan, 
2. İktisat Prof. Zeyyat Hatipoğlu, 
3. Ulaştırma Bakanlığından bir zat. 
4. Maliye Bakanlığından bir zat (Katılmamıştır) 
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5. Hava Kuvvetlerinden biri mühendis, diğeri pilot olmak üzere iki zat, 
G. THY A. O. Genel Md. Yardımcısı Suphi İşçen (Ticaret 
7. THY. A. O. Genel Md. Yardımcısı Hüseyin Yeğin (Teknik) 
8. THY Etüt ve Plan Müdürü Mahmut Marşan, 
9. THY Satış Müdürü Eifat Zeynioğhı, 

10. THY Teknik Müdürü Nezihi Unsal (Y. Müh.) 
11. THY İşletme Müdürü Bekir Akkan, 
12. THY Teknik Kontrol Müdürü Ertuğrul Alper (Y. Müh.) 
13. THY Eğitim Müdürü Emel Dilmen (Y. Müh.) 
14. THY. Eğitim Şefi Kaptan Pilot İbrahim Aksin, 
15. THY. Hukuk Müşavirliğinden Vedat Alpaslan. 

2. İşbu heyetin toplantı yer ve günlerinin kendileri tarafından tespiti ile aralarında seçe
cekleri bir başkanın, başkanlığı altında çalışmalarının yürütülmesine. 

3. İşbu heyete Ortaklık dışından davet edilenlerden iştirak etmeyenler zuhur ettiği takdirde 
çalışmaların mevcutla devanı ettirilmesine. 

4. İşbu heyet ortaklık dışından iştirak edecek zevata verilecek ücretin Genel Müdürlükçe 
tespit ve itasına. 

5. Heyetin kurulması ve çalışmalara başlaması hususunda gerekli tebligat ve davetin genel 
müdürlükçe yapılmasına ittifakla karar verilmiştir. 

THY İdare Meclisi 5 Ocak 1968 gün ve 3 sayılı kararı verdiği zaman idare, aşağıdaki şekilde 
teşekkül etmekteydi; 

A) İdare Meclisi : 
İdare Meclisi Başkanı Dr. Muharrem Tuncay (Mart 196&'de üye oldu) 
Başkanvekili Ziya Altmoğlu 
Üye Terfik Tığlı (Mart 1968'de Başkan oldu) 
Üye Nuri Togay 
Üye Gilbert Lee (BOAC İdare Meclis Başkanı) 
B) Genel Müdür 
Her ne kadar Genel Müdür Agasi Şen ise ele, Hüseyin Yeğin Teknik Genel Müdür yardımcısı 

vekâlet ediyordu.. Nitekim 26 Ocak 1968'de bu göreve, asaleten atanmıştır. 
Jet uçak durumu : 
İdare Meclisti Başkanı ve Genel Müdürün 2 Şubat 1967 tarihinde Douglas Firması ile imzala

mış olduğu mukaveleye göre: 
1. 1967 Mayısında hizmete girmesi gereken kiralık bir adet DC-9/10 (77 kişilik) jet yolcu 

uçağı 7 . 8 . 1%7 tarihinde hizmete girmiş. 
2. İki adet DC-9/30 (103 kişilik jet yolcu uçağı, THY sipesifikasyonuna (Teknik şartname

şine) göre 3 647 000,00 dolar bedelle satınalınmış, bir Ağustos 1968. diğeri 1968 Eylül ayında hiz-
te girecek, (Uçakların beheri 41 milyon liraya THY'na mal olmuş, ayrıca uçak başına 11: 12 mil
yon liralık yedek parça ve teçhizat alınmış. 

3. Bir veya iki adet DC-9/30 uçağı için 30 Nisan 1968 tarihine kadar geçeni! olmak üzere 
bir obsiyon (Öncelik) hakkı tanınmış, bu tarihe kadar sipariş verilirse uçaklar 1969 yılı Eylül ve 
Ekim ayında rayiç bedel üzerinden teslim edilecek. 

4. 1967 yılı işletme bütçelinin yatırını bölümüne mubayaa edilecek olan (104.9) milyon lira 
değerindeki iki adet jet ydlcu uçağı için (11,7) milyon lira uçaklarımızın bakım, onarım ve kom-
ponent reAİzyonlarının yapılması için (12,5) milyon liraya mal olaealk uçak bakım hangarı için 
(3) milyon lira. Jet motor revizyon atelyesi için (4) milyon lira konmuş ve kiralık 1 adet DÜ-9/10 
(77 kişilik) uçağının bakım, onarım ve komponent (cihaz) revizyonilanmn yapılması için KEM Fir
ması ile J6 . 8 . 1967 gün ve Hag/DJ,N.T05 sayılı bir bakım anlaşması imzalanmış, 
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5. İç ve dış hatlar jet projesinin Bakanlar Kurulunca kabul edildiği, projenin 68EÖ1002Û nu
mara ile projeler kitabına girdiğini projenin ma'lî portresinin (300) milyon lira kadar olup 
1968/1971 yılları arasında gerçekleşmesi gerektiği, proje gereğince; orta - kısa menzilli 100: 
120 kişilik 7 adet jet yolcu uçağının 4'ünün 1969 yılında, l'nin 1970 yılında, değerlenniıı 1971 ve 
1972 yıllarında hizmete sokulacak şekilde satmalmması gerektiği, 

6. Satmalmması düşünülen uçakların 1969 yılı başında, hizmete girebilmesi için genel müdür
lüğün, kredi bulma ve tip tayini konularında çok süratli hareket etmek zaruretinde olduğu nite
kim zamandan kazanmak için bir taraftan kredi bulma temaslarına devam etmekte ve diğer ta
raftan tip tayini konusunda da önhazırlıklar yapılmaktadır. Zira uçak siparişinden teslim tari
hine kadar 18: 12 ay gibi zarurî bir imalât zamanına ihtiyaç olduğunu, 

7. Genel Müdürlük bu şartlara göre idare meclisimden takibedileeek yolun tespitine karar 
ittihazını istemiş, 

8. idare Meclisinde 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı kararı ile iç ve dış hatlar jet projesi için «en 
uygun uçak tipinin tespiti» ile bu hususta gereken işlemlerin yapılarak «Hazırlanacak raporun» 
İdare Meclisine verilmesi için üniversite, hava kuvvetleri, ulaştırma ve Maliye bakanlıkları tek
nik temsilcileri ile takviyeli ismen seçilmiş 15 kişilik teknik bir komisyon kurulmuştur. 

9. Komisyon Genel Müdürlüğün daveti üzenine 2 . 3 . 1968 tarihinde ilk toplantısını yaparak 
Başkanlığa Prof. Kudret Mavitan ve Başkanvekilliğine Prof. Zeyyat Hatipoğlu'nu seçmiş ve THY. 
İdare Meclisinin 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı kararı ile kendisine verdiği direktif çerçevesinde ça
lışın aya başl a mışt ir. 

THY'da jetleşnıe çalışmalarından buraya kadar evvelâ dış hatlar jet projesinin hazırlanması, 
geçirdiği aşamaları proje gereğince uçak mubayaasını, aynı zamanda buna paralel olarak Yeşil
köy Bakım Tesislerinin tevsi ve gerekli yeni malzeme ve teçhizat ile donatımı ile beraber Yeşilköy 
Hava Limanı tevsi projesi içinde modern bakım üssü ve idare tesisleri ile ilgili çalışmaları gözden 
geçirmiş odduk. 

Dış hatlar jet projesi realizasyoimndan sonra THY'ca iç ve dış hatlar jet projesi çalışmalarını 
ilgili ve yetkili organların tasvibini alma faaliyetleri ve nihayet bu proje gereğinin ifası için 
15 kişilik biı- teknik komisyon kurulmasına kadar gelmiş bulunuyoruz. Simdi bu komisyonun ku
rulmasından güdülen maksat ne idi bu hususu İdare Meclisi Başkanı, Baskaııvekili ve bir de Genel 
Müdürün ifadelerinden tespit edelim. 

İdare Meclisi Bşk. Tevfik Tığlı : «Bizim idaremiz zamanındı Agasi Sen tarafından 3 uçak alı
mı için teşebbüs yapılmış, döviz noksanlığı nedeniyle birisinden fedakârlık yapılarak iki tane alın
mış idi. Fakat Genel Müdür kafasının erdiği şekilde proje yaptırmış, emir vermiş, telkin etmiş mü
essir olmuş İm itibarla bu proje esaslı değildir, şeklinde birçok dedikodular o vakit cereyan et
mişti. Kimden nasıl oldu bilmiyorum, bu seferki projeyi Teknik Üniversiteden iki ve Hava Kuv
vetlerinden iki olmak üzere mütehassıslar davet etmek suretiyle daha esaslı daha bilimsel esaslara 
dayanmak suretiyle bir projenin meydana getirilmesinde fayda mülâhaza edildi.» şeklinde cevap
landırmıştır. (Ek - S. 6/61) 

İdare Meclisi Baskaııvekili Ziya Altınoğlıı : «Genel Müdür, İdare Meclisine haber vermeden 
THY bünyesinden ve istediği elemanlardan bir komisyon kuruyor ve ilk toplantısı için tebligat 
da yaptırmış. Biz bunu uygun bulmadık. Uçak mubayaası olduğu için, İdare Meclisinden geçirilme
sini daha uygun bulduk. Ye yeni bir kararla bu heyeti kurduk. Yedisi hariçten, sekizi TTIY'dan 
bunların seçimini, Genel Müdüre bıraktık. Ye heyetin prensiplerini tespit ettik.» diye bu hususta
ki görüşlerini açıklamıştır. (S. 6/61) 

Bura d i kurulduğu ifade edilen Komisyon, Genel Müdür olarak Ağasi Şen'in iç ve dış hatlar 
jet projesi için 24 kişilik kurmuş olduğu bir Komisyondur. İdare Meclisinin bu Komisyonu ka
bul etmemesi üzerine Genel Müdür Ağasi Şen görevden ayrılmış ve Komisyon da dağılmıştır. Bu
nun yerine İdare Meclisi, 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı kararı ile ismen 15 kişilik bir ihtisas komis
yonu kurmuş ve 26 . 1 . 1968 tarihinde Genel Müdürlüğe Hüseyin Yeğini getiı mistir. 
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Genel Müdür Hüseyin Yeğin ise: «Hükümet devamlı uçak istiyor. Fakat ben buranın içinden ye

tişmiş bir kimse olarak, uçak alımının çok erken olduğunu daha doğrusu yer hizmetleri altyapıya 
paralel olmadığını ve işletmede çok büyük güçlükler çekildiği kanaatındaydım. 

Fakat yolcu mütemadiyen uçak yokluğundan bahseder. Hükümet de bu anlamda anladığı için 
nihayet böyle bir uçak almak projesi yoluna gittik. Bu konuda bir Komisyon toplandı Ve bu Ko
misyona bazı arkadaşlar dış âleme karşı bitaraf bir şekil kazandırmak için dışarıdan, Teknik 
Üniversiteden, Hava Kuvvetlerinden de bazı zevatın gelmesi kararlaştırıldı.» 

Hüseyin Yeğin'in 6 . 5 . 1971 günkü açıklaması (S. 8, 9) 

İç ve dış hatlar jet projesi için komisyon teşkilinin maksadını o zamanki İdare Meclisi Başkanı, 
Başkanvekili ve Genel Müdürün beyanlarından bu şekilde tespit ettikten sonra, şimdi Genel Müdür
lüğün İdare Meclisinden talebini beyanlar, olayların seyrinde kronolojik sıra ile tespit etmeye çalı
şalım. 

1. — THY Genel Müdürlüğü İdare Meclisi Başkanlığına muhatap 26 . 12 . 1967 gün ve 150528 
sayılı yazısı ile, projenin Hükümet tarafından kabul edildiğini 68EO40020 No. ile programa girdi
ğini ve 1969 yılı başında uçakların hizmete girebilmesi için Ortaklığın çok süratli harekete etme
si gerektiği, bu sebeple kredi bulma temaslarını sürdürürken, tip tayini konusunda da öneahşma-
lar yaptıklarını ifade ile takibedilecek yolun tespitine karar ittihazını arz etmiştir. İdare Meclisi 
de bu talep üzerine iç ve dış hatlar jet projesi için en uygun uçak tipinin tespiti ile raporun hazır
lanarak İdare Meclisine vermesi maksadı ile 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı kararı ile bilinen hüviyette 
15 kişilik bir Teknik Komisyon kurulmasına karar vermiş gereğini Genel Müdürlükten rica etmiş
tir. Teknik Komisyon bu karardan 57 gün sonra ilk defa 2 . 3 . 1968 günü toplanmıştır. Böylece 
iki aya yakın ilk gecikme olmuştur. Bu arada Hüseyin Yeğin 26 . 1 . 1968 de asaleten Genel Müdür 
olarak atanmıştır. 

2. — 15 kişilik Komisyon THY namına proje gereğince THY için en uygun uçak tipinin tespi
ti konusunda çalışmalarını sürdürür v* ilgili firmalardan teklifler alırken ve THY İdare Meclisi
nin 6 . 10 . 1967 gün ve 224 sayılı kararının 1 nci madde (a) fıkrasında «İç hatlarmırzın jet uçak
ları ile takviye edilmesine ve evvelce kabul edilen dış hat projesinin 3 neü uçağının da bu projeye 
dahil edilmesine ve bu mevzuda gerekli teknik, malî hususları muhtevi detaylı projelerin Genel 
Müdürlükçe hazırlanmasına» (S. 6/53) dair kararı varken THY İdare Meclisi 27 . 3 . 1968 gün 
ve 94 sayılı kararı ile obsiyon (öncelik) hakkını kullanarak Douglas Firmasından iki uçak almak 
istediğini bildirmiş ve bu maksatla da 100.000,00 dolar kapora yatırmıştır. Ye Genel Müdürü, 
Exim - Bank kredi imkânlarını araştırmak için vazifelendirmiştir. (8. 5, 6). 

Diğer firmalar İdare Meclisinin bu tek taraflı tasarrufuna şiddetle itiraz ederek çekileceklerini 
bildirmişlerdir. 

THY yöneticileri, uygulamayı durdurmuş ve aynı zamanda kaporanm yanmaması için diğer üç 
firmadan evvelâ 100.000,00 dolarlık bilâhare 200.000,00 dolarlık teminat mektubu almıştır. 

3. Teknik komisyon 9 . 5 . 1968 tarihine kadar yaptığı çalışmalar hakkında ara karar baş
lığı altında hazırladığı bir raporu idareye vermiştir. 

Bu raporda, projenin isteklerine uygunluk derecesine göre aynı işi görecek uçakları aşağı
daki şekilde sıralamıştır. 

1. Boeing 737 - 200 
2. DC-9/30 ilâve yakıt 
3. DC - 9/40 ilâve yakıt 
4. ıSuper Canavelle B 
Ve bundan sonraki toplantılarda kesin bir tercih sırasının yapılacağını bildirmiştir. (S-^6/67) 
4. İdare Meclisi, komisyonun ara kararını 25 . 5 . 1968 gün ve 32 sayılı toplantısında müza

kere ettikten sonra aşağıdaki 192 sayılı kararını vermiştir. (Dosya - II, Ek - 5) 
Bu kararla; 
a) 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı kararı ile «iç ve dış hatlar projesi için en uygun uçak tipini 

seçmekle görevlendirdiği komisyondan bu yetkiyi geri alıyor ve «THY spesifikasyonu (şartnamesi) 
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gereğince değişiklik bildirimi fiyatları (SCN) ve uçakların ilk üçünün 1969 yılı Haziran, ayında 
geri kalanların 1970 yılının en geç, Haziran ayında, teslimi şartı, faktörleri ile birlikte inceleyerek 
uçakların durumlarını teker, teker bir öncelik sırası belirtilmeden tespit edilmesini istiyor, 

b) Komisyon, «Finansman şartlarının etüdü.ile de vazifelendiriyor. Ye ortaklıktan 3 kişiyi 
daha komisyonda görevlendiriyor. Böylece komisyon üye sayısı, «8» e çıkıyor. 

c) THY ııca nazarı itibare alınıp alınmamak hususlarında serbest bulunmak kaydiyle «Ba
kım üssü teçhizatı için ihtiyacı olan 3 milyon dolarlık kredi şartlarının da talebedilmesini» komis
yondan istiyor. 

d) Komisyonun, «Ortaklığın Douglas Firması ile DC - 9/30 obsiyonlu iki uçağın siparişi için 
çalışmalarını da gözönünde bulundurarak firmalardan finansman teklifleri Beş, altı ve yedi uçak 
için ayrı ayrı talebetmesini» istiyor. (S - 6/67) 

İdare Meclisinin İm kararı, idarenin Douglas Firması lehinde bir tutum içinde olduğunun ba
riz bir emaresi teşkil etmektedir. 

5. Nitekim komisyon, bu yeni direktifleri de cevaplandıracak şekilde mesaisini sürdürürken, 
İdare Meclisi, 28 . 6 . 1968 gün ve 231 sayılı kararı ile; «Obsiyonli 2 adet DC - 9/30 uçağının 

kati siparişinin yapılması ve satmalma mukavelesinin imzalanması için İdare Meclisi Başkanı Dr. 
Muharrem Tuncay ile Genel Müdür Hüseyin Yeğini vazifelendirmiştir.» 

İdare Meclisinin bu kararı; 7 adet jet uçağının satmahnmasmı öneren iç ve dış hatlar jet 
projesi için en uygun uçak tipini seçmek için teşkil edilmiş bulunan 18 kişilik komisyonun mevcu
diyetini lüzumsuz kılacağı aşikârdır. Zira İdare Meclisi komisyon çalışmalarının sonucu alınma
dan ve hiçbir zaruret yokken iki adet daha DC -9/30 uçağı satıhalmaya karar vermekle fiilen 
proje için uçak tipini seçmiş oluyordu. Bu tutumun sonucu olara'k, THY bünyesinde aynı tip 
olan 5 uçaklık bir filo nüvesi meydana getirilmiş olacaktı. Bu filo meydana geldikten sonra artık 
standardizasyün, spesifikasyon, eğitim, yedek parça ve ba'kım teçhizatı gibi hususlar ağır basacağı 
için diğer firmalar ne kadar mükemmel uçak arz etseler ve ne derece büyük imkânları THY na 
arz ve teklif etseler de THY Douglas Firmasından ayrılmasının mümkün olamayacağı fikrini 
kuvvetlendirmiştir. Aslında İdare Meclisinin bu tutumu, ortaklığın çıkarının aleyhine idi. Zira 
THY larmm, Douglas Firması ile pazarlık gücü ancak başka bir firma ve uçak seçme serbestisi 
elinde olduğu müddetçe ve iki uçak yerine 7 uçak almak olanağı mümkün oldukça, yüksek olabi
lirdi. 

İdare Meclisinin bu kararını öğrenen BAC, BUDAVİATİON ve BOEING gibi rakip firmalar 
Ulaştırma Bakanına müracaat ederek bu kararın iptal edilmesini istemişlerdir. 

Ulaştırma Bakanı bu maksatla, Amerika'ya hareket etmek üzere olan THY, heyetinin hareke
tini durdurmuştur. 

Bu suretle, obsiyonlu uçakların satmalma işlemi ve dış hatlar jet projesi ile bakanlıkça da res
men birleştirilmiştir. (Dosya II Ek - S - 6/223) 

6. Komisyon, İdare Meclisinin 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı ve 25 . 5 . 1968 gün ve 192 sayılı 
karariyle verilen vazifeye uygun olarak 3 . 8 . .1968 tarihinde hazırlamış olduğu raporu ve uçak 
tipinin mukayesesini gösteren tabloyu Genel Müdürlüğe sunmuştur. (S - 6/68) 

1. Bu rapor ve tablonun incelenmesi komisyonun; İdare Meclisince 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sa
yılı ve 25 . 5 . 1968 gün ve 192 sayılı kararlarında zikrettiği bütün faktörleri dikkate aldığı ve bun
lara bazı hususları da ilâve ettiği ve ilk jet komisyonundan daha teknik ve detaylı çalıştığı, 

2. a) Eapor ve cetvellerin hazırlanmasında komisyonun; THY Genel Müdürlük Etüt ve 
Planlama Müdürlüğünde bu konu ile ilgili bütün dosya, proje, etüt 've 150528 sayılı rapor gibi do
kümanlarla, 

b) İkinci Beş Yıllık Plan ile 1968 yılı program, ulaştırma sektörü ve THY ile ilgili hususlar 
(Hava Kuvvetleri ile bakım ve revizyon işinde yakın işbirliği ve Yeşilköy bakım üssü hakkında ön
görülen hususlar dahil) 

e) İmalâtçı firmaların en son Temmuz ayı sonunda verdikleri dahil olmak üzere bütün tek
liflerin dikkat naz.fa alındığı, 
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3. THY'nm 100 000,00 dolarlık kapora parasının yanması ihtimaline karşı, firmalardan 200 
bin dolarlık teminat mektuplarının alınmış olduğu görülmüştür. 

4. İlk bakışta muhalefet şerhlerinin çokluğu dikkat çekici görülüyorsa da, bunlar incelendiği 
zaman durum tamamen değişiyor. Raporun ve tablonun tümünü reddeden herhangi bir muhalefet 
şerhi yoktur. (S - 6/66) 

5. Rapor ve cetvellerdeki bilgilere göre, 103 kişilik Dougias DC - 9/30 uçağı ile 115 kişilik 
Boeing 737 - 200 uçağının muhtelif faktörlere göre mukayesesi : 

ıDC - 9/30 737 - 200 

1. THY şartlarına göre ilâ
ve değişikliklerle THY'na mal 
olacak fiyat, 

2. İlk uçak ile son uçak ara
sında fiyat farkı olup olmadığı, 

4. a) Ortalama 7 uçağın 
teslim zamanı 

b) Teslim zamanına indir
genmiş beher uçağın bedeli % 10 
gelire göre. 

c) THY iç hatlarda aynı işi 
görebilecek uçak adedi. 

d) Teslim zamanına indir
genmiş aynı işi görebilecek adet
te uçak bedelleri % 10 gelire 
göre. 

5. Kredi. 

6. Taksit. 

7. Koltuk adedi 
8. Mevcut yolcuların taşına

bilmesi için bir günlük direkt 
maliyet hesapları. 

9. Yedek parça deposu 
(Kıymet olarak) 

10. Eğitim ve bakım üssü 
için firmanın sağlayacağı im
kânlar. 

11. Ücretsiz yapılacak uçuş 
eğitimi. 

4 383 694,00 $ 

31 . 12 . 1971'den evvel ya
pılacak siparişler için yok, 
2 uçak Ekim 1969 5 uçak 
Nisan - Mayıs 1970'te 

1 . 3 . 1970 

4 155 929,00 $ 

1.172 

51 088,00 $ 

750 000.00 $ 

AİD den sağlanması için 
yardım edecek. 

Öğretmen yardımı 

4 309 851,00 $ 

Tarih mevzuubahis değil. 
5 uçak 1969'da (Ocak - Ma
yıs 1969'da her ay bir uçak 
1 adet Nisan 1970 
1 adet Mayıs .1970 

1 . 7 . 1969 

4 092 447.00 $ 

1 

48 342,00 $ 

3 milyon dolar Exim - bank 
kredisi içine sokacak. 

925 000,00 - dolarlık ücretsiz 
uçuş eğitimi. 

3. Uçakların teslim tarihleri 

5. 379 852,00 $ 
•Exim - bank belli değil (Bu 
tarihte Dougias Firması bü
yük bir malî kriz geçirmek
te idi) 
İlk uçağın tesliminden 6 ay 
sonra 6 aylık vadelerle. 
108 

4 506 524,00 .$ 
Exira - bank 1 Ocak 1969'da 
(1 Ekim i968'e kadar anlaş
ma olursa, ve bil âhara krediyi 
*?e 100'e çıkartmakta) 
4 ncü uçağın tesliminden 6 
ay sonra. 6 aylık vadelerle. 
125 
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DC - 9/30 737 - 200 

12. Kalkış ağırlığı ve kal
kış mesafesi (tanı yük - deniz 
seviyesi) 108 000 lbs ve 103 500 Ibs. 

8200 feet 6600 feet 
13. Tam yükle menzil. 1 000 deniz mili 900 deniz mili 
14. Kiralık uçak. Bir adet DC - 9/10 (77 ki- İki adet 737 - 200 

silik) halen THY hizmetin- İki adet 727 - 100 
de. Ekim 1968'de THY hizmetine 

girecek. 
15. Paraşütçü atma imkanı. Yoktur. 119 paraşütçüyü seri atabilir. 

(2 kapı vardır.) 
Bu tablonun incelenmesi, B - 737 - 200 uçağının; fiyat, koltuk adedi, teslim müddetleri ve 

adetleri, fiyatlarının sabit kalması, Exim - bank kredisinin garanti olması, bir günlük direkt iş
letme maliyeti, 3 milyon dolarlık bakım üssü kredisi, 925 bin dolarlık ücretsiz eğitim, 1968 Ekim 
ayında 4 uçağı kiraya verebilme imkânı bakımından iç hat jet projesi için Douglas DC - 9/30 uçak
larından daha üstün olduğunu göstermektedir. 

Boeing 737 - 200 uçağı ile DC - 9/30 uçağını gerek fiyat, gerekse teknik nitelikler itibariyle eşit 
kabul etsek dahi Boeing Firmasının Douglas Firmasına nazaran THY için, çok büyük maddî ve 
teknik imkânlar arz ettiği çok açık bir gerçek olarak görülmektedir. 

Buna rağmen THY yöneticileri; Douglas Firmasının uçaklarını almaya karar vermişlerdir. 
Bu tutumun, parasal mukayesesini yaptığımız zaman, neticede THY'nı on milyon dolar kadar za
rara. soktuğu görülmektedir. 

Şöyleki; 
THY A. O., muhtelif tarihlerde fiilen satınaldığı DC - 9/30 uçakları için; 
1) 15 . 2 . 1969'da alman 
2 adet DO-9/30 uçağı için 2X4 383 696.00=8 767 392.00 $ 
2) 1 . 7 . 1970x1e alman 
2 adet DC-9/30 uçağı için 2X4 609 000,00=9 218 000,00 $ 
3) 1971 'de alman 
2 adet DC-9/30 uçağı için 2X4 848 718,00=9 697 436,00 $ 

6 adet DC-9/30 uçağı için 27 682 828,00 $ 

dolar ödenmiştir. 
O halde, beher DC-9/30 uçağı THY'na ortalama, 
27 682 828,00 : 6 = 4 613 805,00 dolara mal olmuştur. 
THY; 3 . 8 . 1968 tarihli rapora göre mubayaa yapsaydı bir DC-9/30 uçağının bedeli 

4 383 696,00 dolar olduğuna göre altı uçak için, 
6X4 383 696,00=26 302 176,00 dolar öderdi. 
O halde THY bu şekilde projıe dışı uçak almak suretiyle beher DC-9/30 uçağında, 
4 614 138,00 — 4 383 696,00 = 230 109,00 dolar, toplam olarak 6 uçakta, 
6X230 109,00 = 1 380 654,00 dolar zarar etmiştir. Bu hesaba ödenen faizler dahil edilmemiş

tir. Gerçekte faizleri ile beraber THY'na bu satınaldığı 6 adet DC-9/30 uçağı 32 310 627,00 dola
ra malolmuştur. 

Hesabı birde 7 uçak üzerinden yapacak olursak farkın biraz daha büyük olduğu anlaşıla
caktır. 

Bu hesabı birde 3 . 8 . 1968 tarihli rapora göre Boeing 737 - 200 uçaklarının satmalınması 
bakımından yapacak olursak : 
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Altı adet Boeing 737 - 200 uçağı, beheri 4 309 851,00 dolardan 6X4 309 851,00=25 859 106,00 
dolar eder. 

Altı adet DC-9/30 uçağı için 27 682 828,00 dolar ödenmişti. O halde THY Boeing yerine DC-9/30 
uçağı satmalmakla, yalnız uçak satma lmnrasmda 27 682 818,00 — 25 859 106,00 = 1 823 722,00 
dolar zarar etmiştir. 

Bu miktara, uçakların kullanılmamasından doğan kar mahrumiyetini de ilâve edecek olursak 
zararın gerçekte daha büyük olduğunu görürüz. Bu kapasitedeki bir jet yolcu uçağının yıllık or
talama kârnım 1,2 milyon dolar olduğunu düşünürsek, yalnız birinci yıl için 4 Boing 737-200- uça
ğının hizmete sokulmamasının yarattığı kâr mahrumiyeti, 4X1, 2 = 4,8 milyon dolar eder. Bu 
miktar uçak satmalımuıdan doğan zararla toplandığı zaman zararın: 

4,8 + 1 823 722,00 + 6.6 milyon dolar olduğu görülür. 
Bu miktardan 600 000,00 doları 1969 yılında alınıp Eylül ayında hizmete giren 2 adet 

DC - 9/30 uçağı için tenzil etmemiz gerekir. ])ouglas Firması, DC - 9/30 uçaklarının alınma
sına karşılık THY'ııa 1969 da 150 000,00 dolar, 1970'de 350 000,00 dolar ve 1971 de 200 000,00 
dolar olmak üzere toplam olarak 700 000,00 dolarlık karşılıksız malzeme kredisi temin et
miştir. Buna karşılık Boeing Firması yalnız eğitim için karşılıksız olarak 928 000.00 dolar 
harcamayı taahhüdctmiştir. Ayrıca THY'ııa, 1)akım üssü teçhizatı için talebettiği 3 000 000,00 
dolarlık bir krediyi de uçak kredisi içinde temin etmiştir. Demekki, bu bakımlardan da 
Boing Firması yerine Douglas Firmasının tercih edilmesi ortaklığın aleyhine olmuştur. O hal
de THY tdare Meclisi; Boeing Firması yerine Douglas Firmasını tercih etmekle ortaklığı, 
toplam olarak, 

6 623 722,00 + 3 000 000,00 + 228 000,00 = 9 851 722,00 dolar zarara soktuğu anlaşılmakta
dır. 

Şayet THY İdare Meclisi takviyeli komisyonun hazırladığı 3 . 8 . 1968 tarihli raporu ka
bul ve gereğini ifa etseydi. 

1. THY. iç ve dış hatlar projesinin öngördüğü 7 adet jet yolcu uçağını ucuza satın-
alacak ve bu suretle projeyi zamanında ve en ekonomik olarak gerçekleştirmiş bulunacaktı. 

2. 1969 yılında kapasite fazlası olacak 4 adet F - 27 Fairchild uçağını elden, çıkarma ola
nağını bulacaktı, satmalıııaıı uçakları erken hizmete geçmesiyle THY önemli kazançlar sağla
mış dolayısiyle malî gücü artmış olacaktı. 

3. Charter seferleri, hac seferleri ve kitle turizm taleplerini tamamen karşılayacak, 
3000 saatlik charter talebini (900 000.00 dolar) reddetmeyecek dolayısiyle ek gelir kaybetme
miş olacaktı. 

4. Bakım üssünü harekete geçirmek suretiyle bakım, tamir ve revizyon için dışarıya dö
viz olarak büyük meblâğlar ödeme durumundan büyük ölçüde tasarruf sağlamış olacaktı. 

5. Kilo staııdardizasyomı satmalammış fakat henüz hizmete girmemiş bulunan 2 adet 
DC - 9/30 uçağına göı-e değil, proje gereğince satmalmacak ve kiralanacak 7 - 1 1 adet 
Boeing uçakları üzerine tesis edilmiş olunacaktı. Bunu takiben THY'nm çok koltuklu bir 
uzun menzilli Boeing uçaklarına geçmesi zamanında ve ekonomik surette sağlanması imkânını 
yaratmış olacaktır. 

6. Projenin öngrdüğü zaman ve adetteki uçakların THY Ma hizmete girmesi ile malî gücü 
artmış olacak olan THY, bandan sonraki planlanan gelişme yatırımlarını Devlete mümkün 
olduğu kadar yük olmadan daha çok kendi imkânları ile yürütülebilme olanaklarım el
de etmiş bulunacaktı. Bu hususları bu şekilde tespit ve tescil ettikten sonra biz şimdi 
THY da bundan sonra cereyan etmiş olan olayları kronolojik sıra ve İşendi mantığı için
de incelemeye devam edelim. 

7. THY İdare Meclisi ve Genel Müdürlük; çalışmasını biran önce tamamlaması için teknik 
komisyonu devamlı olarak sıkıştırmışken 3 . 8 . 1968 tarihli komisyon raporunu, ilk defa 12 
gün sonra 15 . 8 . 1968 tarihinde incelemeye başlamış; 
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(1) 15. 1 9 . 8 . 1968 günleri idare meclisi, yalnız olarak komisyon raporu üzerinde çalışmış, 
(2) 28. 24 . 8 . 1968 günleri İdare Meclisi, komisyon üyeleri ile müşterek toplantı yapmış

t a . 
Bu toplantılarda, bazı üyeler THY spesifikasyonuımn (şartnamesinin) tespit edilerek firmala

ra sorulmadığı ve İrana göre de firmalardan teklif alınmadığını ve işletme ekonomisi hesaplarının 
yapılmadığını ve on yıllık bir sürede toplam (Kümilatif) kârın da tespit edilemediğini ileri sürmüş
lerdir. 

Buna karşılık diğer bir kısmı üyeler ve bilâhare komisyon başkanı idarenin THY'na ait detay 
spesifikasyonunun verememesine rağmen komisyon, ileride herhangi bir itiraza meydan verme
mek ve muhtemel zaman kaybını önlemek için daha önce dış hat jet projesi için uçak mubayasm-
da, tespit edilmiş bulunan THY spesifikasyonunu dikkate alarak firmalara sorulduğunu ve bun
lardan gelen cevaplara göre de bazı düzeltmeler ve ilâveler yapılarak tablo sütun birdeki fiyat
ların tekevvün ettiğini ve bunun normal olduğunu ve işletme ekonomisi hesaplarının da yapıldı
ğını ve buna göre de tablo sütun 24'teki «uçakların aynı vahide icra edilmiş satmalına maliyet
leri» ve sütun UVteki «Bir günlük direkt maliyet (D. O. C) hesaplarının» meydana geldiğini ve 
bu hesapların iktisat Prf. Zeyyat Hatiboğln ile Ortaklık Plan ve Etüt Müdürlüğü tarafından 
komisyonun müştereken tespit ettiği esaslara göre yapıldığını, kafi ve yeter doğrultu da oldu
ğunu, (S - 207) rapor ve tablodaki sonuçların; Ağustos 1968 tarihine kadar THY'nda mevcut 
bütün bilgilere ve firmaların yazılı ve şifahi beyanlarına istinadederek hazırlandığını açıklamış
lardır. (S-182) 

(3) Bu arada, idare meclisinin 27 . 8 . 1968 gün ve 322 sayılı kararının 4 ncü maddesi (b) 
fıkrasının (B) bendinde geçen «Bilinmeyen kaynaklardan yazılan haberler üzerine firmalardan 
yeni teklifler gelmiş ve bu tekliflerden bir kısmının ortaklığın lehine değer taşıyacağı» ifadesin
den, «22 . 8 . 1968 gün ve Hukuk Müşavirliği 900907 sayılı MC Donnell Douglas Firmasından 
gelen mektubun» kastedildiği anlaşılmaktadır. 

Her- ne kadar idare meclisi 8 . 8 . 1968 tarihli raporun müzakeresinde, İç Hat Jet Koimsyonu-
nuıı 19 Temmuz 1968 tarihinden sonra firmalardan gelmiş olan tekliflerin de komisyonca dikkate 
alınmış olmasını sual konusu etmiş ise de kendisi raporun müzakeresi sırasında hem de 
Hukuk Müşavirliği kanaliyle ve yalnız Douglas Firmasından gelmiş olan teklifi kabul 
etmekte ve hatta gelmiş olan teklifi müzakere ederek «henüz Mc. Donnell Douglas 
Firmasından ; iç hat jet projesine göre uçakları alacağımız belli olmadığı» şeklinde 821 sayı ile 
karara bağlanmıştır. İdare Meclisi bu kararı ile, bir nevi ihsası rey etmekte bir sakınca görme
miştir. İdarenin bu tutumunun, normal usullere uymadığı ve açıkça Douglas Firması lehine 
usulleri zorladığı anlaşılmaktadır. 

Bu arada idare meclisinin 29 . 8 . 1968 tarihli toplantısında okunan, idare meclisi başkanına 
muhata]) Ulaştırma Bakanının imzasını taşıyan resmî bir mektup gelmiştir'. Bakan Dr. Bilgiç bu 
mektubunda; «gönderdiği mektuba ilişik listedeki tarzda firmalara sarih bir sual tarzının nazarı 
itibare alınmasını, 10 günlük bir opsiyon müddeti içinde cevapların istenmesini ve firmaların açık 
pazarlığa davet edilmesini» istemiştir. Böylece Ulaştırma Bakanlığının ikinci kez THY İdaresine 
müdahale ettiği anlaşılmaktadır. 

3 . 8 . 1968 tarihli raporun müzakeresi ve o sırada cereyan eden olayların sonunda THY İdare 
Meclisi 27 . 8 1968 gün ve 322 sayılı kararı ile; 

1. Firmalardan kabul edilen opsiyonlarm şimdilik (45 gün) daha temdidinin istenmesine, 
2. Genel Müdürlük personelinden Genel Müdür tarafşndan seçilecek 5 kişilik bir heyet kuru

larak «İktisadî işletme hesapları» ile standardizasyon tetkiklerinin » yeniden ilmî hüviyeti ile 
ve tatminkar bir şekilde incelenmesine, 

3. Ortaklığın ihtiyacına cevap verecek nitelikte «Spesifikasyon hudutları içinde bir şartna
menin yeniden tanzimi» ile firmalardan beş - yedi uçak için kesin bir fiyat tekliifnin alınmasını ve 
firmalardan son teklif mektuplarının 13 . 9 . 1968 günü kabul edilmesini, 

4. Proje gereğince uçakların seçimi re alma hususunda muktezaum idare meclisince ayrıca 
tayin edileceğine karar vermiştir. 
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8. THY İdare Meclisinin yukarıdaki 822 sayılı kararı incelendiği zaman : 
1. 18 kişilik komisyon vazifesine devam ettiği ve bu komisyonda ilmî kariyer bakımdan uçak 

kürsüsü Prof. Kudret Mavitan ile İktisat Prof. Zeyyat Hatipoğlu bulunduğu halde İşletme Ekono
misi hesaplarının ilmî yönden yapılması için 5 kişilik yeni bir komisyon kurulurken bu komisyo
na bu iki zat dahil edilmemiş yalnız THY'da görevli olanlar seçilmişlerdir. Madem Genel Müdürlük, 
zaruret halinde ilim adamlarına müracaat edecekti o halde halen vazifesine devam eden 18 kişilik 
komisyonda bulunan iki ilim adamım yeniden teşkil edilen bu beş kişilik komisyona, normal olarak 
dahil etmesi gerekirdi. Üstelikte konu, bu iki ilim adamının ihtisasları dahilindeydi. Nitekim, ida
re meclisinin 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı kararı ile teşkil edilen heyete THY bünyesi dışındaki özel
likle üniversiteden bazı zevatın hem de ismen davet edilmesinin amacı, kendi branşlarında ihtisas 
sahibi olan elemanlarla komisyonu teknik olarak takviyet etmek ve aynı zamanda komisyonca ya
pılan çalışmaların tarafsız ve objektif olduğu hususunda içte ve dışta kanaat yaratmaktı. Bu hu
sus, kendi beyanları ile de sabittir. Buna rağmen İdare Meclisinin 27 . 8 . 1968 gün ve 232 sayılı ka
rarı ile yukarıda adı geçen 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı kararından vazgeçtiği sabit olmaktadır.Bıı-
nun objektif bir nedeni olması gerekirdi. 

Ayrıca İdare Meclisi; 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı ve 25 . 5 .19*68 gün ve 192 sayılı kararları ile 
komisyonlara kimlerin ve kaç kişinin katılacağını kendisi kararlaştırmışken bu defa teşkil edilen 
btvş kişilik komisyona kimlerin seçileceği takdirini bizzat Genel Müdüre bırakmıştır. 

Yine İdare Meclisi; 5 . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı kararı ile iç ve dış hatlar jet projesi için en uy-
grn uçak tipinin seçimi görevini 15 kişilik komisyona vermişken bu komisyonun, idareye sundu
ğu 9 . 5 . 1968 tarihli «Ara Kararda boeing 737-200 uçağının başta yer aldığının görülmesi üzerine bu 
defa 25 . 5 . 1968 gün ve 192 sayılı karar ile komisyondan en uygun uçak tipi seçimi görevini geri al
mıştır. Fakat sadece THY bünyesinden teşkil ettiği beş kişilik heyete, iç ve dış hatlar jet projesi 
için en uygun uçak tipini seçme vazifesini vermekte bir sakınca görmemiştir. Komisyonumuzca ya-
pdan incelemelerde THY İdare Meclisinin birbirini nakzeden bütün bu değişik kararlarının objektif 
ve mantıkî nedenlere dayandığı müşahede edilmemiştir. 

2. İç ve dış hatlar jet komisyonu 2 Mart 1968 tarihinden itibaren yaptığı çalışmaları tamamla-
yrp 3 Ağustos 1968 tarihinde raporunu idareye verdikten sonra, rapor sonucumdan memnun ol
mayan idarenin, yeniden incelenmesini istediği konulardan birisi de THY spesifikasyonunun 
(Şartnamesini) tekrar tespit edilerek firmalara sorulması meselesidir. 

Her ne kadar komisyon 3 . 8 . 1968 tarihli rapor ve tablonun bir numaralı sütunundaki bilgi
lerin tespitinde (1) Ortaklıkta THY spesifikasyonuna ait o tarihte ne kadar bilgi varsa yararlanıldı
ğı, 

(2) İdareye, iç hatlar projesi için spesifikasy on konusunda ayrıca talepleri olup olmadığının 
sorulduğu, (S-183-184) 

(3) Dış hat jet projesi için jet uçaklarının satmalmmasmda THY spesifikasy onu olarak ne 
istendiyse ona bazı ilâveler de yapılarak THY spe.-ifikasyonu olarak firmalara bildirildiğini ve ona 
göre firmalardan fiyat teklifleri alındığı ve bu bilgilerden yararlanarak sütün-1 tanzim edildiği 
Komisyonca, açıkça ifade edilmişse de idare; THY spesifikasyonunnn yeniden tespit edilme
sinde İsrar etmiştir. Neticede Dougîas DC-9-30 uçağının teknik özelliklerimi esas alan yeni bir şart
name (spesifikasyon) tanzim edilerek firmalara gönderilmiştir. Böylece iç ve dış hatlar jet pro
jesi için çalışma sanki yeni başlıyormuş gibi bir durum meydana gelmiştir. (^-194); 

Ulaştırma Bakanı THY'na gönderdiği mektupla on günlük bir opsiyon süresi içinde meselenin 
sonuçlandırılmasını talebetmiş olmasına rağmen idare işine geldiği gibi hareket etmiştir. Nitekim 
Komisyon Başkanı Prof. Kudret Mavitan 5.9.1963 tarihinde Ulaştırma Bakanına bir mektup gön
dererek. «Mektubunuz ile THY'na verdiğiniz direktif, bana da şahsen izah etmek lütfün d a bulun
duğunuz gibi firmalar arasında son bir pazarlık yapılmak suretiyle devletin bir kat daha ya
rarlanmasını temin etmek suretiyle karar safhasına geçmektir., 
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Mektubunuzda firmalardan sorulmasını istediğiniz hususlar evvelce jet Komisyonunca soru
lan soruların aynıdır. Bunları tekrarlamaktan maksat firmalardan son fiyat indirimlerini ve diğer 
avantajları temin etmek idi. Hâl böyle iken THY Genel Müdürlüğü, mektubunuzdaki son pazar
lık tekllifini dikkate almamış, firmalara bildirmemiş, yeniden THY spesifikasyonu adı altında 
bir liste hazırlayarak istediği uçağı yani Douglas uçağını belirterek firmalara göndermiştir. Bu 
tertip şimdiye kadar aylarca süren çalışmaların prosedürüne aykırı olmakla beraber diğer 
üç firmayı tereddüde sevk edecek mahiyettedir. Bu yolda ısrar edildiği veya kararda gecikildiği 
takdirde THY kanalı ile Devletimiz büyük zararlara sokulacaktır.» diye durumu olduğu gibi1 bil
dirmiş tür. 

9. Bu arada İdare Meclisi 12 . 9 . J968 gün ve 348 sayılı kararı ile; firmalardan 13 . 9 . 1968 
tarihinden itibaren en az 45 gün mehil, istenmesine teklif mektuplarının incelenmesine ve alınan 

«t cevapların projeksiyon cetvellerine geçirilerek İdare Meclisine tevdi edilmesini ve bu işlemin 
ikmalinden sonra ihtisas Komisyonunun vazifesinin hitama erdirilmesini kararlaştırmıştır. 

1. İdare Meclisinin bu kararına göre ihtisas Komisyonu; firmalardan gelen teklifleri pro-
•• jeksiyon cetvellerine geçirmiş ve hazırladığı ikinci rapor ve tabloyu 5 . 10 . 1968 gnü idareye tev

di etmiştir. 
Komisyon Başkam Prof. Kudret Mavitan aynı tarihte rapora bir «ek tavzih» eklemiştir. 
İktisat Prof. Zeyyat Hataboğlu ile Pilot Kur. Binb. Cahit Toksay, muhalefet şerhi vermişler

dir. 
2. Prof. Kudret Mavitan 5 . 10 . 1968 tarihli tavzih yazısında; «3 . 8 . 1968 günü ilk tabloda iş

letme ekonomisi neticesi açık olarak görüldükten sonra, evvelâ işletme ekonomisi hesaplarına 
itiraz edildiğini bilâhare THY spesifikasyonu adı ille yeniden listeler tanzimine gidildi. Oysa ki 
işletme ekonomisi hesapları; 25 . 7 . 1968 gün ve 151 sayılı ve 30 . 7 . 1968 gün ve 17 sayılı tuta
naklarda görüleceği gibi işletme ekonomisi hesaplarının yapılması şekli Komisyonca ittifakla ka
bul edilmiş ve hesaplarda bizzat THY Genel Müdürlüğü Etüt ve Plan Müdürlüğü ile iktisat Prof, 
Zeyyat Hatiboğlu tarafından hazırlanmıştır. «Uçakların aynı vahide irca edilmiş satmalına ma
liyeti» hesapları da aynı şekilde yapılmış ve Komisyonun ittifakla aldığı karar gereğince tablo
daki ilgili yerine geçirilmiştir. İttifakla karar alınmasına rağmen, tablodaki sonuç belli olunca ba
zı üyeler bu konularda hakkında muhalefet şerhleri vermişlerdir. Keza THY spesifikasyonu adı 
ile yeni listeler tanzim edilmesi ve bu spesifikasyon listelerinin aşikâr olarak DC 9/30 uçağının 
teçhizat ve tertibatına göre hazırlanmış olması ve bu hususta Komisyona hiçbir mütalâa hak
kı tanınmamış olması, bugüne kadar bulunduğum uçak alma usûllerine uymamaktadır. Bu nevi alım
larda bir firma imalâtının özellikleri değil her firma imalâtından istenen vasıflar şart koşulur 
ve en iyisi değerlendirilir. 

Nitekim 3 . 8 . 1968 tarihli tablonun birinci maddesi bu esaslara göre hazırlanmıştır. Keza fir
maların, THY spesifikasyonuna göre verdikleri fiyatlarda tabloda bariz olarak görülmektedir. 

Yine ie ve dış hatlarda yolcu adedi hızla artmaktadır. Bu bakımdan alınacak jet yolcu uçağı
nın koltuk âdedi, uçak bedeli ile yakinen ilgilidir. Hatta beher koltuğa düşen bedel her uçak 
için mukayesede önemli bir husustur. Bütün bu ısrarlarıma rağmen 5 . 10 . 1968 tarihli tabloya 
koydurtamadım. DC 9/30 uçağı 103 koltuklu olmasına mukabil 737-200 uçağı 115 koltukludur. Ke
za Boeing Firmasının THY pilot ve personelinin eğitimi için teklif ettiği bedelsiz 925 000 dolarlık 
yardım teklifimle tabloya konmamıştır. 

Yine 5 . 10 . 1968 tarihinde sunulan tablo 3 . 8 . 1968 tarihli tablonun malî hükümlerini değiş
tirmektedir. İkisi beraberce bir hüküm ifade edebileceklerini» belirtmiştir. 

3. — THY'tun yeni spesifikasyonu konusunda bilgisine baş vurulan Prof. Kudret Mavitan 15, 
16 . 4 . 1971 günü Komisyonumuza yaptığı açıklamada: «Biz bu nasıl olur dedik. Eğer bir spesifi-
kasyonunuz var idiyse neden bizim çalışmalarımızın başında getirmediniz de birinci rapor (3.8.1968 
tarihli) verilip de netice belli olunca yeni bir spesifikasyon çıkarıyorsunuz. Biraz da sert münaka
şa ettik. Bana biz alıcı değiliz, biz böyle istiyoruz dediler.» dedi ve ilâve etti, «Birinci raporda bil-
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hassa Boeing'iıı lehine bir sonuç çıkınca o zaman, bu şekilde istemiyoruz, biz şu şekilde istiyoruz.» 
dediler. Bunun sonucu olarak ikinci raporda görüldüğü gibi Dougias Firmasından hariç diğer bü
tün firmalar, büyük değişiklikler yapmak zorunda kaldılar. Tabiatıylc bu durum hem fiyatları 
artırmış hem de teslim müddetlerini uzatmış.» demiştir. 

4. — Nitekim 3 . 8 . 1968 tarihli tabloyla 5 . 10 . 1968 tarihli tablo ile karşılaştırıldığı zaman 
uçak fiyatlarının ye uçak teslim zamanlarının aşağıdaki şekilde Boeing uçak aleyhine değişmiş ol
duğu g-ör ölmektedir. 

T - THY spesifikasyotıuna göre 
bir jet uçağının fiyatı 3 . 8 . 1968 tarihli tablo 5 . 10 . 1968 tarihli tablo 

DC-9/30 t adet uçak beheri (1) 2 adet opsiyonlıı uçak be-
4.383.696,00 dolar heri 4.422.053.00 dolar 

(2) 5 adet uçak beheri 
4.462.053,00 dolar 

THY spesifikasyonuna göre ı fT'' 
bir jet uçağının bedeli '•>.$. 1968 tarihli tablo 5 . 10 . 1968 tarihli tablo 

Boeing 737 - 200 7 adet uçak beheri 7 uçak beheri 
4.309.851,00 dolar 4.514.158,00 dolar 

II - Uçakların teslim tarihleri 2 uçak Ekim 1969 da 2 uçak Eylül - Ekim 1969 da 
DC-9/30 5 uçak Nisan. Mayıs 1970 5 uçak sipariş mek. 16 ay sonra 
Boeing 737 - 200 5 uçak Ocak - Mayıs 1969 1 adet Ekim 1969 da 

2 uçak Nisan - Mayıs 1970 3 adet Kasım 1969 da 
3 adet Aralık 1969 da 

Birinci tabloda DC-9/30 uçağı Boeing 737 -200 uçağına nazaran 73.845,00 dolar daha pahalı ola
rak 4.383.696,00 dolar iken, THY'nın değiştirilen yeni şartnamesine (spesifikasyonuna) göre hazır
lanan ikinci tabloda opsiyonlıı iki uçakta 92.105.00 dolar daha ucuz olarak 4.422.053.00 dolar op-
siyonsuz 5 uçakta ise 52.105,00 dolar daha ucuz olarak 4.462.053,00 dolar, olduğunu görüyoruz. 
Demek ki, Dougias Firması THY'nın bu yeni tanzim ettiği spesifikasyon şartnamesine göre proje 
g-ereğince 7 uçak alması şartı ile opsiyonlıı iki uçağı en ucuz olarak beherine ancak 4.422.053,00 do
lara THY'ııa teklif etmiş bulunmaktadır. Olayları incelediğimizde THY" iç dış hatlar projesi gere
ğince 7 adet DC-9/30 uçak mubayaasını iptal ettikten sonra. Dougias Firması ile 15 . 2 . 1969 ta
rihinde yaptığı mukavele gereğince opsiyonlıı bu iki DC-9/30 uçağın beherine 4.383.696,00 dolar
dan 3.8.1968 tarihli ilk rapordaki fiyattan satmalmrştır. Burada şöyle bir durum ortaya çıkmak
tadır. Dougias Firması THY" proje, gereğince THY spesifikasyonuna göre 7 uçak satmalacağı za
man beher opsiyonlıı uçak için 4.422.053,00 dolar istemişken şimdi THY karar değiştirip sadece iki 
uçak satmaldığı halde 38.357,00 dolar daha ucuz olmak üzere uçak başına 75.000 dolardık karşılık
sız malzeme yardımı da yaparak 4 383 696,00 dolara TIFY'na satmış olmaktadır. Böylece Dougias 
Firması, THY'ııa aynı uçaktan yedi adet alacağı zaman yüksek fiyat fakat iki adet alacağı za
man çok daha az fiyat istemiş olmaktadır ki, bu tutumu normal ticaret usul ye kaideleriyle bağ
daştırmak mümkün değildir. Ayrıca bu konuda uçakların opsiyonlıı olduğu ye daha önce işlem
lerinin yapılmış olduğu hususu da iddia edilemez. Şöyle ki : 

1. Şayet böyle bir durum olsaydı bu husus her iki raporda da zikredilirdi. 
2. 3 . 8 . 1968 tarihli raporda, Dougias Firması 7 uçak için aynı fiyatı 4 383 699,00 dolar 

isterken yalnız uçakların teslimi bakımından opsiyonlıı iki uçağın 1969 Ekimind. teslim edilebile
ceğini bildirmiştir. Keza 5 . 10 . 1968 tarihli raporda da opsiyonlıı iki uçak gerek fiyat gerek 
teslim müddeti bakımından diğer beş uçaktan ayrı olarak dikkate alınarak bildirilmiştir. 

3. Aslında 2 . 2 . 1967 tarihli mukaveleye konmuş bulunan opsiyon yalın7 uçakların teslim 
tarihi ile ilgili bir opsiyondur. Uçakların fiyatı mevzuııbahis değildir. 
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Bütün bu gerçekler karşısında, şayet THY A. Ortaklığının 27 . 8 . 1968 tarikinde tespit 
ettiği yeni spesifikasyon şartlan gerçek ise buna göre tekevvün etmiş olan opsiyoıılu iki uça
ğın fiyatının 5 . 10 . 1968 tarihli raporda görüldüğü gibi 4 422 053,00 dolar olması gerekirdi. 
Şimdiki satış fiyatı olan 4 383 696,00 fiyatı bilindiği gibi 3 . 8 . 1968 tarihli tablodaki bir 
DC - 9 - 30 uçağının THY şartnamesine (spesifikasyonuna) göre olan fiyatıdır Douglas firması 
kendi çıkarının aleyhine satış yapamayacağına göre, 

1. Ya bu iki opsiyoıılu uçak TIIY'nın en son tanzim ettiği 5 . 10 . 1968 tarihli tablodaki şart
nameye (spesifikasyoııa) uygun olmadığı halde THY tarafından satınalınmıştır. Böyle ise açık 
bir suçtur. 

2. Veya THY tarafından hazırlanan yeni şartname (spesifikasyon) ve buna göre 5 . 10 . 1968 
tarihli tabloda görülen opsiyonlu uçak fiyatının gerçekle bir ilgisi yoktur. İstenmeyen firmaları 
ekarte etmek için yapılmış bir tertiptir. Böyle ise, bu daha büyük bir suçtur. 

Her halükârda bu işlemlerin normal olmadığı, soruşturularak meydana çıkarılması gerektiği 
kanısındayız. (S - 6/95-96) 

10. Ulaştırma Bakanı THY İdare Meclisinden 29 . 8 . 1968 tarihli toplantıda okunan .mek
tubu ile on gün içinde kati sonuç alınacak şekilde işlerin yürütülmesini talebetmiş- olmasına ve 
ve ihtisas komisyonu da ikinci raporunu 5 . 10 . 1968 tarihinde idareye vermiş elmasına rağmen 
İdare Meclisi zamanı ve bakanı7' isteğini umursamaz bir tutumla 18 . 10 . 1968 günü 401 sayılı 
kararı ile : 

«Tetkikatın salim bir neticeye ulaştırılması için işletme ekonomisi hesaplarını yapmakla vazi
felendirmiş bulunduğu 5 kişilik heyete aynı zamanda, çağdaş hava şirketlerince uygulanan me-
todlarm ışığı altında ortaklık r'çin bir Puantaj listesinin hazırlanması» görevini de vermiştir. 
(S - 6/80) 

Bu kararı ile İdare Meclisi; 1.8 kişilik teknik komisyondan iç ve dış hatlar jet projesi için en 
uygun uçak tipinin seçimi yetkisini geri almışken şimdi emrindeki bu dört kişilik hcyete; bu yet
kiyi vermiş oluyordu. 

Bu husus, İdare Meclisinin, kararlarında olması gereken objektiflik ve tarafsızlık unsurunu 
ne denli kaybettiğinin diğer tipik bir örneğidir. İdare Meclisinin bu tutumunun özel bir sebebe 
dayanmaksızın olduğu her halde iddia ve savunulamaz. 

11. Beş kişilik heyet 25 . 10 . 1968 tarihinde THY iç ve dış hatlar jet projesi işletme ekono
misi, mukayese faktörleri ve uçak tipi değerlendirme raporunu İdare Meclisine sunmuştur. THY 
İdare Meclisi, nihayet 17 . 11 . 1968 gün ve 452 sayılı kararı ile THY için satınalınaeak en uy
gun uçak tpinin DC - 9 - 30 uçağı olduğunu ve bu uçak tipinin seçimi ve iç hat jet projesi ile 
ilgili dosyanın bütün ekleriyle Ulaştırma Bakanlığına tevdi edilmesine karar vermiştir. Ye proje 
gereğince 7 adet DC - 9 - 30 uçağının mubayaası işlemine başlanmıştır. 

(1) Teknik komisyon Bşk. Prof. Kudret Mavitan 17 . 11 . 1968 tarihli gizli ve zata mahsus 
bir yazı ile durumu, Ulaştırma Bakanına intikalettirmiştir. Bu yazıda Prof. Mavitan'm THY Ge
nel Müdürünü açıkça itham etUği görülmektedir. (S - 6/80) 

(2) İdare Meclisinin bu kararma BAC firmasının mümessili OTOMAT şirketi 29 . 11 . 1968 
de, Suavıatıon firmasının mümessili Transtürk Şirketi 3 . 12 . 1968'de Boeing Firmasının mü
messili Pantürk Şirketi de 4 . 12 . 1968'de Ulaştırma Bakanlığına, THY idaresini taraf tuttuğu 
gerekçesi ile şikayet etmişlerdir. 

(3) Ulaştırma Bakanlığı 10 . 12 . 1968 gün ve; 42 - 61/968/546 sayılı emriyle Başmüfettiş
liği şikâyet konusunu incelenmesiyle görevlendirilmiştir. 

(4) Ulaştırma Bakanlığı Başmüfettişliği; kısa sürede incelemesini tamamlayarak 6 . 1 . 1969 
tarihinde 2 /1 , 5/1 ve 12/1 No. lu raporunu bakanlığa takdim etmiştir. 

Bu rapora göre TIIY'nın iç hatları jetle takviye projesinin gerçekleştirilmesi gayesi ile giriştiği 
'çalışmalarda Genel Müdürlük ve İdare Meclisini karara götüren 4 kişilik heyetin hazırladığı 
«THY A. O. ğı iç hat jet projesi işletme ekonomisi ve mukayese faktörleri ve uçak tipi değerlen
dirme raporunu, 6 noktadan hatalı bulmuş ve «gerek THY'nm ve gerekse Hükümetin malî yönden 
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menfaatine olan tekliflerin yeniden nazara almarak değerlendirmeye tabi tutulması ve bilâhara 
nihai secimin yapılmasına işaret etmiştir. Teftiş Kurulunun bu kararım uygun" görerek Ulaştırma 
Bakanı da raporun «tetkiki ile Genel Müdürlük kaıarınm ittihazı» ricasıyle 7 . 1 . 1969 tarihin
de THY Genel Müdürlüğüne göndermiştir. 

Ulaştırma Bakanı böylece üçüncü defa THY Genel Müdürlüğünde, iş ve dış hatlar jet projesi 
gereğince yapılan işleme müdahale etmiş olmaktadır. 

(5) Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulunun 5 kişilik heyetin raporunu 6 noktada hatalı bulma-
sıyle, BAC, Boeing ve SUD - Aviatioıı firmalarının yaptıkları şikâyetler de haklı olduklarını göster
mektedir. 

Xitekim İdare Meclisinin 22 . 1 . 1909 gün ve 7 sayılı •toplantısında yapılan müzakerelerde ko
nuşan Genel Müdür Muavini Ertuğrul Alper: 

2b) 7 uçak teklifinde Douglas Firmasının 75.000,00 dolarlık bir fiyat indirimi, bir de bundan 
ayrı olarak uçak basma yine 75.000,00 dolar hesabı ile toplam 525.000.00 dolarlık aynî malzeme 
temini vardır. Birinci 75.000,00 dolarlık fiyat indirimi istediğimiz SCX (Spesifikasyon sartııame-
sindeki değişiklikler) fiyatlarından bize tanıdıkları bir tenzilâttır ki, iki ueak aldığımız takdirde 
de aynen tatbik edilecektir. 

Aynî yardım olarak teklif edilen uçak başına 75.000,00 dolarlık malzeme yardımı iki uçak 
için kabul etmedikleri şifahî görüşmelerimizden öğrenilmiştir. 

e) 75.000,00 dolar, bir DC-9/30 uçağı fiyatının % 2 den az bir miktardır. Değerlendirme fak
törlerine tesiri ye 2'den mutlaka çok daha az olacaktır. Yani 75.000,00 dolarlık malzeme yardımı 
teklifi olmadan 7 uçak mukayesesi yapılsaydı bile DC-9/30 en uygun uçak çıkardı. Zira puvan 
farkı kendisini takibeden uçağa nazaran c/c 2'den fazladır. Takriben r r 4'tür. 

75.000,00 dolar, değerlendirme faktörüne tesiri cfr 2 olduğuna göre, % 4 fark, 150.000.00 dolar 
eder. Bu takdirde tablo 5 . 10 . 1968'e göre DC-9/30 uçağı fiyata ile Boeing 737 - 200 uçağının fi
yatı arasında 150.000.00 dolarlık bir fark olması gerekir. Emel Dilmen: Bu farkın 87.891,00 do
lar olduğunu söylüyor» O halde kendi beyanlarına göre iki uçak arasındaki fark gerçekte rA 4 
değil, c/c 2 civarındadır. Ye bir DC-9/30 uçağının fiyatının 4.383.096.00 dolar ve bir Boeing 
737 - 200 uçağının fiyatının ise 4.383.696,00 + 87891,00 = 4.471.587,00 dolar olduğunu» ilâve et
mektedir. Obsiyonlu uaklarm beheri 15 . 2 . 1969 tarihli mukaveleye göre Douglas Firmasından 
r/c 20 peşinle 4.383.696,00 dolara satmalmdığına göre 75.000.00 dolarlık >£ 2'lik indirimin sağla
namadığı anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle iki uçak arasında fiyat farkı da kalmamaktadır. O hal
de. Douglas DC-9/30 uçağının, Boeing 737 - 200 uçağından ucuz olduğu iddiası gerçek ve samimî 
bir beyan değildir. (S. 6/93-94) 

O halde alman bütün tertiplere göre Douglas DC-9/30 uçağı Boeing 737 - 200 uçağından daha 
ucuz olduğunu göstermek çabası bir fayda sağlamamıştır. 

(6) THY İdare Meclisi : «Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Kurulunun 5 kişilik Komisyon raporunun 
hatalı olduğuna dair raporunun tetkik ve incelenmesini, aynı 5 kişilik Komisyona vermiştir*. 5 ki
şilik Komisyon; Bakanlık Teftiş Kıınılu raporunu inceledikten sonra sonucu bir muhtıra ile İdare. 
Meclisine sunmuştur. Bu muhtırada «THY İdare Meclisinin 17 . 11 . 1968 gün ve 73 sayılı top
lantısında Ortaklığın iç hat jet işletmesi ma.ksadryle satmalmması kararlaştırılan 7 adet Douglas 
DC-9/30 tipi jet yolcu uçağı seçimine mütedair 452 sayılı kararda bir değişiklik yapılmasını mu
hik kılacak bir sebep» görmediklerini tespit ve beyan etmişlerdir. (6/80, 6/82). 

(7) Beş kişilik Komisyon. Bakanlık Teftiş Kurulu üzerinde incelemelerini yaparken : 
THY Genel Müdürlüğü: 16 . 1 . 1969 gün ve 100038 sayılı yazı ile Ulaştırma Bakanlığı Teftiş 

Kurulunun hatalı bulduğu, 5 kişilik Komisyonun hazırladığı «İç hat jet projesi, işletme ekonomisi 
ve mukayese faktörleri ve uçak tipi değerlendirme raporunu», tetkik etmek ve istişarî mahiyette 
bii' mütalaa vermesi» maksadıyle İstanbul Teknik Üniversitesi Sivil Havacılık Enstitüsü Müdürlü-
ğinden talebetmiştir. (S. 6/84). 

THY Genel Müdürlüğü, iç ve dış hatlar jet projesi için teşkil edilmiş içinde uçar: kürsüsü pro
fesörü ile İktisat Profesörünün bulunduğu 18 kişilik Komisyonun Genel Müdürlük Etüt ve Plan-
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lama Müdürlüğünün müştereken hazırladığı «İşletme ekonomisi hesapları ve uçakların aynı va
hide icra edilmiş satmalma maliyeti hesaplarını ilmî yönden hatalı olduğu gerekçesi ile kabul 
edilmemişken THY emrinde bulunan görevlinin hazırlamış olduğu Rapor hakkında ilmî mütalâa 
almak zaruretini kendi beyanları ile iki kişi olduğu anlaşılan Teknik Üniversite Sivil Havacılık 
Enstitüsüne müracaat etmiştir. 

8. Her nedense THY Genel Müdürlüğü : Sivil Havacılık Enstitüsünden istediği mütalâayı da 
beklemeden bu sefer de, 20 . 1 . 1969 tarihinde İdare Meclisine iç ve dış hatlar jet projesi gere
ğince uçak mubayaasının iptal edilmesini teklif etmiştir. 

9. THY İdare Meclisi, 20 . 1 . 1969 gün ve 6 sayılı toplantısında Genel Müdürlüğün yukarıda
ki teklifini müzakere ederek : 

«1. Ortaklık iç hat jet projesi için yapılmış bulunan işletme ekonomisi hesapları ve uçak de
ğerlendirilmesinin değişmesini icabettirecek bir cihet görülmediğinde ittifak hâsıl olduğuna, (5 ki
şilik Komisyonun hazırladığı raporun doğru ve isabetli olduğuna ısrar ettiği anlaşılmaktadır.) 

2. Ancak, halen Ortaklığımızla ilgili olarak DPT ile alt mevzuunda devam eden çalışmalar ve 
altyapıya ait projelerin gerçekleştirilmesi ve sonuçlandırılması ve dünya sivil havacılık teknoloji
sinde vaki süratli inkişaflar muvacehesinde, THY'mn istikbaline ait şümullü proje ve politikanın 
tespiti zarureti gözönünde bulundurularak; İç hat jet projesinin realize edilmesini temin bakımın
dan uçakların satınalmmasıyle ilgili olarak firmalara yapılan bilumum muamıelelerin iptal (edil
mesine ve keyfiyetin firmalara tebliğ edilmesine ve firmalar tarafından ortaklığımıza tevdi edil
miş bulunan 200 €00,00 dolarlık teminat mektuplarının iadesine ve bu hususta gerekli işlemlerin 
genel müdürlükçe ifa ve intaç edilmesine 27 sayı ile karar» vermiştir. 

THY İdare Meclisi; iç. ve dış hatlar jet projelini iptal etmiesini müteakip Genel Müdürlük, 
22 . 1 t 1969 tarihinde durumu telgrafla ilgili firmalara bildirmiştir. 

Filhakika bu iptal kararı ile ilgili müzakerelerin THY İdare Meclisi ve Genel Müdürlük yet
kilileri ile 22 . 1 . 1969 gün ve 7 sayılı, 29 . 1 . 1969 gün ve 9 sayılı ve 4 . 2 . 1969 gün ve 10 
sayılı toplantılarda yapıldığına tanık oluyoruz. 

Nitekim İdare Meclisinin 22 . 1 . 1969 gün ve 7 sayılı toplantısında Genel Müdürlüğün aynı 
gün ve 210020 sayılı teklifi ile (3 ncü maddesi) «1967'de çalışmalarına başlamış olan iç hatları
mızı jet uçakları ile takviye projesinin hâlâ bir neticeye bağlanmamış olması, ortaklığımıza çok 
mühim ve saymakla bitmeyecek sayıda maddî ve manevî zararlar vermiştir.»1 Detayları ile arz et
miş olduğumuz etkenler muvacehesinde iç hat işletmemizin, kademeli geçiş gözetilmeksizin tümü 
ile 1969 yılında gerçekleştirilmesi ortaklığımıza fayda yerine zarar tevlidedeeeği bu sebeple kre
disi alınmış ve bütün ınıuaımelâtı hazır olan iki adet DC-9/30 uçağına ait satmalma mukavelesinin 
imzalanmasını» istemiştir, yapılan müzakerelerde İdare Meclisi Başkanı, Dr. Muharrem Tuncay; 
İç hatları jetle takviye etmek maksadıyle düzenlenen projeye göre 7 uçak alımı ile ilgili karar 
Meclisinizee iptal edilmişti. Bu projenin realize edilebilmesi için sarf olunan uzun zaman' içinde, 
meydanlar dahil, altyapıdan yönetime ve eğitimden operasyona kadar, jet işletmesi için lüzumlu 
bütün ihtiyaçların esaslı bir şekilde gözönünde tutulmamış olması ve yine bu zaman içinde deği
şik vasıfta ve nitelikte uçakların piyasaya sürülmekte bulunmuş olduğunun müşahade edilmesi. 
bizi bu kararın iptaline sevk etmiştir.» demek suretiyle iptal gerekçesini açıklamıştır. (Dosya 2 
Ek : 23 S-2) 

(Bu beyan samimî ve doğru değildir, şöyleki; 
1. İç hat jet projesi hazırlandığı, İdare Meclisinin tasvibinden geçtiği, Devlet Planlama Teş

kilâtı ve hükümetten geçip İkinci Beş Yıllık Plana 68E040020 No. ile girdiği zaman, Dr. Mu
harrem Tuncay, Tevfik Tığlı, Ziya Altmoğlu ve Nuri Togay, THY İdare Meclisinde vazifeli idi
ler. (Dosya II Ek 39 İdare Meclisi üyeler listesi.) 

2. İc hat jet projesinin, dayandığı varsayımları (Faraziyeler) ve etütleri bilmektedirler. Zira 
iç hat jet projesine baktığımız zaman 9/10 ncu sayfada uçakların genel karakteristikleri başlığı 
altında (d) fıkrasında 
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«.İç meydanlarda lıalilıazır dıırumlarıyîe veya ufak ufak tadilâtlarla kullanılabilmeleri» varsa 
yımmıu dikkate alındığı görülmektedir. Bu var -aynalardan bugüne kadar istenilen ölçüde alma
makla beraber kötüye doğru değil bilâkis iyiye doğru bir gelişme vardır. 

3. Şimdi kusur diye iddia edilen hususlar 5 . 1 . 1968 tarihinde de bilinen gerçeklerdi. Şu 
hakle iç hat jet projesini uygulamak için vaktiyle karar vermeleri gerekirdi. Oysaki bilâkis, iptal 
kararı alınıncaya kadar iç hat jet projesini uygulamak için THY İdare Meclisi; zaman, emek ve 
para sarf 'etmiştir. 17 . 11 . 1968 tarihine kadar geçerli olan hususların şimdi 29 . 1 . 1969 tari
hinde birden bire hatalı ve geçersiz olmasının iddia edilmesi mantıkî ve objektif olamaz. 

4. Xoksan olarak ileri sürdükleri yönetim, eğitim, ve operasyon sadece kendilerini itham et
mek sonucunu verir. Zira bunları düzeltmek ve düzelttirmek kendilerinin aslî vazifeleridir. He
men, hemen aynı durumda bulunan THY İdaresi halen. 12 jet uçaklı bu filoyu idare etmektedir. 

5. Bu zaman içinde değişik vasıfta ve nitelikteki uçakların piyasaya sürülmüş olduğu iddi
ası da varit değildir. Zira 1967/1969 yılları aracında iki motorlu jet uçağı olarak sadece Boeing 
737-200 (llö koltuklu) uçağı piyasaya sürülmüştür. İç hat projesi için komisyon kurulduğu 
5 . 1 . 1968 tarihinde de bu uçaklar dünyadaki çeşitli hava. yolları tarafından kullanılmaktaydı. 

Bunun dışında mevzubahsolan uçaklar ise iç hat jet projesinin zaten amacının dışındadır. Bu 
durum haleti, bugün dahi böyledir*. 

İdare Meclisi Başkan ve üyelerinin sorduğu soruları Genel Müdürlük adına cevaplandıran 
Kğitim Müdürü Emel Dilmen ise : 

«l'çak teknolojisinde meydana gelen gelişmeler genellikle kıtalararası uzun menzilli (Süpersn-
nik. Jumbo - Jet gibi) uçaklarda olmaktadır. İç. hat jet projesine direkt tesiri olmayacaktır. Ya
ni iç hatlarda kullanılmak üzere böyle yeni bir ti]) çıkması daha bir kaç yıl mümkün görülmek
tedir. 

7 uçağın birden alınmasından vazgeçilmesi altyapı kifayetsizliği dolayısiyle bunların hepsi
ni birden kullanamayacağımız gerekçesi ile olmuştur. Fakat 1969 - 1970 teki ihtiyaçlarımızı ayrı 
olarak karşılamamız gerekir. Bu maksatla iç hat değerlendirilmesinde en uygun bulunan DC - 9/30 
uçağından iki adet alınması zarurî görülmektedir. (Dosya. : 2. Ek : 23, S - 6,7) 

Burada Emel Dilmen'in açıklamasının ikinci fıkrasındaki. 
«7 uçağın birden satınalmmasmdan vazgeçilmesi altyapı kifayetsizliği dolayısiyle bunların 

hepsini birden kullanamayacağız» iddiasına katılmamız mümkün değildir. Zira ; 
1. Genel Müdürlüğün bu iddiası samimî değildir. Günkü, iç hat jet projesini Douglas uçak

lar! yönünde uygulatmak için başından beri çaba sari' etmiş ve nihayet 17 . 11 . 1968 gün ve 452 
•sayılı .İdare Meclisi kararı ile de 7 adet DG - 9/30 uçağının satmalınmasma karar verilmiştir. O 
tarihte 7 uçağın birden kullanılmasına yeterliolan altyapı imkânları, nasıl obıyorda 20.1 .1969 
tarihinde birdenbire, yetersiz oluyor ve bu gerekçe ile de mubayaa durduruluyor. Bunu mantıkî 
olarak izah etmek mümkün değildir. Demek ki başka sebepler mevcuttur. 

2. Ayrıca Genel Müdürlükçe sanki proje gereğince 7 uçak birden alınıp hizmete şokula-
cakmış gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Oysaki. THY İdare Meclisi, iç hat jet projesi için en uy
gun uçak tipi olarak seçtiği DO - 9/30 uçakları için, Douglas Firması ile 7 uçak için mukavele 
iıuza 1 asaydı, dahi proje 1969 yılı için 4 adet uçak satmalının a sı m öngörmekteydi. Ayrıca Douglas 
Firması da THY na 1969 yılı için ancak 2 adet DG - 9/30 uçağı verebilecekti. Daha fazlasını 
vermek gücünden yoksun idi. O halde 7 uçağın birden hizmete sokulması, hiçbir şekilde mevzu
bahis değildi. 

Şimdi THY Genel Müdürlüğü, 1969 yılı âcil ihtiyacı için ne teklif ediyor. 2 adet obsiyonlu 
DO- 9/30 uçağı satmalalım bu satınalmaeak iki uçağa ilâveten de iki adet de uçak kiralamak 
istemektedir. Genel Müdürlüğün bu isteğinin İdare Meclisince tasvibedildiği de bir hakikattir. 
Genel Müdürlüğün bu teklifi realize edilebilseydi THY 4 adet jet yolcu ueağmı 1969 yılı içinde 
hizmete sokmuş olacaktı. 
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Peki o nasıl altyapı imkânlarıdır ki iç hat jet projesi gereğince mubayaa yapılsaydı alına
cak en çok 4 uçak için yetersiz oluyor, fakat yukarda, açıkladığım yollarla uçak alındığı ve kira
landığı vakit aynı -t adet uçak için yeterli olmaktadır. Bunu mantıkla izah etmeyi mümkün gör-
memekteyiz. 

Demek ki Genel Müdürlüğün ve İdare Meclisinin altyapı imkânlarının yetersizliği iddiası da 
gerçek, samimî ve doğru bir iddia değildir. Hattâ Genel Müdürlüğün kasdettiği manada altyapı 
imkânlarını, düşünecek olursak THY nm 1972yılmda dahi bu-imkânlara sahibolmadığmı fakat 
4'ü kiralık olmak üzere .12 adet jet yolcu uçağını gerek iç hatlarda gerekse dış hatlarda rahatlık
la kullandığını ve hattâ İm hatalı satmalına ve kiralama şartları içinde dahi kâr ettiğini görüyo
ruz. 

Şayet bugün dahi altyapı imkânları yetersiz ise bunun başlıca sorumlusu, 1968 yılındaki THY 
Genel Müdürlük ve İdare Meclisinde vazifede bulunanlar olduğu kanısındayız. 

THY İdare Meclisi, iç hat jet projesi gereğince, kanımızca THY nı çıkarları lehinde hareket et
memekle beraber 17 . 11 . 1968 gün ve 4-52 sayılı aldığı kararı uygula saydı yine de bir ölçüde 
THY nm çıkarma ve millî çıkarlarımıza göre hareket etmiş olacaktı. İç hat jet projesi gereğince 
mubayaayı iptal etmek suretiyle THY nı dolayısı ile. Devleti büyük maddî zarara sokmuştur. 

Bu durum kesin olmakla beraber biz olayların akışını, sonuna kadar yürütmeye çalışalım. 
THY ie hatları jetle takviye projesinin «THY nm it; hatlardaki yolcu Km. miktarları ve uçak 

ihtiyacı Ek - 17» başlıklı tablonun (6) sütununu a - 110 koltuk. 5.30 Km. blok sürat, 8 saat üti-
lizasyona göre uçak ihtiyacı, başlığı altında; 

1969 - 4 uçak, 
1970 - 1 uçak, 
1971 - 1 uçak, 
1972 - 1 uçak, 

Toplam 7 uçak olarak gösterilmekte ve bu hesabm dayandığı kabuller (Faraziyeler) başlığı 
altındaki açıklamanın (.1) maddesi, (f) fıkrasında da, 

«Yeni alınacak uçağın koltuk sayısının 110 adet. süratinin 530 km/blok saat olacağı (İşlet
mecilerin 450 Km. menzilde ortalama süratleri DO - 9 için 325 st. m. Boeing 737 için 350 st, m. 
ve BAO-M için 300 st. m. olup vasati 330 st. m. kabul edilmiştir.» demektedir. Keza aynı proje
nin onuncu sayfasında da «(d) fıkrasında (d) iç meydanlarda halihazır duruıidariyle veya ufak 
tadilâtlarla kullanılabilmeleri» özelliği de THY için seçilecek uçaklarda aranılacak bir özellik 
olarak tayin ve tespit edilmiş bulunmaktaydı. 

Bütün bu gerçekler; İdare Meclisi Başkanının İdare Meclisi namına iç hat projesi için 7 adet 
uçak alımının iptali için ileri sürdüğü gerekçeyi nakşetmektedir. 

Konuşmasına devam eden İdare Meclisi Başkanı Dr. Muharrem Tuncay; «Yeni proje mey
dana gelinceye kadar halen ihtiyacımız bulunan dış hatlar için bir ve iç hat jet işletmesine de 
başlanmak üzere bir ki ceman iki uçağın satmalın ması zaruretini ihtiva etmekle beraber bu 
uçakların evvelce alını muamelesd tekemmül etmiş bulunan iki obsiyonlu DO - 9/30 olması ifade 
eden teklifi müzâkeremize konu teşkil etmekte» diyerek İdare Meclisinin ve G-cncl Müdürlüğün 
maksadını açıklarken, diğer taraftan, bugün satmalınması istenilen uçaklar DO - 9/30 uçakları
dır. 

Binaenaleyh iç hat jet projesine göre alınması sakıncalı olarak kaimi edilen 7 uçaktan ikisi
nin .satmalınması ne dereceye kadar doğru olur? Böylelikle bir tezada düşmüş olmaz mıyız? diye 
de endişesini ileriye sürmüştür. 

Konuşmasına devamla «Bu iki obsiyonlu DC - 9/30 uçağının daha önce satmalınması işlemi te
kemmül ettiği bir anda, bu mubayaanın bırakılması veya ertelenmesi, öteki satıcıların İm iki uça
ğın çok pahalı olduğu ve esas obsiyon şartlarını aştığı iddiasını taşıyan şikâyetleri sebebiyle 7 
uçağa ait muamele ile birleştirilmişti. Bu arada.7 uçağın mubayaası halinde Douglas» m her uçak
ta, 75 000,00 dolar indirim yapacağına dair bir teklifi de vardır. O halde şu anda, bir yazı ile 
zikredilen indirimin iki obsiyonlu uçakta da tanınması Douglas'tan istenemez mi.'» (Dosya : 2, 
Ek - 23 - 2,3) 
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Demek ki, idare Meclisi, daha önce 28 . 6 . 1968 tarihinde iki obsiyonlu uçağı almaya karar 

verdiği zaman, Douglas Firması uçakların fiyatından, 7 uçak için verdiği fiyattan beher uçakta 
yaptığı 75 000,00 dolar indirim gibi bir indirimi yapmamış olduğu anlaşılmaktadır. Ye İdare Mec
lisi bunu bildiği halde, eğer rakip firmaların şikâyetleri olmasaymış bu obsiyonlu uçakları ala
cakmış. Şayet bu obsiyonlu iki uçak 28 . 6 . 1968 tarihinde satmalmsaydı THY mn zarar 150 000,00 
•dolar olacaktı. Bu satmalmamn, ııe şekilde durdurulduğunu daha önce açıklamıştık.) 

«e) Şimdi bu obsiyonlu iki uçağı, tenzilâta tabi olmadan alırsak değerlendirmede denge bo
zulmuş olmuyor mu?» 

«f) Bu tartışmalar içinde teknik çevrede Douglas ile münasebetlerimizin bozulmasından endi
şe edenlerin mevcudolduğunu görüyoruz. Bu korku yersizdir.» (Bosya : 2, Ek - 23, S - 4) 

«4. Esasen iki obsiyon uçağını ancak 1969 yılı Ekim ayında tesellüm edeceğiz. Ekim ayından 
Mayıs ayma kadar, ki tam 8 ay ölü bir sezondur. Zararları tevlidettiği görülen bu ölü sezonda 
neden acele edip onu takihedeeek bahar sezonunu beklemiyoruz? THY için matlubolan teslimat 
1969 yılının Mayıs ve Haziran ayıdır» 

«5. — Diğer satıcı firmaların iki obsiyon uçağının satmalıııması şayiası üzerine yeni teklifleri 
vardır, 

«6. — Bu mütalaamızın genel müdürlüğün bu hususta çok acele karar istihsali zannındaki dav
ranışını da olumsuz etki yapması muhtemeldir, (Dosya 2 Ek-23, S-4) (Niçin acaba İdare Meclisi 
Başkanı "böyle düşünüyor? Bu soru muallâkta kalmaktadır.) 

Muharrem Tuncay; «Şimdi 20 . 1 . 1969 Pazartesi günü alınan kararla iç hat jet uçaklarının sa
tmalıııması iptal edildi. Onunla mıırtabit olan garanti mektuplarını da iade ediyoruz. Bu suretle 
iki obsiyon uçağı için yatırdığımız 100 bin dolarlık teminat muallâkta kalıyor (Dosya 2 Ek-22, S-9). 
Genel Müdürlük proje yapılıncaya kadar durumun sıkışık olduğunu bildirmektedir. Son saf
haya gelmiş DC-9 uçaklarının alınmasını söyler. Bu suretle yeni bir obsiyon konusu ortaya çık
maktadır.» 

Genel Müdür Hüseyin Yeğin «Bu . teklifimiz esbabı mueibeli ve vazıh olarak neticeleri ile bir
likte 5 sayfalık bir tekliften ibarettir. Aslında % ^0 obsiyon meselesidir. (Demek ki, diğerleri ba
hane.) Diyoruz ki, biz burada ne iç hat ve ne de dış hat mütalaa ediyoruz. THY'nın filosu dört ol
sun diyoruz. Bir çıkmaza girdiğimiz bir hakikat Y. Dolayısıyle deriz ki, bunları bir neticeye bağ
layalım.» 

(Dosya2Ek:22, S-10) 
Başkanvekili Ziya Altmoğlu - «.Genel Müdür Yi bir proje değildir diyorlar. Bu etüdün de me

suliyeti büyüktür. Yapılacak her işte mesuliyet vardır. Umumi heyetin veya murakıpların verece
ği bir raporla veya daha geniş bir raporla 9 uça Y, knvuy.turmad.iniz diye sorulabilir. Konuyu de
rinliğine bir tetkik mecburiyeti duyuyorum.» 

Teknik Genel Md. Muav. Ertuğrul Alper - «Pr. ertesi günü verilen kararla iç hat jet projesi ip
tal edilmiş değildir. Bu sadece alıma ait bir iptal lir. Bir kademeli geçişi kabul ederek bu teklifin 
acele görüşülmesini rica ediyoruz» diyor ve do -a?n ^dYor. «Evvelce obsiyon uçağı mukavelesi 
yapılmış olduğundan ve ihtiyacımızda bulundı ğundan bu şekilde filoyu takviye ederiz diyoruz. 
Burada bir konsept iç hat jet projesini bir uçakla takviye ve tatbik etmek mecburiyetindeyiz. İle
ride kira ile takviye etmek mecburiyetinde da kalacağız. (Dosya - II Ek-22, S-ll, 12) 

(THY Genel Müdürlüğü daha şimdiden 1969 vıa içinde uçak kiralamayı düşünmektedir. O hal
de aylarca iç hat jet projesini sonuçlandırmamakY maksat neydi? 

THY İdare Meclisi 29 . 1 . 1969 günü 9 sayılı toplantısında ise; 
Evvelâ Boeing firmasından İdare Meclisi üye ü Terfik Tığlı adına gelen 25 . 1 . 1969 gün ve 

3127 sayılı telgraf okunuyor, firma bu telgrafında; 
1. Başkalarına satılmcaya kadar teklifimizdeki uçaklar fiyat değişikliği olmaksızın THY em

rindedir. 
2. Aynı zamanda Exim-bank'ca tahsis olunnuş kredi ile teklifimizin mevzuunu teşkil eden 

uçaklardan ikisini veyahut daha büyük ve daha uran menzilli 727 uçağımızı mubayaa edebilece
ğinizi hatırlatır, 

http://knvuy.turmad.iniz
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3. Daha -evvelce de vaadolunduğu üzere Boeing iç. hat projesinin finansmanı için THY'na yüz
le yüz kredi temin edilecektir.» demekte ve yine Tevfik Tığlı'ya muhatap 28 . 1 . 1969 gün ve 3138 
ayılı yıldırım telgrafında da 25 . 5 .1969 günlü agrafımıza ektir diyor ve, 

(1) Boeing uçağı satınalınması halinde, Boeing bedelsiz olarak beher uçak için 5 uçuş ekibi 
yetiştirecektir. 

(2) Hava Yollarının obsiyon uçaklarının alınmasından mütevellit 200 bin dolar kadar maruz 
kalabileceği tazminat ödemesi hususundaki mevcut garantisini Boeing muhafaza etmektedir.» de
mektedir. (Dosya 2 Ek-23, S-l, 2) 

İdare Meclisi Başkanvekili Ziya Altmoğlu : Boeing'ten gelen teklifte % 15 peşin ödemenin 
•k kredili olarak takside bağlanabileceği bildiriliyor. Bu mühim bir fark değil midir? 

Go?H Müdür Hiheyin Yeğin : «Şartlar malum J.eğildir. Faiz yüzdesi gösterilmemiştir. (Genel 
M":lür"a\ -"-ıı^r.'-'. iarrara-u lehine kesin tutumunu ; ; ;stennektedir. Boeing firmasının yüzde yüz kre
di t-k'ifhu cle.hi dikkate almak lüzumunu hissetmi/or) 

İ l i e Malisi Bşk. vekili Ziya Altmoğlu : Tas'ih edilmediğine göre faizin esas kredideki faiz 
rn.vrv>t'rnn aynı olduğu kabul edilmelidir. (Üste"ik Boeing'in telgrafı 25 . 1 . 1969 gününde gel
mişti. Genel müdürlüğün şüphesi var idiyse firma'km araştırabilirdi. Yapılmamıştır.) 

Genel Müdür Hüseyin Yeğin : Bütün mesele peşinatın % 20 veya sıfır olması, değerlendirmeye 
tesir eder mi, etmez mi? arkadaşlardan soralım. 'Tutarı genel olarak 32 milyon dolarlık 7 uçak 
s?.+ınalmmasını % 20 yedek parça ilâvesiyle, öngö 'en bir mubayaada % 20 peşin, 6 000 000, 00 mil
yon dolar eder ki, THY Genel Müdürünün 29 . 1 .1.969 tarihinde be meblâğı önemsemediği anlaşıl
maktadır. Hem de Türkiyenin döviz bakımından ev. çok sıkıntı çektiği, döviz trasferleri için 8 - 10 
ay beklenildiği bir devreye rastlamaktadır. 

Teknik Müdür Nezihi Unsal : «1968 senesi programında bilhassa tarifeli seferlerde uçak 
yetiştirme konusu ortaya çıkmıştır. 1968 senesi faaliyet programı ve raporunda % 47 bir artış 
sağlanmıştır. % 20 •. 25 yolcu artışı vardır. THY olarak artan yolcuların' ihtiyaçlarını karşılayacak 
d urumda değiliz. İhtiyacımız 1969 ve 1970 seneleri için katidir. Yeni satınalınacak uçakları için mal
zemeye ve personelin eğitimine ihtiyacımız zarurikr. Bir uçağın malzemesini asıgarî 6-12 ay içeri
sinde temin edebiliyoruz. Bir uçak satmarmmasında(n 18 ay sonra rantabl çalışmaya başlar. (Tek
nik Müdürün bu açıklamaları, THY için iç hat jet projesinin ne derece önemli olduğunu teyidet-
mektedir. Bu projenin uygulanmasını çeşitli tertiplerle uzatılması ve en nihayet uçak satmalma 
işleminin iptal edilmesi neticede THY'nı büyük maddî zararlara soktuğu gibi Ortaklığı 1968/1969 
yıllarında programlarını uygulayamaz duruma düşürmüştür. 

Eğitim Müdürü Emel Dilmen : «Kiralanacak uçak bizim spesifikasyonumuza % 80-90 uygun ol
malı ki, istediğimiz randımanı elde edebilelim. İki uçak için en az ayda 60 000, 00 dolar ödemek 
mecburiyetinde kalacağız.» 

Genel Müdür Hüseyin Yeğin : «Uçak kiralanması konusunda Emel Beyin temas ettiği miktar 
üzerinden 60 000, 00 dolar ödemiş bulunsak, sene İP takriben 9 - 10 milyon Türk Lirası ödemiş ola
cağız. Halbuki yeni alacağımız bir uçağın amor asmanı senede takriben 4,5 milyon lira civarında 
olacak ve masraflara bu miktar intikal edecektir. Kiralık uçağın, kirası haricinde eğitim v.-s. gibi 
masrafları da gözönüne alındığı takdirde maliyetlere olan tesiri daha fazla olacak ve bu suretle 
kârlılık durumunu azaltacaktır. 

Maliyet durumu haricinde memlekete döviz tasarrufunu sağlamak bakımından yarattığı tesi
ri gözönüne alacak olursak: 

Bir uçağın yıllık geliri, takriben 25-30 milyon lira civarında olmaktadır. 
Bir uçağın direkt ve endiıvkt masrafları ise normal uçuş tarifelerimize göre 25 milyon lirayı 

tecavüz etmektedir. UçaK kiralık olduğuna göre bu masrafın yalnız 10 milyon lirası harice trans
fer edileceği gibi takriben 10 milyon lirayı mütecaviz bir miktarda yakıt, konma ve konakla
ma, catering ve bunlara mümasil masraflar için harice döviz olarak transfer edilmiş olacaktır. 
Halbuld satmalacağımız uçakta t.raııster edeceğimiz miktar takriben 10 milyon civarında olacak 
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ve memlekete daha büyük döviz tasarufu sağlanmış bulunacaktır. Bu kısa malûmatımız da gös
teriyor ki. uyak kiralayıp işletmek yerine uçak s;ıtınalıp işletmek daima çok deha ekonomik ve 
rantabldır. (Dosya II Ek - 20, S - 1:5) 

Hukuk Müşaviri Meliha Karaca : «Mevcut rejime göre kiralık uçakları yurt içinde kullanamı
yoruz. Zira, bir uçağı yurt dışından getirdiğimizde (gümrük) vergisini ödememiz lâzımdır. Kira
lık' uçaktan bu yönden çok sıkıldılar çektik. Xormal olarak bir uçak için 4 OoO 000,00 TL. lira 
vergi ödenecektir. Bunlardan bb-ini yurt içinde kullanırsak vergi vermemiz lâzımdır. İki jet 
uçağı için vergi muafiyeti elde (trniş bulunuyoruz. (Dosya 2 Ek - 2-'h & - 12) 

(Oenel Müdürün bu açıklaması. iç hat jet projesi için 7 uçağın THY rica 11908 yılında mu
bayaa edilmesinin ne kadar zaruri olduğunu başka bir yönden teyidetmektedır. 

Bu proje gereğince satınalınması gereken uçakların iptal edilmesi, THY'nı ne büyük maddî 
zararlara soktuğunun diğer bir delilini de teşkil etmektedir. Diğer taraftan uçak kiralanma
sının bu kadar aleyhinde olan bu yöneticilerin yine 1909 yılı içinde iki uçak kiralamaya, teşeb
büs etmeleri çok calibi dikkattir.) 

İdare Meclisi Üyesi Tevfik Tığlı : «Şahsi tecrübemizle iç hatların jet projesinde ve faali
yet neticesinde İdare Meclisi Cicimi Müdürlükle birdir-. İki uçak alınacaktır. 

Dunlar yalnız mukadder sua'-eri cevaplandırmaz mukadder isnadları hükümsüz hale getirmek 
ve hakikate bağlanmak için ve uçakları memleket menfaatine daha ucuza almak imkânlarını te
min etmeye matuftur. 75 000.00 doların tenzilini temin etmek «nasıl bir heyet teşkil edilmeli ve 
nerede Douglas Firması ile temas etmeli» Genel Müdürlüğün fikrini sormakladır. (Dosya 2 
Ek - 2ff ^ - 14) (Obsiyoıılu iki adet DO - 9 - :•>() uçağının satmalınmasmda uçak, fiyatlarında 
İdare Meclisi Üyesi Tevfik Tığb'mn üzerinde durduğu 75 000,00 dolarlık fiyat indirimi sağlana
mamıştır. ve uçaklar beheri 4 -'!8:> 096,00 dolar üzerinden alınmıştır. Bu fiyat ise 18 kişilik tak
viyeli komisyonun hazırladığı ve idare meclisin*1 sunduğu •'! . S . 1968 tarihli tablodaki fiyattır.) 

(îenel Müdürlük İdare M;elis : Üyesi Tevfik Tığlının sorusuna «Daha önce obsiyoniu iki uça
ğın alınması ile ilgili karardaki esaslar- dairesinde mukavelenin imzalanması, ancak imza sırasın
da THY lehine veya malzeme veya oğ-'tim veya peşin ödeme gibi hususlarda bir menfaat sağlama 
gayretinin gösterilmesi ve ' ime1 Müdürlükten tefrik edilecek kimselerden teşkil olunması» şek
linde cevaplandırmıştır. (Dosya 2 Ek - 2:), S - 15) 

(Dikkat edilecek olunursa İdare .Meclisi üyesine verilen cevapta uçak fiyatında ısrarla üze
rinde durulan ve 7 uçaklık pıvje için firmanın teklif ettiği uçak basma 75 00000 dolarlık fiyat 
indirimi hakkında herhangi bb- husus mevcut değildir.) 

İdare Meclisi Üyesi Tevfik Tığlı • «Iuıraya giden heyetin mukavele imza edildikten sonra 
daha anlayışlı davranacağını mı düşünüyorsunuz.1» Oenel Müdür- Hüseyin Yeğin- «Evet» 

İdare Meclisi Üyesi Tevfik Tığlı: «Bu hususu tahmin edebilir misiniz? 
(in. Müd. Hüseyin Yeğin : «75 000,00 dolarliş bir yardım veya buna yakın bîr ya ı dini kabul 

ederler 1 ahinin (derim.» 
i Bu açıklamadan THY idare Meclisi; bu ilci obsiyoıılu uçağı satın almaya karar verdiği za

man henüz Douglas Firması t-'i alından THY lehine 75 000.00 dolarlık bir aynî ^ardımın da ya
pılmasının bir teminata bağlanmamış olduğu anlaşılmaktadır.) 

THY İdare Meclisi 4 . 2 . 1909 >xi\n ve 10 sayılı toplantısında; .İç hat jet projesi ile obsiyoniu 
iki ııçalc hakkındaki biİGÜleri Gİbd< n geçiriyor, neticede 42 numaralı aşağıdaki; 

«22 . 1 . 1969 gün ve 900128 sayılı telgrafımızda bildirdiğiniz veçhile 7 Uçağın mubayaasını 
ipi al ettik. Şimdilik iki jet uçağına ihtiyacımız olduğundan firmanızdan iki obsiyoniu DO - 9 - ;?0 
uçakları almaya kararlıyız. Fakat iç bat jet projesi ile ilgili olarak satmalmak istediğimiz 7 
jet uçağı için 21 ve 28 Ağustos Î968 günkü yazılarınızla teklif ve kabul ettiğimiz çeşitli yedek 
parça, indirim kredisi olarak 525 000,00 dolar yardım meselesi halle muhtaç, bulunmaktadır. 

Bu itibarla iki uçağa sözü (dilen indirimle isabet eden 150 000,00 dolarlık yanlım mevzuunu 
hallederek iki jet uçağının mukavelesini Oenel Müdürlüğümüzde müştereken imzalamak üzere 
tam yetkiyi hamil bir heyetin bir hafta içinde İstanbul'a gönderilmesini bilhassa rica ederiz.» 
kararını vermiştir. 



— 153 — 
Böyleee iç hatları jetle takviye projesi ile ilgili mubayaamı1. durdurulmasm-, ye krizlisi t e-

miri •edilmiş ye bütün muamelâtı ikmal edilmiş olan dış hat jet projesinden iki adet 1)0 - 9 ufa
ğının satmalı amasına ve mukavelesinin imzalanmasına karar verilmişti. (THY A. 0. adına Ko
misyonumuza takdim edilen «THY A. O. iç hat .jet projesi çalışmaları S - 4). 

15 . 2 . 1969 tarihinde de mukavele imzalanmıştır. 
THY İdare Meclisi 7 . 2 . 1969 günü 13 ncü toplantısını yaparak. Muhasebe Müdiiı lüğünün. 

5 . 2 . 1969 ve 600684 sayılı teklifini müzakere ederek bir yıl çalıştırdıktan sonra ipi al ettiği 
iç hat jet projesi için teşkil edilmiş komisyonlarda vaizfe almış olanlara. 

1. 18 kişilik komisyonda vazife almış olanlara 105 900 000 TE. (4 kişi hariç) 
2. 4 kişilik komisyonda va/ile almış bulunanlara da 40 000,00 lira olmak ü/ere toplam olacak 

145 900,00 liranın ödenmesine dair, 69 No. hı kararını A ermiştir. 
THY İdare Meclisi, iç ve dış hatlar jet projesi için heyet teşkiline ait 5 . 1 . 19CS «ânı ve 3 

sayılı kararının IV ncü maddesine göre, sadece heyete ortaklık dışından iştb-ak edecek zevata 
ücret ödenmesine karar vermişken sindi ortaklık personeline de ücret (»denmesi yönünde, ilk ka
rarını değiştirmiş olduğunu görüyoruz. Komisyonumuzca yapılan, incelemede bu değişikliği haklı. 
gösterecek, objektif bir sebep tespit edilememişi ir. 

Bu meblağa komisyon çalışımdan süresince ya'anei ülkelerde yapılan tetkikler için gönderilen 
elemanlara ödenen harcırahlar ile idare meclisince çalıştırılan idare personele ödenenlerle, ecnel 
müdürlükçe, sivil havacılık enstitüsü iki profesö üne ödenen 10 000,00 lira dahil değildir. 

Filhakika THY İdare Meclisi, 4 . 2 1969 üün ve 42 sayılı ıkararı ile, ic hatları jetle lakvive 
projesi gereğince giriştiği mubayaayı iptal etmiş, fakat iki adet. ohsiyonlıı DO - 9/32 uçağının. 
alınmasına karar vermiştir. Bu karar gereğince 15 . 2 . 1969 günü THY ile Mc. Donnell. Douglas 
firması arasında satmalına mukavelesi imzalanın ıstır 

Ancak THY Genel Müdürlüğünün 26 . 3 . 1969 gün ve teknik 200552 sayılı yazısında da be
lirtildiği veçhile bu satınalman DC - 9/32 tipi iki uçak, biri Eylül diğeri Ekim ayında olmak 
üzer.e THY'na teslim edilecektir. (Dosya III, E k - 1 «26 . 3 . 1969/T 24. M-3»') tesliminden ancak 

15 : 30 gün sonra hizmete başlamaları mümkün olacaktır. Oysaki THY'daki mevcut belgeler 
1969 yılında 1968 yılma nazaran iç hatlarda % 30 dış hatlarda ise % 60 oranında yolcu artışı 
ol cağını ve hatta bu miktarları geçeceğini göstermektedir. (Dosya - III Ek -16 On. Md. 
17 . 7 . 1969 gün ve 201216 sayılı yazı) 

İç ve dış hatlardaki bu büyük miktardaki talebi karşılamak için 1 Nisan 1969'da başlaya
cak olan ortaklık yaz programında kullanılmak üzere THY İdare Meclisi Şubat 1969 sonuna 
doğru iki adet uçak kiralamaya karar vermiştir. (Dosya-III E k - ) , 20 . 5 . 1969 gün ve T - 38, 
S - 6, İdare Meclisi Başkanı Vekili Ziya Altmoğlu). 

THY İdare Meclisi; 26 . 3 1969 gün ve 24 ncü toplantısında, genel müdürlüğün daha önceki 
aylarda yaptığı çalışmalar sonunda sunduğu 26 . 3 . 1969 gün ve T - 200552 sayılı aşağıdaki 
teklifini; «Artan iç ve dış hat yoîlcıı potansiyeli ve çok sayıda charİer ve İT (Turizm) taleplerinin 
karşılanması zarureti, satınalman iki adet DO • 9/32 tipi uçağın teslim tarihlerinin Eylül v:: 
Ekim 1969 sonu olması sebebiyle bu uçakların ancak Ekim 1969 tarihinde servise Girmeleri kar
şısında, Ortaklığımız yaz uçuş programında öngörülen ihtiyaçları karşılamak üzere 196!) Nisan 
ayı içinde iki adet jet yolcu uçağının kiralanması, muhtelit' firmalarla yapılan temalar netice
sinde en uygun teklif yapmış olan Parcell - Jones firmasından iki adet DO-9/31 tipi uçağın 
aşağıdaki şartlarla kiralanmasını» 127 sayı ile. ittifakla kararlaştırmıştır. «Şartlardan önemli olan
la nl arı.» 

1. İki DO - 9/31 tipi uçak, beheri aylık kira bedeli 50 000,00 dolar ve ödemeler her ayın so
nunda olmak üzere bir sene müddetle kiralanacak. 

2. Kontrat Amerika'da imzalanacak. Şeklinde tespit edilmiş olduğunu görmekteyiz. 
THY İdare Meclisi. 11 . 4 . 1969 gün ve 27 sayılı toplantısında Oenel Müdürlüğün 10.4. L969 

gün. ve Ticaret Oenel Md. Miıav. 300048 sayılı yazısında ; 10 . 4 . 1969 günü Sayın Ulaştırma 
Bakanı ile vâki telefon görüşmemizde, mevcut mevzuat muvacehesinde bu uçakların ki-
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ralanmasınm imkânsız olduğu bildirilmiştir. Bu durumda uçak kiralamaya im
kân bulunamadığından ilgili firmaya menfi cevap verileceği» bildirilmekte ise de, İdare Mec
lisi; ilgili bakanlarla yeniden gerekli temaslar yapıldıktan sonra karar verilmesini 156 sayı ile 
kararlaştırmıştır. 

Bakanlar Kurulu - uçakların her türlü vergi ve resimlerden muaf tutulmasının kararlaştırmış
tır. 

iBu husus THY nca, Percell - Jonas Leasing Firmasına bildirilmiştir. 
İdare Meclisi 9 . 5 . 1969 gün ve 35 nci toplantısında, Genel Müdürlüğün 9 . 5 . 1969 gün ve Tek. 

Genel Md. Muav. '200839 sayılı teklifi üzerine 
«Kira mukavelesinin akid için mezkûr firmaya 16 . 5 . 19G9 gününe kadar mehil verilmesine 

bu süre içinde firma tarafından mukavelenin imzalanması hususunda müspet veya menfi herhan
gi bir cevap alınamaması halinde, şimdiye kadar yapılan müzakere ve yazışmaların ortaklığımı
zı ilzam etmeyeceğinin bildirilmesini 220 sayı ile kararlaştırmıştır. 

THY İdare Meclisi, 20 . 5 . 1969 gün ve 38 sayılı toplantısında; Genel Müdürlüğün 16.5.1969 
gün ve Teknik Genel Md. Muav. 200992 sayılı yazısı ile «Tek bir firma olarak Percell - Jones 
Firması ile bağlı kalmanın menfaatimize uygun bulunmadığını, kiralık DC - 9 tipi uçak temini 
için ortaklığa intikal etmiş olan teklif sahipleri veya başka firmalarla temasa geçmek ve Per
cell - Jones Firmasına durumu bildirmeyi, teklif etmektedir. 

Yapılan müzakerelerde; 
Genel Müdür Hüseyin Yeğin; şimdiye kadar alınan uçak kiralama tekliflerini 50 000,00 do

ların üzerinde, Douglasm teklifi de 50 000,00 doların üzerinde görülüyor. Firmalarla pazarlık ya
parak bunun altına düşürmek mümkün değil. 

Biz ortaklık olarak uçak bulamamak durumuna düşmekteyiz. Sayın Bakanımız da bize mesul
sünüz diyor. Diğer firmalara da bir cevap veremedik ve bir şey yapamadık. Elimiz kolumuz bağlı 
bekliyoruz.» İdare Meclisi Bşk. Vekili Ziya Altmoğlu: «Hükümetle de mutabık kalarak Nisan 
başında uçak kiralamak için karar almış bulunuyoruz. Benim kanaatime göre Percell - Jones Fir
ması ile hukukî bağlantımız yoktur. (Dosya : III, Ek - 7, S - 3) 

İdare Meclisi Başkanı Tevfik Tığlı: «Uçak ihtiyacımızdan hareket ederek normal araştırmayı 
yaptık. Bu yalnız muhabereye inhisar etmemiş mahallinde de araştırmalar yapılmıştır, heyetler 
gönderümiştir. Percell - Jones Firmasına da gidilmiş, iki uçağın hazır olduğu tespit edilmiş ve pa
zarlık safhasına geçilmiştir. 50 000,00 dolara verileceği de tespit edilmiştir. Bunun neticesinde im
zasız mukavele akdedilmiştir.» (Dosya-III, Ek - 7, S-3) 

İsmi okunamayan bir zat: (Muhtemelen Genel Müdür) «Bu zevatla bizim temasımız yeni değil
dir. 30 000,00 dolara uçak vereceğim dedi arkasından 40 000,00 dolar dedi, bilâhare 80 000,00 
dolar gibi cevaplar aldık. Arkadaşları oraya gönderdik. Maruf bir firmadır. Diye tespit ettirdik. 
Bizim öğrendiğimize göre ellerinde uçak yoktur, uçak bir bankanın elindedir. Muteber bir firma 
olup olmadığını bilemem. Firma uçağı temin edemediği takdirde ben hiçbir hak talebedemeyece-
ğim. Firma uçağı veremeyecek bu firmanın uçakları 50'şer bin dolara kiralaması meçhul. Kirala
ma ve satmalmamız için acaip tekliflerde bulunuyor.» 

•Genel Müdür Muav. Ertuğrul Alper: «Uçakların kime aidolduğu belli değildir.» (Dosya-III , 
Ek - 7, S - 5) 

Genel Müdür Hüseyin Yeğni: «Bizim ihtiyacımız daha ziyade önümüzdeki 4 ay içindir. (Uçak
ların gelmesi) 15 Haziranı tecavüz ederse ihtiyacımız kalmaz.» (Dosya - III, Ek - 7, S - 6) 

İdare Meclisi Başkanı Tevfik Tığlı: «Ticarî Genel Müdür Mv. bu kiralık uçakların zamanın
da yetişeceği düşüncesiyle iç ve dış hatlarla angajmanlara girmiştir. Dış büro müdürleri buraya 
gelmiş olmalarından nıüşk ül durumda kaldık. Biz Percell - Jones Firması ile temas ederken di
ğer firmalarla da temas etseydik iyi olurdu.» 

İdare Meclisi Başkanı Tevfik Tığlı: «Percell - Jones Firması ile olan münasebetimizin duru
munu Sayın Bakana arzını düşünüyorum. (Dosya - III, Ek - 7, S - 7) 

Yapılan müzakerelerin sonunda İdare Meclisi; 
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Kiralık uçakların en geç 15 Haziran 1969 tarihine kadar teslim zarureti ortaklığın başka fir
malarla temasa geçip geçmemesi hususu ile uçak kiralaması hakkında nihaî kararı almak üzere 
toplantının 23 . 5 . 1969 günü yapılması 228 sayı ile kararlaştırıldı. 

İdare Meclisinin 23 . 5 . 1969 gün ve 39 sayılı toplantısında; İdare Meclisi Başkanı Tcvfik Tığ
l ı : «Ankara'ya giden Genel Müdür Hüseyin Yeğin'i dinlemiş bulunuyoruz. Beyanına göre kiralık 
uçağa ihtiyacın şiddetli olması gözönünde tutularak 15 Haziran kaydına lüzum olmadan iki uça
ğın kiralanması halinde Ulaştırma ve Maliye bakanlıklarını ilgilendiren safhalarına muvafakat 
edileceği bildirildiği için müzakere tekrar açıldı.» 

Müzakerelerin sonunda; «Kiralanması için Ortaklığın teşebbüste bulunduğu uçaklar için şimdi
lik kira ile uçak vermeye talip Mc. Donnel Douglas Firması ile Percell - Jones Firmasına bir haf
ta zarfında Türkiycye gelmelerine dair birer telgraf çekilmesine 232 sayı ile karar verilmiştir. 

THY İdare Meclisinin 16 . 6 . 1969 gün ve 46 sayılı toplantısında : 
«Genel Müdürlüğün 16 . 6 . 1969 gün ve Tek. 201061 sayılı yazısı, Douglas Firmasının DC-9/10 

tipi uçak kiralanma teklifi esaslarına dayanılarak, geçen oturumda emredildiği veçhile Teknik İş
letme, Satış - Trafik müdürlerince tahminî rantabilite hesapları hazırlanarak sunulmuştur. Douglas 
Firmasından uçak kiralansa dahi servise konulma zamanı Temmuz aynım 2 ne i haftasını geçmiş 
olacaktır. Bu uçağın işletilmesinin Ortaklığımız teknik imkânları ile ne dereceye kadar bağdaşa
bileceği ve fayda tevlidedeceği hakkında yeterli malumata sahip bulunmamaktayız. Ancak 1969 
faaliyet programı tatbik edebilmek bakımından rantabilite düşünülmeksizin uçak kiralanmasının 
uygun olacağı» belirtilmektedir. Müzakere sonunda İdare Meclisi, teklifte ekli Teknik - İşletme, Sa
tış ve Trafik Müdürlerince yapılan tahminî rantabilite hesaplarında büyük farklar görüldüğün
den Genel Müdürce tevhiden getirilmesine 273 sayı ile karar verilmiştir. 

İdare Meclisi Başkanı Tevfik Tığlı : «3 Şubat 1969'dan beri Genel Müdürce teminine çalışılan 
kiralık uçak işi, maalesef bugüne kadar bir netice vermemiştir. Nihayet Genel Müdürlüğün 
16 . 6 . 1969 gün ve Ref. 10/001-201061 sayılı yazısında, bize iki uçak kiralayacağını vaadeden 
Percell - Jones Firmasının son ve katî teklifini yerine getirememiş olduğundan bahisle mevcut tek
lifler arasında uygun şartları ihtiva ettiği bildirilen Douglas Firmasından uçak kiralansa dahi ser
vise 1969 Temmuz'unun ikinci haftasını geçmiş olacağı bildirilerek sadece 1969 faaliyet programı
nı tatbik edebilme bakımından rantabilite düşünülmeksizin uçak kiralanmasının uygun olacağı, 

Rantabilite hesaplan, üç yetkili dairenin müşterek mesailerinin muhassalosı değil, Teknik ve 
İşletme müdürlüklerinin ayrı, Satış Müdürlüğünün de ayrı bir hesap yapmış olduğu görüldü. Bu iki 
hesap karşılaştırıldığında büyük tezatlar müşahede edildi. Neden bu çalışmalar müştereken yapıl
madı şeklindeki sorumuza Genel Müdür Yardımcısı «Biz bu daireleri serbest bıraktık. Ayrı ayrı 
hesap yaptılar ve böylelikle bu acaip hesaplar meydana geldi.» diye cevap veriyor. Üstelik «Biz 
kendilerine talimat verseydik istediğimiz gibi bir hesap çıkardı.» diyor. 

İdare Meclisimizin çelişme nedenlerinin müştereken araştırılmasını ve raporun tevhiden getiril
mesini istemesi üzerine, Genel Müdürlükçe meydana getirilen ve tevhiden imzalanan Ticarî Genel 
Müdür Muavinliği çıkışlı 20 . 6 . 1969 gün ve 300073 sayılı yazıya ekli rantabilite hesaplarına ba
kılınca; evvelce tespit edilen 5 milyondan fazla kâr ortadan kalkıyor, İşletme ve Teknik Müdür
lüğünce gösterilen 2.617.961,00 liraldc zarar bu defa 1.226.716,00 liraya iniyor. 

Bu manzaraya bakıp şaşmamak ve hüzün duymamak mümkün değildir. Bu ve buna mümasil 
birçok anormalliklere bakıp tayin edilen muktezalara karşı güvenimi tamamen yitirmiş durumda
yım. İtiraf ederim ki, bu hazin manzara karşısında bu gemi nerede ise bir gün kayalara bindire
cektir diye korkuyorum.» diyerek THY A. O.'nm içinde bulunduğu vicdanları sızlatan durumu, 
gayet açık, doğru ve samimî olarak itiraf ve beyan etmiştir. (D. III. Ek 13, S. 3). 

Konuşmasına devam eden İdare Meclisi Başkanı Tevfik Tığlı; «Genel Müdürlüğün ileri sürdüğü 
işletme açığını kapatmak ve performana idame lüzumuna binaen rantabilite hesabına bakılmaksı
zın bir uçak kiralanması yolundaki mütalâasına iştirak edemiyorum. THY A. O.'ğı Ticaret Ka
nununa ve kâr esasına göre kurulmuştur. Binaenaleyh emsali bütün müesseselerde olduğu gibi biz
de de yapılacak her teşebbüsün ekonomik olup olmadığını gözönünde tutmaya evvelâ kanunen 
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mecburuz. Bilânçolu müesseselerde kendisini gösteren zarar arizî ve gayri memul nedenlerle de
ğil df-v basiretsizlikten ve hesapsızlıktan doğmuş ise neticesinden yönetim kurulları mesul olur. İs
letmede husule gelecek zararı, gerçi G02.'î sayılı yazıya göre Hazine karşılamaktadır. Fakat bu 
bilerek zararlı teşebbüsler yapılacak ve neticede zararını Hazine kapatacak dernek değildir. Kaldı-
ki bizim işletme açığımız ve performas noksanlığı aylardan beri devam etmektedir. Satmaldığımız 
2 uçağın Ağustos sonunda teslim edileceği ve kiralanacak uçağın yurdumuza gelmesi Temmuz so
nundan önce mümkün görülmediği güzönünde tutulunca bir aylık açığı kapatmak için 1,0 milyon 
(Birbuçuk milyon) lira zararı göze almak basi.n tsizliğin kendisi olur.» 

Bu ve diğer nedenlerle «Uçak kiralanmasına» muhalif olduğunu beyan etmiştir. (D. ITT. Ek M, 
S. 4.) 

Neticede İdare Meclisi. «Zamanın geçmiş olmasından, kiralanması derpiş olunan uçaklar için ya
pılan rantabilite hesaplarını farklar arz etmesinden uçak kiralanmasının mahzurlu olacağı anlaşıl
masından, uçak kiralama işinden sarfınazar edilmesine itti fakla kararlaştırmıştır. Karar No: 281 
(Dosya. TU. Ek 13/T - 48, S. 2). 

Bu arada 9 Temmuz 1909 tarihindi1 (îenel Müdür Hüseyin Yeğin'in işine sem verilmiş yerine Or
han Batı atanmıştır. 

281 No. îu karardan 21 gün sınıra 18 Temmuz 11)6!) günü toplanan THY İdare 'Meclisi: (îenel 
Müdürlüğün .17 . 7 . 1909 gün. ye 20.12.10 sayılı yazısı ile iki adet DU-9 uçağının Amerikan 
Percel 1 - Jones Firmasından kiralanması hususunda kira mukavelesinin yapılması için Genel .Müdür
lüğe yetki verilmesi teklifini müzakere etmeye başlamıştır. İsmi okunamayan bir zat (Muhteme
len (îenel Müdür) «Yaptığımız müzakereler evvelce kabul buyurduğunuz şartlara göre cereyan et
mişti. Kira 50.000,00 dolar olup, sigorta ve uçağın nakli bize aittir. 5 sene müddetle kiralanacak 
ve fi ay evvel ihbar etmek şartıyle mukaveleye son verilebilir ve uçağı iade edebiliriz. Kiralan
mak istenen uçaklar teklif yazımızda da arz ed'ldiği üzere en geç 28 . 7 . 1909 ila 1 . 8 . .1909 ta
lihlerinde bize teslim edilecektir. Bu uçaklar T 1.0 kişilik olup iç hatlara son derece elverişli bir 
tiptir. Mutfak kısmı yoktur. Gayemiz iç hatları jefleştirmoktir. Bu tipin bize kifayet edeceği 
kanısındayız. ;>2 serisi daha pahalı olup bize birşey kazandırmıyor'. Bize en ehveni bu 'M tipidir. 
Uçakların tesliminden sonra boyası burada yapılacaktı!'. Tabiî adamlar sözlerinde durdukları tak
dirde. 10 - 15 Ağustos 1909 arasında bütün iç hatları jetlcştireeeğrmiz ilân edildi. (B. TTT. Ek 15, 
S. U Ek 14, S. 1.) 

(Dikkat edilecek olunursa aynı İdare Meelbi, bir (îenel Müdürün değişmesine müteakip 27 Ha
ziran .1909 gününde 281 No. İn kararı ile uçak kiralanması işinden sarfınazar edilmesine karar 
vermişken bu kararın tam zıttı uçak kiralanman teklifini de, hem de aradan 2.1 günlük bîr zaman 
geçmiş olmasına rağmen, dikkate alarak müzakere etmeye rahatlıkla başlamıştır. Şimdi bu müza
kereyi anahatları ile izleyelim.) 

İdare Meclisi Başkanı Tevfik Tığlı : «Kiralanacak uçaklar bu ay sonu ve Ağustos başında ge-
' u-eği bildirilmektedir. Diğer taraftan satmaldığımız DC-9-32 uçakları, da Ağustos sonuna doğru ge
lecektir. 

Bu suretle esasen mevcut üç jet uçağı ile birlikte elimizde yedi adet jet uçağı olacaktır. Bunu 
programı yapıldı mı? Böyle bir şey yok» Bu konu üzerinde İdare Meclisimizce evvelce alman karara 
göre uçak kiralanması lüzumsuzluğu, tespit edil niştir. Bu kararın fam zıddı bir karar alınmak 
işeniyor. Bunu telif etmemiz lâzımdır. Ticaret Kanununa göre kiralamak yoluyle de olsa bir 
rantabilite hesabının İdare Meclisinde bulunması lâzım. Ayrıca uçakları nerelerde ve ne zaman 
içinde kullanacağız. Genel Müdürlüğün bu hesapları yapması lâzım. Diğer taraftan Amerika'ya 
uçakları teslim almak üzere bir heyet gönderilmek isteniyor. Uçaklar teslim edilmediği takdirde 
l)iı da bir basiretsizlik olur.» 

İdare Meclisi Başkanvekili Ziya Altmoğlu : «.Uçakların bakımlarını KLM veya nerede yaptı
racağımız malum değil. Uçakların kiralanması halinde 7 jet uçağının birden, bakım masrafları 
da, hesabetmek lâzım. Kâr veya zarar mevzuunda şahsî müşahedelerime göre, Aralık, Ocak, Şubat 
aylarında iç ve dış hatlarda büyük miktarda yolcu düşüklüğü vardır. Bu itibarla rantabilite ho 
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zıpları İdare Meclisine gelmelidir. Bn sene de za:ar edeceğimiz anlaşılıyor. 10 : 15 milyon lira za
rp r etmemiz ihtimalleri belirmiştir. İki yeni jet uçağımız ve kiralamak istenilen jet uçakları ile 
birlikte bunların da zararlarının inzimamıyle za.'-r/'imız 20 milyonun üstüne çıkar ki, bu bir fiyasko 
o1 ur.» (Dosya III. Ek-15 S-3, S-4) 

Neticede, yukarıda işaret olunan noksanların tamamlanarak yapılacak mukavele suretinin 
19 . 7 . 1969 günü de İdare Meclisine getirildikten sonra müzakere (''dilmesine 324 sayı ile karar 
verilmiştir. 

THY İdare Meclisinin 1 9 . 7 . 1969 gün ve 55 sayılı toplantısında, genel müdürlük 1 7 . 7 . 1967 
gün ve 201216 sayılı teklif yazısında: 

«Yaz tarifesinin 1 Nisan 1969 tarihinden itibaren başlamış olduğu, geçen yıla nazaran iç hat
larda c/c 30 ve dış hatlarda ise c/c 60 yolcu artışı olduğu ve bu yolcu artışının her geçen gün daha 
da fazlalaşacağına 1969 işletme ve faaliyet performansını noksansız ifa edebilmek ve 1970 yılı faa
liyetlerini aynı açıdan düşünmek üzere filoya muıyyen bir müddet için kiralık uçak ithalinin za
rurî olclıığmıu bn maksatla Percell Jones firmasından 2 adet DC-9-31 uçağının ortaklıkça daha önce 
kabul edilmiş şartlarla engec 28 . 7 . 1969 ilâ 1 . S . 1969 tarihinde teslim edilecek şekilde kiralan
masına ve kira mukavelesinin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesini» istemiştir. 

Ticarî Genel Md. Muav. Vedat Alpaslan : «Uçaklar 1 Nisan da kiralanmış olsaydı rantabl olur
du. Nihayet İra tarihi azamî 15 Haziran'a kadar ileri itmek kabildi. Arz ettiğim üzere i Nisan'dan 
başlayarak Ağustos sonuna kadar servise arz edilmesi halinde rantabl idi. Önümüzdeki mort sezon 
için bizde bir ümit yoktur. Bu yeni Genel Müdürün yeni bir politika görüşüdür. Hizmeti birinci 
plana alan bir proje hazırlanmıştır. 

Genel Müdür Orhan Batı : «Bir müessese ilk önce kuruluş gayesini tahakkuk ettirir, bundan 
sonra kâr gayesini dikkat nazarına alır. Şu andaki durumumuz, bu uçaklar kiralanmasa dahi ge
çen seneki zararın üstünde olacaktır. 

İdare Meclisi Başkanı Tevfik Tığlı : «Yalnız hizmet esasını gözününde tutarak, rantabilite he
saplarını dikkat nazarına almadan uçak kiralamasına iştirak etmiyorum. Ticaret Kanununa göre 
kurulmuş olan Ortaklığımızın gayesi kâr etmekir. Kâr edilmediği takdirde zarar ,. edilmemesidir. 
Basiretli bir tüccar olarak hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bizim müessesemiz Sümerbank, 
Etibank gibi tanzim edası rolde ve kısmen âmme hizmeti gören bir müessese değildir. Ticaret Ka
nununa göre idare meclisi sorumludur. Hattâ genel müdürün basiretsiz ve hatalı tutumundan 
doğan zarar yalnız genel müdürün şahsına kalmaz. İdare meclisini de sorumlu durumdan kur
taramaz. 

Hükümet hiç bir zaman zarar etseniz de uçak alınız tavsiyesinde bulunmamıştır. Geçen sei'.o 
1.1 milyon lrra zararla bilançomuzu kapatmış bulunuyoruz. Bu sene İnin a 10 milyon lira ilâve
siyle 21 milyon lira zarar edecek. Umumi heyetin karşısına nasıl çıkacağız. Bu idare meclisi 
için akıllı bir hareket olamaz. İki uçağın kiralanması konusunda müspet oy veremiyeceğimi şah
sî mütalâam olarak arz etmek isterim.» 

(Dosya : III, Ek -17, S. - 6,7) 
Bu müzakereler sonunda idare meclisi; yapılan rantabilite hesaplarının beher uçakta 1 226 716 

lira senelik zarar göstermesi muvacehesinde; ortaklığın Ticaret Kanunu hükümlerine tabi tica
rî bir müessese olmasından ve kâr esasına göre hareket etmek zorunda bulunmasından, bu iki 
uçak kiralansa dahi Türkiye'ye geldikten sonra boyanması ve tecrübesinin en az 15 gün süreceği 
cihetle işletmeye ancak Ağustos sonlarında konabileceği, bu suretle bütün bir yaz mevsiminin 
sonuna yaklaşılmış ve uçak sezonunun geçmiş olmasında. Ağustos ayı sonuna doğru mülkiyeti 
ortaklığa ait iki1 uçağın da yurda geleceğinden zaman bakımından da istifade mevzubahis olmadı
ğından, Percell - Jones firmasının bu kere teklif eylediği iki uçağın kiralanmasından sarfınazar 
edilmesine, üyelerden Dr. Muharrem Tuncay'ın muhalefetine karşı ekseriyetle karar vermiştir. 
Karar No. : 329. (Dosya - III, Ek - 16, S - 4) 1 9 . 7 . 1969 tarihinde kiralık uçaklar konu
sunda 329 No. lu kararı veren idare meclisi, üç gün sonra 22 . 7 . 1969 tarihinde genel 



— 158 — 

müdürlükten gelen 22 . 7 . 1969 gün ve 42/007-1776 sayılı yazı ile «bu uçakların tev-
lidedeeeği zarara rağmen ifa etmeye mecbur olduğumuz hizmeti yerine getirebilmek için Ulaş
tırma Bakanağının mütalâasının alınarak bir kere daha tezekkür edilmesini» istemiştir. 

THY İdare Meclisi, aynı gün 22 . 7 . 1969 gün ve 42/007-462 sayı ile ulaştırma Bakanlığına 
«yapılan muhtelif tetkikler bu kira uçaklarının THY'nın esas vazifesi olan hizmet arzını karşıla
makla beraber maddî bir zararı tevil edecekleri tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Yukarda arz edilen ve çelişen bu iki fikir karşısında uçak kiralama hususunda tereddüt hâsıl 
olmuş ve bu hususta Bakanlığımızın mütalâasının alınmasına zaruret hâsıl olduğunu» belirtmiktir. 

Bu yazıya Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesi Başkanlığı aynı gün, yani 22 Temmuz 
1969 gün ve SHD :EP-8/HEP-416 sayılı yazı ile «yeterli bir memleket içi ve dışı uçak seferleri 
ihdas etmek imkânlarından mahrum bulunulduğu gibi, her geçen gün piyasanın elimizden kaçma
sına sebebiyet vermektedir. Mevcut iki uçağa ilâveten satma]man ve Eylül ayında hizmete gire
cek olan iki jet uçağına rağmen, gerek dış ve gerekse iç hatlarda muntazam ve ihtiyacı karşı
layacak seferler yapılmasına imkân olmadığı, filo gücünün ve işletme imkânlarının artırılması 
halinde; Halihazır filo ile taşman yolcu adedindeki % 30 nispetindeki artışın daha yüksek bir 
seviyeye ulaşacağı, ayrıca hac zamanında kendi ve komşu memleketler hacılarını taşımamız. 
Avrupada her yıl artmakta bulunan işçilerimizin yurda kolaylıkla gidip, gelmelerini temin ede
cek charter seferleri ihdas etmemiz mümkün olacaktır. 

İlâveten, memleketimize gelecek turist ve kargo nakliyatını daha büyük bir kısmının taşınması 
imkânı doğacaktır. 

Bu durum muvacehesinde, döviz tasarrufu da dikkat nazara alınmak suretiyle ve verimli 
bir işletme imkânlarını sağlayacak ikj uçağın kiralanması uygun görülmektedir.» denil
mektedir. 

Bu yazı üzerine ayni gün 22 Temmuz 1969 da THY İdare Meclisi; Bakanlıktan alman ce
vabî yazıya uyularak sözü geçen iki adet DO - 9/31 tipi jet- uçağının Percell - Jones Fir
masından kiralanması ve dosyada mevcut mukavelenin Genel Müdürlük tarafından imzalan
masına yetki verilmesine ittifakla karar vermiştir.» karar no : 331, (Dosya - III, Ek - 18, S - 2, 3) 

THY Genel Müdürlüğü, aynı gün 22 Temmuz 1969 günü) bu yetkiye istinaden Percell 
Jones Firması ile mukavele imzalamıştır. 

Temmuz aynım 22. nci gününün Ulaştrma 3akan ığı için en u.rnn günlerden biri olduğu 
anlaşılmaktadır. 

22 . 7 . 19G9 g:üniı THY Genel Müdü lüğü 3akaıi;ığm müialâasmm alınmasını isteyen tek
lifini İdare Meclisine gönderiyor. İdare Meclisi iju teklifin gelmesi üzerine hemen toplanı
yor ve Genel Müdürlüğün teklifini olduğu gibi kabul edip Bakanlığa bir yazı ile sunuyor. 
Ankara'daki bakanlık İstanbul'daki THY'nm İm teklifin alınca hemen durumu tezekkür edip 
«Uçakların kiralanmasının uygun olduğu» mütalâasını THYna gönderiyor. 

THY İdare Meclisi tekrar toplanarak daha önce reddettiği bir teklifi, ' bu sefer kabul ede
rek Percell - Jones Firmasından uçak kiralanmasına karar veriyor. Ve- bunun üzerine de 
THY Genel Müdürlüğü Percell - Jones Firması ile mukavele imzalıyor. Demekki, firma İstan
bul'da işin sonunu beklemekteymiş. 

Ulaştırma Bakanlığı, THY'nm plan gereğince uygulanması gereken iç hat jet projesinin 
objektif bir usul içinde ve zamanında gerçekletmesi yönünde gerekli tedbirleri almaması 
sebebiyle THY dolayısıyle Türk Devleti büyük ölçüde maddî zarara uğrarken bu sefer 
THY İdare Meclisince rantabilite hesaplarının açıkça beher uçakta 1 226 716,00 lira za
rar göstermesi karşısında uçak kiralamaktan vazgeçmişken Ulaştırma Bakanlığının, bu defa 
THY İdare Meclisinin aksi kararma rağmen, uçak kiralanmasının uygun olduğu müta
laasını vermesi, kesin ve acık maddî bir zararı uygun mütalaa etmesi için önemli bir sebe
bin bulunması gerekmektedir. 

Yirmidört saat içinde verdiği karardan rüeû etmek mecburiyetinde kalan İdare Meclisi 
ve karamı şekil değiştirmesine sebebolan diğer yetkililer hakkında soruşturma açılması 
gerektiği kanaatindeyiz. 
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Percell Jones Firmasından iki uçak kiralanmasına kara verildikten ve mukavele akdedil
dikten 25 gün sonra 16 ağustos günü toplanan THY İdare Meclisi : Genel Müdürlüğün 
16 . 8 . 1969 gün ve Tek. 201376 sayılı yazısı nı müzakereye almış. 

Bu yazıda, 
«1. 22 . 7 . 1969 günü imzalanan mukavele gereğince DC - 9/31 tipi uçaklarından 47006 

seri nolu uçak 26 . 7 . 1969 günü 47251 seri no lu uçak ise 1 . 8 . 1969 günü Las Yegas'da 
TIIY'na teslimi gerekmekte idi. Uçakları teslira almak üzere zamanında ekipler gönderil
memiştir? 31 Temmuz 1969 günü aldığımız telden 47251 seri nolu uçağın arandığı öğrenilmiş
tir. 

«2. Firmadan uçakların kati teslim tarihi hakkında yazılı belge alınması istenmiş, alman 
belgede birinci uçağın teslim tarihinin 17 Ağustos 1969 olduğu, diğer uçak için tarih verme
dikleri bildirilmiştir. 

3. 16 Ağustos 1969 günü Percell Jmıes Firmasından alman telgrafta, (THY'ııa kiralan
ması kararlaştırılan DC - 9/31 uçağının sahibi firma ile uçağın finansmanı için aramızda ya
pılan mukaveleyi kabul edemeyeceğini 13 . 8 . 1969 da tarafımıza bildirmiştir.) Kira süresi
nin 5 seneye çıkarılacak şekilde tadil o dilmemi istenmekte vo bu tadile bağlı olarak birinci 
uçağın 25 Ağustos l!)G9Y!a aslini edileceği bildir İmekUdir. 

4. Bu durumda Percell Jones Firmasında1 uçak kiralama için daha fazla uğraşmanın 
lüzumsuz ve faydasız olduğu, mukavelenin ip- li ile taahhüdünü yerine getirmeyen firmaya 
karşı gerekli kanunî muamelelere tevessül edil' ek üzere Guıel Müdürlüğe selâhiyet veril
mesi istenmiştir.» İdare Meclisi Genel Müdürlü' 'ün bu isteğini 373 nolu kararı ile ittifakla ka
bul etmiştir. 

(Dosya - III Ek -19, S - 3 , 4) 
İdare Meclisi nihayet 16 . 8 . 1969 gün ve 373 sayılı kararı ile Percell Jones Firmasından 

uçak kiralama için daha fazla uğraşmanın lüzumsuz ve faydasız olduğu gerekçesi ile mu
kaveleyi iptal etmiştir. 

Proje gereğince THY jet filosunda 7 (yedi) a ;et jet yolcu uçağı olması lâzımgelirken hor 
türlü imkân da sağlanmukm, THY höymeo U'69 yılı 8. nci ayında 3 jet yolcu uçağı ile 
kalakalmı/m. Bilâhara Ağustos sonunda alman iki obsiyonlu uçakla uçak aded; 5'e çıkmış
tır. 

THY; Percell J.mes F'rmasmm elinde uçak olmayan aracı bir firma olması nedeni ile bü
tün yaz programı süresince bu firma ile oyalanmış ve neticede uçak kiralayamadığı gibi or
taklık uğradığı maddî zararı Percell Jmms Firmasından da tah'dl edememiştir.' Zira Firma
nın maddî bir karşılığı mevcut, değkdir. 

THYııuı bu kadar önemli bir koııuhı bütün bir yaz süresince .zayıf aracı bir firmaya 
bağlı olarak kalması, başka uçak kiralayıcılar ile yeterli temas ve imkân aramaması bir 
kasla makrmı değilse muhakkak büyük bir basiretsizlik örneğidir. 

Boraya kadar cereyan eden olaylar ve 1 u olaylar zinciri içinde başta Ulaştırma Ba
kanlığı olmak üzere, THY İdare M^clûü ve Gem i Müdürlüğün tutumları; birçok noktalardan 
tezatlarla dolu davranışlar olarak görülmekledir. 

Şöyl eki; 
1. THY İdare Meclisi; İkinci Beş Yıllık Planda 68 - EO - 40020 numara ile yer alan iç hat jet 

projesi üzerinde bir yıla yakın bir zaman çalıştıktan sonra nihayet, 17 . 11 . 1968 gün ve 452 
sayılı kararı ile THY için en uygun uçak tipi olarak DC - 9/30 uçağı olduğunu tespit etmiş 
ve bu uçaklardan proje gereğince 7 adet satınalınmasma karar vermiş ve bu kararını da 
Ulaştırma Bakanlığına bildirmiştir. 

Projenin finansmanı için her hangi bir engel de yoktur. Yalnız bu arada Douglas Firma
sının dışındaki diğer rakip firmalar, THY İdare Meclisinin bu kararını da, çalışmaların dü
ğer safhalarında olduğu gibi tekrar bakanlık nozdinde itirazda bulunmuşlardır. Bakanlık. 
konuyu teftiş heyetine havale etmiş teftiş heyeti de yaptığı çalışmalar sonucunda bazı nok
talarda şikâyetleri haklı bulmuştur. Bakanlık teütiş heyetinin bu raporunu alan THY İdare 
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Meclisi, teftiş heyetinin hu raporunu incelettirmiş kendi çalışmak nnm doğru olduğunu tespit ettir
miş ve hatta teknik üniversitesi uçak enstitüsünden de kendi çalışmalarının doğruluğuna dair bir 
rapor almıştır. 

Bütün bunlara rağmen, her hangi bir olumsuz sebep de yokken. THY Grene] Müdürlüğü 
20 . 1 . 1969 gün ve 210020 sayılı bir yazısı ile iç hat jet projesi için uçak mubayaasının iptalini 
idare meclisinden talebetmiş ve idare .meclisi de aynı gün Genel Müdürlüğün bu talebini kabul 
etmiştir. 

Bunun üzerine Genel Müdürlük bu kararı 21 . 1 . 1969 günü ilgili firmalara telgrafla bildir
miştir. 

2. THY'lan jet işletmesine başlayınca 1968 yılında .1967 yılına nazaran dış hat yolcusu'% 71.3 
oranında artmıştır. Bu yolcu artışının 1969 yılında. 1968'e nazaran dış hatlarda % 60 ve iç hatlar
da da x/c 30 oranında artacağı ve hatta bu miktarları da geçeceği tahmin edilmiştir. 

3. Fakat THY elinde artmış bulunan bu yolcuyu taşıyabilmek için yeter adette jet yolcu uça
ğı yoktur. 0 tarihte THY'nm biri kiralık 1)C - 9/10 (77 kişilik) uçağı ile kendi malı 2 adet 
J)C - 9/30 (103 kişilik) uçağı olmak üzere 3 adet jet yolcu uçağı vardır. İç ve dış hatlardaki bu 
çok fazla yolcu talebini karşılamak için THY'nm uçağa ihtiyacı mutlaktır. 

4. Bu arada. THY na Boeing Firmasından 25 ve 28 . 1 . 1969 gün ve 3127 ve 3128 sayılı tel
grafları gelmiştir. Bu telgraflarda Boeing Firması; 

a) Başkalarına satılmcaya kadar daha önceki tarihlerde yaptıkları tekliflerinde belirttikleri 
Uçakların fiyat değişikliği olmaksızın THY emrinde olduğunu, bunlardan; 

1. 5 adet 737 - 200 uçağı Ocak - Mayıs 1969'da, 2 adet de 1970 başında THY na teslim edilmek 
üzere beherinin 4 309 85.1,00 dolar olduğu, ayrıca kiralık, 

2. 2 adet 737 - 200 ile, 2 adet 727 - J00 uçağının da mevcut bulunduğunu, 
b) TIiYîıa yüzde yüz kredi temin edileceği (Peşin istenmiyor) 
e) Beher uçak için bedelsiz beş uçuş ekibi yetiştirileceği, 
d) THY'nm obsiyon.lu uçaklar için 2O0 000,00 dolar kadar maruz kalabileceği tazminat öde

mesi hususunda mevcut garantisini muhafaza etmekte olduğunu teyiden bildirmiştir. 
Yapılan müzakerelerde THY Genel Müdürlüğü: iç ve dış hatlar jet projesine göre uçak muba

yaasını iptal ettiklerini do.iayısiyle proje gereğince tekrar uçak mubayaasının mümkün olamayaca
ğım. uçak kiralama konusuna gelince filhakika, bir uçağın yıllık gelirinin takriben 25 : 30 mil
yon lira civarında olduğu, uçak kiralık ise 20 milyon lira kadar harice döviz transferi gerekece
ği. oysa ki, satmalımın uçakta bu transfer miktarının 10 milyon lira olacağı, bu sebeple uçak kira
layıp işletmek yerine satmalıp işletmenin çok daha ekonomik ve. .rantabl olduğu gerekçesi ile 
Boeing Firmasının kiralık uçak teklifini de reddetmiştir. Şartlar ne olursa olsun THY; 'Boeing 
uçaklarını satmalmamak konusunda kararlı olduğunu daha önceki çalışmalarda tespit ve ifade et
miştik. 

5. Buna mukabil THY Genel Müdürlüğü Ortaklığın 1969 - 1970 yılları âcil ihtiyaçlarını kar
şılamak için evvelâ uçak satma.lmasmı bu maksatla da işlemi tamamlanmış obsiyonlu iki adet 
DC - 9/30 uçağının satmalmmasmı teklif ediyor ve idare meclisi 4 . 2 . 1969 gün r e 42 sayılı ka
rarı ile beheri 4 383 696,00 dolar olmak ve % 20 si 1 753 478.00 dolar peşin ödemek şartıyle bu 
uçakların satmalınmasma karar veriyor. Bu maksatla mukavele ilgili firma ile THY" arasında 
1~) . 2 . 1969 tarihinde imzalanıyor. 

6. Ancak; THY'ca satmalımın bu iki obsiyonlu uçağın biri Eylül diğeri Ekim 1969'da ortaklı
ğa teslim edilecektir. Oysa ki. THY'nm yaz programlımı uygulanabilmesi için iç ve dış hatlardaki 
fazla yolcu talebini karşılayacak adette uçağa ihtiyacı halen ortadadır. Bu boşluğu doldurmak için 
THY" İdare Meclisi ortaklığın 1 Nisan 1969'da başlayacak olan yaz programında kullanılmak 
üzere iki adet uçak kiralamaya Şubat ayı içinde karar vermiştir. (S - 6/97) 

THY Grenci Müdürlüğü, bu arada, muhtelif firmalarla yaptığı temaslar sonunda 26 . 3 . J969 ta
rihinde Pereefl - dones firmasından iki adet DC - 9/31 uçağının kiralanmasını teklif etmiş ve ida
re Meclisi 127 sayılı kararı ile bu teklifi uygun görmüştür. 
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(Şubat ayı içinde Boeing Firmasının yaptığı taklitler arasımla bulunan kiralık emre hazır 
uçakları kiralamamak için, uçak satınalıp işletmenin uçak kiralayıp isletmeden çok daha avantajlı 
olduğunu ileri sürerek Boeing uçaklarının kiralanmasına da karşı çıkıp ortaklığın yaz progra
mında kullanamayacağını bile bile obsiyonlu iki adet DU - 9/30 uçağını satmalmmasım teklif, 
eden THY' Genel Müdürlüğü bu arzusunu THY İdare Meclisine kabul ettirdikten sonra, şimdi 
de hiçbir sakınca görmeden aynı Şubat ayında iki adet DC - 9/31 uçağının kiralanmasını idare 
meclisine teklif etmekte ve o idare meclisince de bu teklifler rahatlıkla kabul edilmekte1. Genel 
Müdürlüğe bu çok kısa zaman birimleri içinde birbirini nakzeden davranışlarının sebeplerinin hiç
bir şekilde sorulmadığını görmekteyiz.) 

THY'nın uçak. kiralamak istemesinden maksadı, yeni satınaldığı iki obsiyonlu uçak ancak yaz 
sonunda servisi' girebileceği ve idinde halen mevcut 3 jet yolcu uçağı, çok artmış bulunan iç ve 
dış hat yolcu talebi, çarter seferleri ve turistik seferleri karşılayamadığı için 1969 yılı başı ile 
Ekim ayı arasındaki uçak ihtiyacı boşluğunu kapatmak için hemen iki adet uçak kiralamak iste
miştir. 

Nitekim THY elinde yeter adette uçak olmadığı için 3 000 saatlik çarter uçuş talebini reddet
mek mecburiyetinde de kalmıştır. THY kiralayacağı bu uçakları 1 Nisanda başlayacak >olan yaz 
uçuş programında kullanmak mecburiyetindeydi. Pereell - Joııes Firması ile bu maksada hiznıe* 
edecide şekilde uçakların teslimi şartı ile anlaştığı halde firma, bu kiralık uçaklar, .100 000 dolar 
ka,pora yatırıldığı ve Nisan ayı da geçtiği halde THY'na teslim edememiştir. 

'Buna rağmen THY İdare Meclisi, bu firmadan uçakları her seferinde müddet temdidetmek stv 
reliyle kiralamayı düşünmüş ve nihayet Haziranın sonunda tamamen vazgeçmişse de Ulaştırma 
Bakanlığından aldığı «Uygundur» talimatı üzerine tekrar uçak kiralanmasına karar vermiş ve ge
nel müdürü yetkili kılmış ve mukavele de yapılmışsa ila Pereell Joııes Firması, elinde kiraya 
verecek uçak olmadığı için, taahhüdünü yerine getirememiştir. 

THY A. O. 1968 yılı içinde, iç hat jet projesi için en uygun uçak tipi olarak l)F - 9/30 uçağını 
seçmiş ve proje gereğince bu uçaklardan 7 adet alınmasına, 17 . 11 . 1968 gün ve 452 sayı ile itti
fakla karar vermişken, bilâhara alt yapı kifayetsizliği, organizasyon yetersizliği ve geçen sürfo 
içinde uçak teknolojisindeki gelişmeler iddiası ile iç. hat jet projesi gereği olan 7 adet 1)C - 9/30 
uçağının satnıalınmasmı bu kere 22 . 1 . 1.969 gün ve 28 sayılı kararı ile iptal etmiş, fakat bu tip 
uçaklardan obsiyonlu olan iki adedinin alınmasına karar vermiştir. 

Ancak satmalımın bu uçaklar da mukaveleye güre biri Kylül 1969'da. diğeri Hkim 1969'da 
THY'mda hizmete girebilecekti)'. Buna karşılık gerek iç hatlarda, charter ve turistik charter se
ferinde çok büyük talep mevcuttur. Fakat THY bu tarihte elinde yalnız 3 adet jet yolcu uçağı 
olduğu için bu istekleri karşılayamamaktadır. Nitekim bu meyanda 3 000 saatlik bir charter tale
bini de reddetmiş bulunmaktadır. Üstelik THY'nın en çok faal olması gereken yaz dönemi de baş
lamak üzeredir. 

THY yeni aldığı uçaklar servise girinceye kadar ve L Nisamla başlayacak olan yaz programını 
uygulayabilmek için DC - 9/31 uçağının Pereell Joııes Firmasından en geç, 1 Nisan 1969'da ser
vise girecek şekilde kiralamak istemişse de. Pereell Joııes Firmasının idinde uçak olmayan aracı 
bir firma olması nedeniyle bütün yaz programı süresince bu firma ile oyalanmış ve neticede 
uçak kiralayamadığı gibi uğradığı maddî zararı Pereell Joııes Firmasından da tahsil edememiş
tir. zira firmanın maddî bir karşılığı mevcut değildir. THY'nın bu kadar önemli bir konuda bü
tün bir yaz süresince zayıf bir firmaya bağlı olarak kalması başka uçak kiralayıcılar ile yeterli 
temas ve imkân aramaması bir kasde makrıuı değilse muhakkak açık bir basiretsizlik örneğidir. 

Tabiatiyle THY. İdare Meclisi, bu şekilde hareket etmekle THY mı fiilen maddî ve manevi zarara 
sokmuştur. 

Ulaştırma Bakanlığı, THY'nın plan gereğince uygulaması gereken iç hat jet projesinin objek
tif bir usul içinde, mevzuata uygun olarak yürütülmesi ve zamanında gerçekleşmesi yönünde ge
rekli tedbirleri almaması sebebiyle THY'nı dolayısiyle Türk Devleti büyük ölçüde maddî ve ma-
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nevi zararlara uğramıştır. Buna ilâveten THY İdare Meolisi, rantabilite hesaplanılın beher uçak
ta 1 226 716 lira zarar göstermesi karşısında uçak kiralamaktan vazgeçmişken Ulaştırma Bakanlığı, 
bu defa THY İdare Meclisinin aksi kararına rağmen, uçak kiralanmasının hem Percell Jones fir
ması gibi ve karşılığı olmayan aracı bir firmadan uçak kiralanmasının uygun olduğu mütalâasını 
vermesi, kesin ve açık maddî bir zararı uygun mütalâa »etmesi için önemli bir sebebin bulunması ge
rekmektedir. Aksi halde bakanlık THY'm açıkça ve bilerek maddî zarara sevk etmiş olmaktadır. 
Bu neticede Ulaştırma Bakanlığının sorumluluğu, ortaklık idare meclisinden daha ileri derecede ol
duğu sabit olmaktadır. 

İkinci Beş Yıllık Planda ve yıllık programlarda yer alan 68E040020 sayılı iç hat jet projesi, 
1969 yılı için 4 adet jet yolcu uçağının alınmasını öngörmekte idi. Şayet bu proje uygulanmış olsa 
idi. THY elinde o tarihte biri kiralık olmak üzere 7 adet jet yolcu uçağı olacak bu suretle yukar
da izah ve ifade ettiğimiz maddî ve manevi zarara uğramamış bulunacaktı. Ortaklık sorumluları, 
THY'na mahsus yasasının kendilerinden beklediği basiretli davranışı göstermemişler binnetice or
taklığı maddî zarara sokmuşlardır. 

Tabiatıyle bu zarar 1969 yılma mahsus kalmamış müteakip yıllara da derece, derece sirayet et
miş, THY'nm yeterli ve güçlü bir bünyeye kavuşmasını geciktirmiştir. 

İdare Meclisi nihayet 16 . 8 . 1969 gün ve 373 sayılı kararı ile Percell Jones Firmasından 
uçak kiralama için daha fazla uğraşmanın lüzumsuz ve faydasız olduğu gerekçesi ile mukaveleyi 
iptal etmiştir. Böylece THY da 1969 yılının 8 nci ayında proje gereğince 7 adet jet yolcu uçağı 
olacakken 3 uçakla kalakalmıştır. Bunun üzerine THY İdare Meclisi tekrar teknik Genel Müdür 
Muavini Ertuğrul Alper'in başkanlığında THY'nın 1970 - 1974 b?ş yıllık uçak ihtiyacını tespit et
mek için 7 kişilik bir komisyon kurmak zaruretinde kalmıştır. 

THY gibi büyük işletmeci ve yatırımcı, dinamik bir müessese için aslında uzun vadeli planlar 
hazırlamak ve bu planlara dayanarak faaliyetlerini yürütmesini esas alan bir politika uygula
ması lâzmıgelirken aksine hemen, hemen daima âcil ihtiyaçlarım karşılayan günlük bir politikayı 
benimsediği ve uyguladığı görülmektedir. 

Bu tarz uygulamanın doğal sonucu olarak da THY'ları kendisinden beklenen hızlı gelişmeyi 
sağlayamadığı gibi Devlete de oklukça pahalıya mal olmaktadır. 

THY İdare Meclisi Ortaklık için temel nitelikte olan 32 milyon dolar malî portresi bulunan 
ve 1968/1971 yılları arasında uygulanması düşünülen 6840020 numaralı iç ve dış hatlar jet pro
jesinin gerçekleştirilmesinde ö . 1 . 1968 gün ve 3 sayılı ve 25 . 5 . 1968 ve 192 sayılı kararları 
ile teşkil ettiği 18 kişilik teknik komisyon, çalışmalarını tamamlayarak Boeing 737 - 200 uçak
larının alınmasını öneren 3 . 8 . 1968 tarihli ilk raporunu ver.mişsede THY İdare Meclisi; bu ra
poru Douglas Firmasına olan temayülünden dolayı yarattığı sun'i sebeplerle reddetmiştir. 

Filhakika THY İdare Meclisi; müteakip çalışmalarında birtakım tertipler sonunda iç ve dış 
hatlar jet projesi için en uygun uçak tipi olarak DC - 9 - 30 uçağını seçmiş ve proje gereğince 
bu uçaklardan 7 (yedi) adet sa"hnalınmasma 17 . 1 . 1968 gün ve 452 sayı ile ittifakla karar ver-
mişsede 64 gün sonra kendi yarattıkları altyapı kifayetsizliği, organizasyon yetersizl'ği ve uçak 
teknolojisindeki gelişmeler iddiası ile preje gereğince 7 (yedi) adet DC - 9 - 30 uçağının satmalm-
ıııasmı bu kere 22.1.1969 gün ve 28 sayılı kararı ile iptal etmiştir. Fakat 15 gün sonra 4 . 2 . 1969 
tarihinde 42 sayılı kararı ile bu DC - 9 - 30 tipi uçaklardan obsiyonlu olan iki uçağın biri 1969 
Eylül'ü diğeri Ekim'de ortaklık emrinde hizmete girecek şekilde satmalmmasma karar vermiştir. 
Ve mukavele 15 . 2 . 1969 tarihinde imzalanmıştır.. Ayrıca bu uçaklara ilaveten iki adet 
DC - 9 - 31 uçağını de Perccll - Jones Firmasından kiralamaya karar vermiştir. Ve mukavele 
22 . 7 . 1969 tarihinde imzalanmıştır. Bilâhare 1970 yılında iki adet DC - 9 - 30 ve 197.1 yılında 
iki adet DC - 9 - 30 uçağı daha satmalmıştır. 

Böylece İdare Meclisinin; genel müdürlüğün 22 . 1 . 1969 gün ve 210020 rayılı teklifinin 
3 ncü umdesinde iç hat işletmemizin, kademeli geçiş gözetilmeksizin tümü ile 1969 yılında gerçek
leştirilmesi ortaklığımıza fayda yerine zarar tedidedecektir» şeklindeki görüşünü benimseyip uy
gulamaya koymuş olduğu anlaşılmaktadır 
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Filhakika, iç ve dış hatlar jet projesi gereğince mubayaa yapılsaydı 1969 yılında 4 adet 
DC - 9 - 30 uçağı satmalmıp THY emrinde kullanılacaktı. O halde kullanılacak uçak adedi bakı
mından THY A. O. lığmca gerçekte bir sakınca mevcut değildi. Ve hatta uçak kiralayıp kullan
mak satmalıp kullanmaya nazaran daha da zordu. 

Demek ki, THY; İdare Meclisi bu tutumuyla, ön hazırlıkları daha önce yapılmış fakat 
5 . 1 . 1968 tarihinden 20 . 1 . 1969 tarihine kadar 380 gün üzerinde çalışılan ve bu maksatla 
(200) bin lira kadar masraf yapılan ve hatta THY'nın günlük işlerinin dahi aksamasına varın
caya kadar emek ve zaman harcanan 32 milyon dolarlık bir proje gereğince DC - 9 30 uçakla
rından 7 (yedi) adet satınalmmasmdan yukardaki gerekçe ile vazgeçmiş fakat Douglas Firma
sından proje dışı, aynı uçakların kademeli olarak ikişer, ikişer satmalmmasında herhangi bir sa
kınca görmemiştir. 

Oysaki Ulaştırma Bakanı, iç ve dış hatlar jet proesi için uçak mubayaasının iptal edilme se
bebini 1969 yılı Bütçe konuşmasında; «1967 yılında başlanmış olan iç hat jetlc-şmesi ihalesi 
durdurulmuştur. 

Bu durdurmanın sebebi, bu uçaklar 1969'da değil ancak 1970'de alınacaktır^ şeklinde açık
lamıştır. Ulaştırma Bakanının yukardaki beyanı ile THY İdare Meclisinin bu husustaki kararı ve 
müteakip hareket şekli birbirine uymamaktadır. (S - 6/89) 

THY İdare Meclisi, Ulaştırma Bakanlığının maksadının dışında iç ve dış hatlar jet projesini 
bir kenara iterek proje dışı kademeli olarak DC - 9/30 uçaklarını satmaldığı anlaşılmaktadır. 

THY İdare Meclisinin yukarda açıkladığı şekilde proje dışı kademeli olarak uçakları satm-
alması, ortaklığı ve dolayısıyle Devlet büyük maddî zararlara sokmuştur. 

Şöyle k i ; ortaklık muhtelif tarihlerde satmaldığı DC - 9/30 uçakları için; 
1. 15 . 2 . 1569 da alman, 
2 adet DC - 9/30 uçağı.... 2 X 4 383 696,00 = 8 767 392,00 dolar, 
2. 1 . 7 . 1970 de alınan, 
2 adet DC - 9/30 uçağı için... 2 X 4 609 000,00 = 9 218 000,00 dolar, 
3. 1971 de alman, 
2 adet DC - 9/30 uçağı için.... 2 X 4 848 718,00 = 9 697 436,00 dolar, 
6 adet DC - 9/30 uçağı için.... 27 682 828,00 dolar ödenmiştir. O halde beher DC - 9/30 uçağı 

THY na ortalama 27 682 828,00 : 6 = 4 613 805,00 dolara malolmuştur. 
THY iç ve dış hatlar jet projesine göre mubayaa yapsaydı beher DC - 9/30 uçağı 4 383 696,00 

dolar olduğuna göre; 
6 X 4 383 696,00 = 26 302 176,00 dolar ödeyecekti. O halde THY bu şekilde proje dışı ka

demeli olarak DC - 9/30 uçaklarını satmalmak suretiyle ortaklığı 27 682 828,00 — 26 302 176,00 
= 1 380 652,00 dolar zarara sokmuştur. 

Bu hesaba ortaklıkça ödenmiş faizler dâhil edilmemiştir. Gerçekte THY bu satmaldığı 6 adet 
DC - 9/30 için faizleri de beraber 32 310 627,00 dolar ödemiştir. 

Arada 32 310 627,00 — 27 682 828,00 = 4 627 799,00 dolar daha fark vardır. Faiz miktarının 
bu kadar yüksek oluşu, uçakların kademeli alınmasından dolayıdır. Proje gereğince 7 (yedi) 
DC - 9/30 uçağı birden mubayaa edilseydi elbette faiz miktarı bu kadar yüksek olmayacaktı. Bu 
miktara proje gereğince uçakların kullanılmamasmdan doğan kâr mahrumiyetini de ilâve edecek 
olursak zararın gerçekte daha büyük olduğunu görürüz. Bu kapasitedeki bir jet yolcu uçağının 
yıllık ortalama kârının (1,2) milyon dolar oldujımu düşünürsek, yalnız birinci yıl yani 1969 yılı 
için 4 adet DC - 9/30 uçağının hizmete sokulamamasmın yarattığı kâr mahrumiyeti, 4 X 1, 2 = 4,8 
milyon dolar eder. Bu miktar uçak satınalımından doğan zararla toplandığı zaman ortaklığın 
gerçek zararının 4, 8 + 1 380 654,00 = 6 180 654,00 dolar kadar olduğu görülür. 

Yeşilköy bakım tesislerinde jet yolcu uçaklarının bakım, tamir ve revizyonları için jet işlet
mesine geçecek projenin öngördüğü gerekli teçhizat ve gereçlerin temin edilmemesi ve ilâve te
sisler kurulmamış olmasından dolayı THY kendi DC-9/30 jet uçaklarının da bakımlarını kiralık 
DC - 9/10 uçağı için yapılmış KLM bakım anlaşmasından yararlanarak KLM Firmasına yaptırmış 
olup 1972 yılı Mayısına kadar (27 361 800,00 lira ödemiştir.) 



— 164 — 

Yalnız bakım, tamir ve revizyon için döviz olarak para ödemekle kalmamış bugün filoda 12 
jet yolcu uçağı olduğu halde THY, bunların gerekli bakım ve revizyonları için, son zamanlarda
ki bütün gayretlere rağmen zorunlu olarak hâlâ KLM Firmasına tabi bulunmaktadır. 

THY İdare Meclisi; iç ve dış hatlar jet jrojesini uygulamak yerine proje dışı uçak satnıalma-
yı tercih etmekle Douglas Firmasının şartlarına istese de istemese de tabi olmuştur. 

Nitekim THY obsiyonlu iki uçağı satmalmaya karar vermeden önce iç ve dış hatlar jet projesi 
için firmalar yeniden teklifler yapmışlardır. Bu teklifler arasında örneğin Boeing Firması 
25 . 1 . 1969 tarihinde 32 milyon dolarlık projenin % 20'si olan 6,4 milyon dolar peşinatı da iste
mediğini ve 7 (yedi) adet uçağı % 100 kredi ile vereceğini yazılı olarak teklif etmiştir. Buna 
rağmen THY İdare Meclisi; Boeing Firmasının teklifini de reddetmiş üstelik 2 . 2 . 1967 tarihli 
mukavelede % 10 peşinle DC - 9 30 uçağı satmalmışken, bu defa 15 . 2 . 1969 tarihli mukave
le ile 2 adet DC - 9 - 30 uçağım, firmadan % 20 peşinle 1 753 478,00 dolar ödeyerek satmalmış-
tır. Oysa ki, ençok % 10 peşinle 876 739,00 dolar ödemesi gerekirdi. 

THY İdare Meclisi bu kararı ile de ortaklığı, 876 738,00 dolar fazla ödemeye mecbur et
mekle, dolayısıyle zarara sokmuştur. İdare Meclisi Başkanı Tevfik Tığlı: İdare Meclisinin 5.1.1968 
gün ve 1 sayılı toplantısında genel müdürlüğün 26 . 12 . 1967 gün ve 150528 sayılı raporu üze
rine yapılan müzakerelerde, «Bu itibarla ve bu dikkat içinde mesele yedi vahit şeklinde tezahür 
ederse, uçaklar yedi vahitten, birden fazla firma halinde tezahür ettiği takdirde de hangi firma 
daha müsait şekilde teklif yapmışsa o firmadan satınalmak için karara varılmasında isabet olaca
ğı tabiîdir.» şeklinde bir fikrin sahibi olduğunu belirtmişse de, bu defa bu fikrinden vaz geçmiş 
görüyoruz. (S - 6/55-56) 

THY filosunda 1969 yılında proje gereğince yeteri kadar jet yolcu uçağı bulundurulamadığı 
için 3 000 saatlik charter uçuş talepleri reddedilmiştir. Bunun parasal değeri ise bir saatlik char-
ter uçuşu THY'na net 300 (üçyüz) dolar kâr sağladığına göre, 

3 000 saatlik charter uçuşu x 300 dolar = 900 000,00 dolar eder, O halde THY İdare Meclisi, 
iç ve dış hatlar jet projesini uygulamamak suretiyle ortaklığı 900 bin dolar kâr mahrumiyeti se
bebiyle zarara sokmuştur. 

Netice olarak; 
THY İdare Meclisi Boeing uçaklarına nazaran DC - 9 - 30 uçağını seçmek ve kademeli uçak 

satınalmak yoluyle ortaklığı, 
1. Sadece 6 adet uçak satınalmmasmda 1 823 712,00 dolar zarara sokmuştur. 
2. 4 adet uçağı satınalıp 1969 yılında hizmete arz etmemekle uğranılan kar mahrumiyeti, 
4 x 1,2 (Bir jet uçağının yıllık kân) 4,8 milyon dolar kadar olup dolayıs-'yle ortaklığı za

rara sokmuştur. 
3. Firmanın teklif ettiği (3) milyon dolarlık bakım üssü teçhizatı satma1 ma kredisini kullan

maktan THY'nı yoksun bıraktığı gibi ayrıca ilâveten uçakların bakım, tamir ve revizyonu için 
KLM firmasına 27 361 800,00 lira döviz olarak ödemiş ve aynı zamanda halen de ortaklığı filo
daki jet uçaklarının bakım, tamir ve revizyonları için lüzumlu alet, teçhizat, malzeme ve tesisler
den yoksun bırakmıştır. 

4. Boeing Firmasının teklif ettiği 1 (bir) milyon dolarlık eğitim imkânın kullanmamış bilâ
kis pilot ve teknisyenlerin yetişmeleri için gerek yurt içinde gerekse yurt dışında döviz ola
rak büyük meblağlar ödemiştir. 

5. Proje gereğince satmalınacak 7 adet uçak için Exim Bank kredisi hazırken bu kredi im
kânından ancak iki uçak için yararlanılmıştır. 

6. Gerek yurt içi gerek yurt dışı yolculuk yapmak isteyen vatandaş ve yabancılara yeteri 
kadar hizmet 1 039 277 000 koltuk kilometre arz edilmemiş rötar ve iptaller çoğalmış, tarifeler 
uygulanamamış, dolayısıyle THY'nııı ticarî itiban ve şöhreti zedelenmiştir. 

7. Projeyi uygulama yerine proje dışı uçak satınalma yolunu tercih edilmesi sonunda ortak
lığın 1969 yılı yaz tarifesinde meydana gelen uçak ihtiyacını karşılamak için ortaklık iki adet 
uçak kiralamak zorunda kalmıştır. Ancak uçak kiralayıcı Percell - Jones Firması, aracı bir 
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firma olmasından dolayı THY'na taahhüdettiği zamanlarda uçakları ortaklığa teslim edeme
miştir. Zamanın geçmesinden dolayı bu uçaklar kiralanack olunsa beheri başına 1 226 716,00 lira 
zarar edileceği belli olunca İdare Meclisi 19.7.1969 tarihinde uçak kiralamaktan vazgeçmişse de 
Ulaştırma Bakanlığının iki uçağın kiralanmasını uygun mütalaa etmesi üzerine bu defa İdare 
Meclisi bu uçakları kiralamak için Percell - Jones Firması ile 22 . 7 . 1969 tarihinde mukavele im
zalaması, ortaklığın zararına olmuştur. 

8. İdare Meclisi; şayet iç ve dış hatlar jet projesini uygulayıp 1969 yılında 4 adet jet yolcu 
uçağını hizmete sokabilseydi, projede ifade edildiği gibi 4 adet F - 27 FairchUd uçağının satıl
ması mümkün olacaktı. (S - 6/51) 

Bu uçakların satılmaması nedeniyle ortaklık dolaylı olarak zarara sokulmuştur. 

9. Şayet THY idare Meclisi; iç ve dış hatlar jet projesi hakkında objektif ve mevzuata uy
gun kararlar verip uygulayabilseydi 32 milyon dolar portesi olan proje zamanında ve ekonomik 
olarak gerçekleşebilirdi. Ortaklık ve dolayısıyle Devlet zarar etmemiş olacaktı. 

Bu sonucun meydana gelmesinde Ulaştırma Bakanlığının kendi denetim ve idaresinde bulu
nan THY A. O. Karar organlarının faaliyetlerinin usul ve mevzuata göre yürütül mediğini tespit 
etmiş olmasına rağmen gereken tedbirleri almadığı gibi, uçak .kiralama konusunda tamamen ak
si yönde ortaklığı zarara sokacak bir uygulama yönünde direktif verdiğinde yapılan incelemeler
den anlaşılmıştır. 32 milyon malî portresi bulunan ve 1968/1971 yıllarında ortaklığa 7 adet 
jet yolcu uçağının alınmasını öngören 68040020 numaralı iç ve dış hatlar jet projesinin millî çı
karlar yönünde uygulanmamasında rol ve sorumlulukları bunun THY A. O. ve Ulaştırma Bakan
lığının ilgili olanları hakkında takibat yapılması kararma varılmıştır. 
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vn 
Araştırma önergesine konu teşkil eden THY'nın dış hatlarda gelişmesine olumsuz etki yapan 

Türkiye ile yabancı devletler arasında muhtelif tarihlerde imzalanmış bulunan uluslararası ve 
ildli havacılık anlaşmalarından bir kısmının önergenin verilmesimlen sonra 1970 yılında ele alınarak 
THY için sakıncalı hükümlerinin değiştirilme&inebaşlanmıştır. 

Ancak 3 . 3 , . 1971 tarihine kadar imzalanmış olan 34 anlaşmanın 28'i Meclisten geçmiş olup 
geri kalan 6'sı da tasdik beklemektedir. 

Bilindiği gibi bu anlaşmaların 27'si, 1960'a kadar, geri kalan 7'si de 1969'dan sonra yapılmış
tır. Bu 27 anlaşma içinde Amerika, İsveç, Norveç, Danimarka ve 'Belçika devletleri ile yapüan an
laşmalar tamamen liberal anlaşmalar olup herhangi bir tahdidi öngörmemektedir. 

Diğer 21 anlaşmada kapasite maddeleri vardır. Ancak bu 27 anlaşmadan 6 adet liberal olan
lar da dahil olmak üzere 21'inin ele alınarak tadil edilmesi gerekmektedir. Bunlar İsveç, Norveç, 
Danimarka, Belçika, Hollanda, ABD., İsviçre, İtalya, Yunanistan, Lübya, Lübnan, Federal Al
manya, İsrail, Irak, İran, Pakistan, Yugoslavya, Ürdün, Birleşik Arap Cumhuriyeti Brezilya ve 
Afganistan'dır. 

Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde teşkil edilmiş bulunan bakanlıklararası komite, bu hu
susta çalışmalar yapmaktadır. Ancak şimdiye kadar İsveç, Norveç ve Danimarka, Hollanda, Bel
çika ve Mısır Arap Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki anlaşmalarda değişiklik yapıldığı öğrenil
miştir. 

Irak ile yapılan müzakereler müspet netice vermemiş, bu nedenle anlaşma feshedilmiştir. Di
ğer ülkeler özellikle ABD 1945 yılında Şikago konvansiyonu anlaşması ile elde ettiği avantajla
rını kaybetmek istemedikleri için herhangi bir değişikliğe yanaşmamakta oldukları anlaşılmakta
dır. Bununla beraber bu değişiklikler yapılmadığı müddetçe taraf ülke havayolları Pan American 
gibi Amerikan hava şirketleri ve KUM, Sabena gibi güçlü Avrupa şirketleri ile Türk Havayolla
rı dünyanın herhangi bir noktasından Türkiye'ye yolcu, yük ve posta taşımada rekabet yapmak 
mecburiyetinde kalmaktadır. Oysa her devlet kendi havacılık şirketini rekabetlerine karşı koru
mak için yaptığı ikili hava anlaşmalarında güzergâh, sefer adedi, yolcu sayısı gibi kapasite kon
trolünü sağlayacak hükümler koymuştur. Türkiye'nin, bu liberal anlaşmalar sebebiyle kapasite kon
trolü yapmaması, Türk HavayoUarınm dolayısıyle memleketimizin aleyhine olmaktadır. Ve halen 
de devam etmektedir. 

Komisyonumuz Hükümetimizin bu konuyu daha yakından takibederek en kısa zamanda ulusal 
çıkarlarımız yönünden gerekli değişiklikleri sağlamasını önemle işaret eder. 

Amerika Birleşik Devletleri ile iküi havacılık anlaşmalarının tadili konusunda başlayan müza
kereler devam etmektedir. 
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VIÎI 

PERSONEL 

Önecrge : 10/12 
Önergede özetle «THY'da personel adedinde muazzam bir çoğalma vardır. Personel sayısı : 

1966'da 1 554 iken, her yıl artarak bu sayı 1969'da 2 352 ye yükselmiştir. Bu arada teknik kadroda 
büyük bir sıkıntı hâlâ devam etmektedir. Personel kadrosundaki anormal şişkinlik personel giderle
rinde büyük bir artış meydana getirmiştir. 1966'da personel masrafları 35,3 milyon lira iken 1969' 
da, 72,6 milyona çıkmıştır. Buna göre bir yıldan diğerine artış oranı '% 37 olmuştur. Avrupa hava 
yolları ile mukayese edilinoe, Avrupa havayollarında bir personelin gördüğü işi THY'da iki kişi 
görmektedir. Tayin işlerinde gayri ciddî davranılmaktadır. Atamalara ilişkin işlemlerin Personel 
Müdürlüğünden geçmesi beklenmeden tayinler yapılmakta, böylece sicilleri atanmalarına engel 
olan bazı kişilerin atanmasına sebebolunmaktadır. İş analizleri yapılmadan, ihtiyaçlara gvöre nor
mal kadrolar yapılmadan kişisel görüşlere göre atamalar yapılmaktadır. Dış görevlere gerekli 
ehliyeti olmayan, yabancı dil bilmeyen kişiler atanmaktadır. 

37 yıllık mazisi olan THY'da görev, yetki ve teşkilât yönetmeliği yoktur. 445 sayılı Kanunun 
25 nci maddesine göre gerekli yönetmelik yoktur.Bu hale rağmen, kadrosuz mukaveleli personel 
alınmaktadır. Bunlar arasında devamlı, devamsızolanları vardır. Bunların nedenleri bilinmekte
dir.» denilmektedir. 

Böylece özetlenen iddialar dikkate alınarak yapılan incelemelere dayanan müşahedelerimizi 
arz etmeden önce bazı hususlara genel olarak dokunmakta fayda görülmüştür. 

Bir işletmenin yönetiminde ve yürütülmesinde, kuruluş amacına ulaşmasında, personel rejiminin 
Önemi ve etkisi günümüzde iyice anlaşılmış bulunmaktadır. 

Bir havayolu işletmesinde bu konu daha da belirgin bir özellik taşımaktadır. Bu tür işletme
de başta gelen güvenlik faktörü yanında, süratin, intizamın, hizmet kalitesinin de, birinci derece
de önemi vardır. Havayolları işletmesi, bu bakımlardan, en yüksek seviyede milletlerarası rekabet 
alanında yer alan bir hizmet koludur. 

Bu genel ilkeler açısından bakıldığında, önergenin verildiği tarihten önceki zamanlarda THY 
İşletmesinin, tatmin edici bir düzen içinde bulunmadığı görülmektedir. 

THY İşletmesinde yönetim organizasyonu, bu işletmenin gayesine uygun biçimde, objektif ola
rak tespit edilmiş ve buna göre bir kadroya bağlanmış değildir. Bu konuda sık sık değişiklikler 
yapılmaktadır. Her genel müdür değiştikçe idarede önemli değişiklikler yapılması bir çeşit âdet 
halini almıştır. Bu değişiklikler bazen idare kademesinin başından, sonuna kadar gitmektedir. Bu 
değişiklikler, kademeler ve yetkililer, arasında bazen yetki genişletilmesi, bazan da yetki daral
tılması biçiminde görülmektedir. 

THY İşletmesi hizmet teşkilâtı ile kadrolarında görülen istikrarsızlık ve bu konuda sık sık ya
pılan değişiklikler, yönetime işlerin yürütülmesine ve yıllık işlem sonuçlarına olumsuz etkiler yap
mıştır. 

THY İşletmesinin yönetim organizasyonuna ait son yıllara kadar yapılan kadroların tespitin
de görülen, şahıslara bağlı anlayış ve istikrarsızlıkların yanında, özellikle hizmet kadrolarının 
şahıslandırılmasında, yani bu kadrolara yapılan tayinlerde, uygulama olarak, gerekli dikkat ve 
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basiret gösterilmemekte çoğu zaman isabetsizlikler yapıldığı görülmektedir. THY Işletmesînde 
görev alan, her kademedeki personelin, bu tür işletmenin bilinen çok nazik özelliği nedeni ile di
ğer işletmelere kıyasla daha vasıflı, tahsil, bilgi, karakter, intibak kabiliyeti gibi hususlar bakı
mından üstün yeteneklere sahibolması gereklidir. Bu gereğe büyük bir titizlikle uyulması icabe-
derken, tatbikatta, çeşitli etkilerle, buna göre hareket edilmediği görülmüştür. Gerçekten TOETY'nm 
yönetim kurulundan başlayarak, personel seçim ve tayini ile ilgili işlemler genel olarak gözden 
geçirildiğinde, son yıllara kadar bu konuda birçok aksaklıklar yapıldığı görülecektir. 

Bu işletmenin yönetim kuruliarının teşkilinde ve murakıplarının seçiminde, yukarda dile geti
rilen ilkelere uyulmadığı çok olmuştur. Yıllardan beri birbirini takijbeden yönetim kurulu üyelik
lerine ve murakıplıklarına yapılan seçim ve tayinlerde, tahsil, bilgi, iş ve işletme tecrübesi bakım
larından, işletmenin mahiyet ve gayesi ile bağdaşmayan nitelikte kişiler getirildiği görülmüştür. 
(Ek - 1/1) 

•Genel Müdür tayinlerinde dikkati çeken bu husus, sık, sık genel müdür değiştirilmesi olayı
dır. Gerçekten son onbir yıl içinde onbir genel müdür değiştirilmiştir. (Ek : 1/2) Bu tutumun 
genel olarak, her değişen genel müdürün, işletme bünyesinde, kendi görüşüne göre bir düzen ku
rup ona göre, geniş kapsamlı değişiklikler yoluna gitmesi işletmedeki aksaklıkların ve işlerin olum
suz sonuçlar vermesinin, başta gelen nedenlerindendir. (Genel Müdür 'Orhan Batı'nm gelir gelmez 
yaptığı değişiklikler gibi). 

Yönetim Kurulu ve Genel Müdür dışındaki personel tayinlerine gelince : Bu konuda ilk za
mandan beri uygulanan, zaman zaman değişikliklere uğratılan, bir personel yönetmeliği vardı. Bu 
yönetmelikte personelin tayininde dikkate alınması gereken hususlar, birtakım usul ve kuralla
ra bağlanmıştır. 

Ne var ki, bizde Kamu İktisadî Teşebbüslerinde çoğu kez görüldüğü gibi, THY İşletmesinde, 
özellikle üst kademe idareci sınıf teknik elemanlar dışında kalan personelin seçim ve tayinlerin
de terfi ve yerlerinin değiştirmesinde, personel yönetmeliği hemen hemen ihmal edilmekte, daha 
çok kişisel düşünceler, hatır, gönül, etkisi altında atamalar, yer değiştirmeler yapıldığı görülmek
tedir. Öyle ki, bazı hallerde tahsil bilgi, yetenek gibi niteliklerin ihmalinden başka, THY'na alın
maması gereken bazı elemanların bile tayin yoluna gidildiğine dair örneklere rastlanmıştır. 

a) Halûk Serttaş adında bir kişi evvelce çalışmış olduğu Akbankta veznedar iken zimmetine 
para geçirdiği için işten çıkarıldığı ve hakkvııda tahkikat açıldığı halde 17 . 1 . 1970 tarihinde mu
habere memuru olarak THY'da bir göreve atanmıştır. 

b) M. Suphi Gürsel adında bir kişi evvelce çalışmış olduğu yerlerde üç defa suç işlemiş, hak
kında tahkikat yapılmış ve görevinden çıkarılmış olduğu halde 3 . 3 . 1970 tarihinde «İstatistik 
ve İdarî İşler Amiri» olarak THY'na atanmıştır. 

d) Paşa Güven adında başka bir kişi evvelce çalıştığı işte görevini kötüye kullanma suçu işle
miş ve bundan dolayı tahkibata uğramış olduğu halde 26 . 2 . 1969 tarihinde «Bölge Satış Memu
ru» olarak THY'na atanmıştır. (Ek : 1/1 - II - III) 

Personel konusunda, üzerinde önemle durulmaya değer görülen hususlardan biri de, THY İşlet
mesi Dış Teşkilâtına merkezden yapılan nakillerle ilgili işlemlerdir. 

İlk zamanlarda teşkilâtta yapılacak nakil ve tayinlerde dikkate alınmak üzere, bazı kurallar 
konulmuştur. Bu kurallara göre dış teşkilâtta görevlendirilecek personelin nitelikleri, yabancı dil 
bilmeleri, dışarda kalacakları süre gibi bazı ilkeler yer almıştır. Fakat, bir süre sonra, bu kural 
ve ilkelere uyulmaz olmuş, çeşitli etkiler altında yapıldığı kanısını veren nakil ve tayinler yapıl
mış olduğu görülmektedir. Bu konuda tahsil durumları yetersiz olan, gereği kadar yabancı dil 
bilmeyen, görevlendirildiği yere uyma yeteneği olduğu şüpheli olan kişilerin tayinleri yapıldığı
na dair örnekler mevcuttur. Biraz önce sözü edilen ilkelere göre, dışarda kalma süresi, çok sayı
da görgülü ve tecrübeli eleman yetiştirmek amacı ile, iki yıl olarak sınırlanmış olduğu halde, bu 
süreyi kat kat aşarak dışarda kalanlar ve 'kalmakta devam edenlerin çok olduğuna dair örneklere 
rastlanmıştır.) Bu hususta görülen örnekler şunlardır : 

a) Şeci Ören adında bir kişi 10 . 4 . 1967'de THY alınmış, merkezde fazla bir hizmet vermeden 
Zürih Bölge Satış Müdürlüğüne atanmıştır. 
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b) Orhan Ergün adında Ortaokul mezunu bir kişi 1 . 4 . 1960'da THY'na alınmış, bir müddet 
sonra Franfurt 'ta yolcu trafik memuru olarak gönderilmiş, oradan Viyana'ya, Viyana'dan tekrar 
Frankfurta, ordan tekrar Yiyana'ya nakledilmiştir. Viyana'da Bölge Satış Müdürü olmuş, bura
dan da yine Bölge Satış Müdürü olarak Paris'e gönderilmiştir. 

Komisyonumuz tarafından THY'da yapılan araştırma çalışmalarına başlandıktan sonra dış 
teşkilâtta yapılacak atamalar hakkında ayrı bir yönetmelik hazırlanması yoluna gidilmiştir. 

Yönetim Kurulunun 25 . 10 . 1971 gün ve 433 sayılı kararı ile bu konuda bir yönetmelik ka
bul edilmiş ve yürürlüğe konulmuştur. 

Ancak uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların düzeltilmesi için bunun da tadili yoluna gidilmiş
tir. Söz konusu yönetmeliğin biran önce ikmal edilerek, gereği gibi ihmal edilmeden uygulan
masında işletmedim ciddiliği, yersiz ve faydasız dış masrafların önlenmesi ve asıl amaç olan, dış ha
sılatın artması bakımlarından çok yarar vardır. 

THY A. O. yukarıda açıklandığı üzere, son yıllara kadar bozuk düzen yürütülen idarî bünyesi
nin ve hizmet kadrolarının, belli prensiplere bağlanmaması ve gelişi güzel tertiplenmesi yüzünden, 
önergede dile getirildiği gibi, personel sayısı ve personel giderleri yıldan yıla önemli oranlarda 
ve miktarda artmıştır. Bu artışlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; 

Personel 
Personel % artış giderleri % artış 

Yıllar sayısı oranı (milyon) miktarı 

1968 1 963 — 47,8 — 
1969 2 330 18,6 64,6 35 
1970 2 769 18,8 92,1 41 
1971 2 979 7,6 145,7 59 

Tablonunda gösterdiği gibi, 1968'den 1969 yılma personel sayısı yuvarlak rakamla % 19 ora
nında artmış, 1970'den 1971 söz konusu artış oranı % 7,6 olmuştur. Personel sayısındaki bu 
artışlara karşılık personel giderlerindeki çoğalma 1968'den 1969'a, 1969'dan 1970'e, buradan 1971'e, 
sırasiyle % 35, % 41 ve % 59 oranında çok yüksek ve farklı oranlarda olmuştur. Bunun nedeni 
diğer bazı faktörlerle birlikte daha çok, gerçek ihtiyaca uygun, sistemli ve iş tariflerine dayalı 
bir personel ve kadro nizamı kurulmamış olmasıdır. Gelir oranları da şöyle olmuştur. 

Yıllar 1968 1969 1970 1971 

Ütilizasyon 60 63 63 63 
Pers. basma ton/km. 31 600 38 942 43 739 65 798 
Pers. başına gelir (Bin TL) 94 000 102 000 123 000 200 000 

Ütilizasyon artış oranları yıldan yıla sırasiyle 1969'da 1968'e nazaran % 5 artmış fakat diğer 
yıllarda herhangi bir artış olmamıştır. Buna mukabil personel başına ton/km. artış oranı, yine 
yıldan yıla, sırasiyle % 5, % 12, % 50 personel başına gelir artışı ise yine yılların sırasına göre 
% 5, % 20, % 63 olmuştur. 

Bu kıyaslamalarda personel artış oranları, personel giderleri oranları ile verimlilik oranları ara
sında tutarlı bir ilişki olmadığını başka bir deyimle yapılan masraflar ölçüsünde sonuç alınamadı
ğını göstermektedir. 

Bu da personel nizamının bozuk yürütülmüş olduğunu ifade etmektedir. 
Herhangi bir işletmenin kuruluş amacına ulaşabilmesi için işin ve zamanın gerektirdiği koşul

lara uyabilmesi ve her yönü ile beklenen sonuçları elde edebilmesi için, günümüzde son derece 
önem kazanmış olan sevk ve idare prensiplerine uyması zorunluğu vardır. Bu zorunluğun yerine 
getirilebilmesi iiçnde, her şeyden .nöce formasyonu yerinde iyi vasıflı, tecrübeli personelden 
oluşan bir kadronun güven içinde çalışmasını sağlayan önergede belirtilen diğer bir hususta 
Genel Müdür Muavini (ticarî) Vedat Alpaslan'ın usul ve mevzuata aykırı fiilleri arasında ayni 
harcırah bildirimlerinde de yanlış beyanda bulunarak ortaklıktan mevzuata aykırı olarak harcı
rah aldığı iddiasıdır. 
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Yapılan incelemelerde Genel Müdür Muavini (Ticarî) Yedat Alpaslan'a ait aşağıda tarih ve nu
maraları belirtilen gerçek dışı tanzim edilmiş beş adet harcırah beyannamesi tespit edilmiştir. 
Adet No : Tarih Gün Yer 

1 

2 

4 

3 

5 

3065 
3015 
3015 
3015 
3465 
3465 
3465 
» 
» 

3465 
3465 
3465 

5 - 6.9. 1968 
6 - 7.9. 1968 
16 - 17.1.1.969 
17 - 18.1.1969 
1-4.7.1969 
4 - 5.7.1969 
17 - 18 . 4 .1969 
18 - 19.4.1969 

21-22 4.1969 
18 - 19 . 8.1969 
19 - 21 . 8 . 1969 
21 - 22.8. 1969 

2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
4 

2 
o • ) 
2 

İstanbul - Ankara - İstanbul 
İstanbul - Ankara - İstanbul 
İstanbul - Ankara - İstanbul 
İstanbul - Ankara - İstanbul 
İstanbul - Ankara - İstanbul 
İstanbul - Ankara - İstanbul 
İstanbul - Ankara - İstanbul 
İstanbul - Ankara - İstanbul 
İstanbul - Ankara - İstanbul 
İstanbul - Ankara - İstanbul 
İstanbul - Ankara - İstanbul 
İstanbul - Ankara - İstanbul 

(Dosya - Ek: Fotokopi «4 adet») 
Bu beyannameler incelendiği zaman, usul ve mevzuata aykırı olarak (aynı) günün bir evvelki 

ve bir sonraki güne dâhil edildiği böylece, harcıraha müstahak gün adedinin artırıldığı anlaşıl
maktadır. 

Hukuk tahsil etmiş ve ticarî Genel Müdürlük mevkiine kadar yükselmiş bir kimsenin, usul ve 
mevzuatı bilmediği iddia edilemeyeceği gibi beyannamelerin mükerrer olması da sehven böyle bir 
beyanda bulunulduğu g'örüşüne yer bırakmamaktadır. 

Ayrıca THY A. O.'nın zararına fakat AL - TUR Turizm ve Ticaret Limited Şirketine çıkar sağ
layacak şekilde tanzim edilmiş bulunan mukavelelerin altında da Ticarî Genel Müdür Muavini ola
rak Yedat Alpaslan'ın imzası bulunmaktadır. 

Komisyonumuz esasen AL - TUR konusu da, ilgileri bulunanlar hakkında hukukî ve cezaî tah
kikat yapılması kanaatine varmıştır. Ortaklık yararına çalışmayan ve usul ve mevzuata aykırı ha
reketler yapmayı itiyat haline getirmiş bulunduğu anlaşılan bu zatın halen Ortaklık «Baş Müşa
viri» olarak bulunması bu müessesede, yapılması lâzım gelen pek çok ciddî işlerin mevcudiyetine 
en önemli delillerden birini teşkil ettiği kanısındayız. 

Herhangi bir işletmenin kuruluş amacına ulaşabilmesi için işin ve zamanını gerektirdiği koşul
lara uyahihnesi ve her yönü ile beklenen sonuçları elde edebilmesi için, günümüzde son derece önem 
kazanmış olan sevk ve idare prensiplerine uyması zorunluğu vardır. 

Bu zoranluğun yerine getirilebilmesi için de, her şeyden önce fornıasiyonu yerinde iyi vasıflı, 
tecrübeli personelden oluşan bir kadronun güven içinde çalışmasını sağlayan bir düzenin kurulma
sı ve bu havanın yaratılıp yürütülmesi şarttır. 

Bu genel işletme gereğince, THY İşletmesince de, artık uyulması zorunlu bulunmaktadır. 
Uzun yıllar sürmüş olan bu düzensizliğe, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun her yılki 

raporunda dokunulduğu halde (Kurulun 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 raporları temenniler bölümü, 
idarî bünye bölümü) bu konu ancak 1970 ve 1971 yıllarmda THY İdaresince ciddî olarak ele alın
mıştır. İdarecinin bu ciddî tutımıa girmesinde, son yıllarda THY İşletmesinin, artık belirgin 
bir işletme karekteri almış olması gayeye uygun bir hizmet organizasyonu yapılması, objektif bir 
kadro düzeninin zorunlu bir hal alması yanında, asıl etken bu konudaki araştırma önergesi ve Ko
misyonumuzun yaptığı uyarmalar olmuştur. 

G-erçekten Ortaklık El Kitabı 1971 yılı Haziran ayında bastırılarak dağıtılmış, İşletmenin kadro
sunu gösteren «Kadro Kitabı» da 1971 yılının sonlarında hazırlanmıştır. Yine bu arada THY A. 
O. bünyesindeki iç değerlendirme çalışmaları 1971 yılı ortalarından sonra tamamlanmış ve 1972 ba
şından itibaren uygulanmasına geçilmiştir. Komisyonumuzca yapüan incele^neler sonunda THY A. 
O. İdarî organizasyonunun ve personel işlerinin b-ozük bir düzenle yürütülmüş olduğu, anlaşıl
mıştır. 
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V NCt BÖLÜM 

SONUÇ VE KANAAT ' 

Sonuç ve kanaat : 

Komisyonumuz, Türk Hava Yolları Anonim O Kaklığı ile Uçak Servisi Anonim Ortaklığı 
ile ilgili önergede sözü geçen konuları III. ne ü bölümde detaylı olarak inceledikten sonra 
her konu hakkında vardığı sonuç ve kanaati kısaca bu bölümde arz etmeye çalışacaktır. 

Her şeyden önce şu hususu arz etmek gerekirki, araştırma önergesinin verilmesinden bu 
yana sorumlu hükümetlerin her iki müessesenin idarî bünyesinde yaptıkları değişiklikler ile 
müesseselerin meseleleri üzerine daha yakından eğilmiş olmaları kısa sürede bu millî müesse
selerin, Türk ekonomisi içinde daha ciddî ve daha verimli bir halde çalışır duruma gelmeleri 
sonucunu vermiştir. Bu hususu memnuniyetle kaydetmekle beraber daha yapılması zo
runlu çok büyük ve ciddî sorunların süratle halle muhtaç bir durumda ve çok yakın ve de
vamlı bir Hükümet karar ve icraatını beklediğini arz ve ifade etmek mecburiyetindeyiz. 

Halen şikâyet konusu olan birçok meselelerin ancak bu suretle halledilmesinin mümkün 
olacağı kanısındayız. 
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I 
THY A. O. nın zararına, Altur adlı özel Turizm şirketine çıkar sağlayacak şekilde mu

kaveleler tanzim edîümek suretiyle ortaklığın büyük derecede zarara sokulmuş olduğu konusu 
hakkında yapılan inceleme sonunda komisyonumuz; 

THY larında genel olarak işçi carterleri için işyerlerinin tatile girdiği Cuma geceleri ile 
Cumartesi gündüz ve geceleri veya engeç Pazar gündüz saatlerinde seferler yapmak üzere 
uçak talebedildiği, gündüz saatlerinde bütün uçaklar tarifeli seferlere tahsis edildiğinden 
carter seferlerine tahsislerinin mümkün olmadığı, ancak uçakların boş bekledikleri gece 
saatlerinde ve tarifeli seferler icabı yurt dışında yatan uçakların dışında yatan uçakların 
dışında istanbul'da yatan uçakların bu hizmete tahsisi mümkün olabilmektedir. 

Filodaki uçak sayısı arttıkça bu hizmet arz edilecek uçak sayısının da artacağı tabiîdir. 
işletmeciliğin hemen, hemen bütün endirekt masrafları tarifeli uçuşların içine girdiği için 
tarife dışı boş saatlerde yapılan carter uçuşlarının maliyeti, direkt masraflarla çok az 
endirekt masrafları kapsadığı için çok ucuz olmaktadır. Uçakların bu şekilde kullanılması 
kapasitelerinden optimum şekilde yararlanmayı mümkün kılmaktadır, işçilerin büyük grup
lar halinde bulunduğu ülkler arasında kitle nakli şeklinde yapılan bu taşımada; büyük kâr
lılıkla sürekli geniş iş imkânı bulunmasından dolayı büyük ve kırıcı bir rekabet cereyan et
mektedir. 

THY Alman carter şirketleri ile yaptığı antlaşma gereğince % elli oranında Türk işçisi
ni taşımayı kabul etmiş olmasına rağmen halen ancak % 31 kadarını taşıyabildiğine göre 
daha bu alanda doldurulması gereken büyük bir iş imkânının mevcudolduğu halde filoda ye
teri kadar uçak olmadığından % 50 hissesinin alamamaktadır. (Dosya - Ek - 1 , 2, 3) 

Artur Turizm ve Ticaret Limitet Şirketi ile THY A. O. arasında akdedilen charter (Uçak 
kiralama) mukaveleleri incelendiği zaman Altur Şirketinin emsali şirketlere nazaran bariz 
şekilde himaye edildiği ortaklığın çıkarlarının yeterince korunmadığı bazı usulsüzlüklerin 
ve mevzuata aykırı işlemlerin yapıldığı görülmektedir. Şöyleki; 

1. THY ile Altur Şirketi arasındaki ilk mukavele 15 . 11 . 1968 tarihinde imzalanmış. Tica
ret Sicilli Gazetesine göre Altur Turizm Ticaret ve Limitet şirketi 12 . 12 . 1968 tarihinde 
tescil edilmiş bulunmaktadır. THY ilgilileri hükmî şahsiyeti olmayan bir şirket ile hükmî şahsi
yeti varmış gibi bir mukavele akdetmişlerdir. 

2. THY görevlileri, Gültenay Firması ve Deutsche Touring Gesellschaft firmaJlanna 103 
koltuğu ! saatlik uçuş için 6 800 dolara kiraya vermişken Altur Firmasına 110 koltuğu İs
tanbul - Hamburg - istanbul 8 saat 15 dakikalık uçuşu ve istanbul - Hannover - istanbul 7 saat
lik uçuşu 21 . 8 . 1969 tarihinden 1 . 5 . 1970 tarihine kadar 6 600 dolara yani daha az bir 
ücret ile kiraya vermişlerdir. 

3. THY görevlileri, Altur Firması ile 15 . İ l . 1968 tarihinde imzaladıkları bir yıl süreli 
esas ve ek mukavelede 103 koltuklu DC - 9/30 uçağının esas alacağı yerde, aynı tip uça
ğın 77 koltuğunu veya THY da bir adet olan 77 koltuklu DC - 9/10 kiralık uçağı esas al
makla ; 

a) 103 koltuğa 6 saatlik uçuş için 6 800 dolara kiraya vermek mümkünken sadece 77 kol
tuğu esas olaraJk 5 550 dolara kiraya vermiştir. Böylece THY na her sefer için 1 250 dolar gelir 
kayb ettirilmiştir. 

b) Yapılan mukavelelerde de seferlerin hep îstanbul^dan başlatıldıkları görülmektedir. Usul 
bu iken, THY Altur Firması için 6 . 12 . 1968 tarihinde başlayacak olan ilk seferin başlangıç nok
tası Stuttgart'mış gibi kabul edilerek bir DC - 9/30 uçağının (77) koltuğu istanbul - Stuttgart 
üç saatlik uçuş için DM 2 000 - 6 810 TL. na kiraya vermiştir. 

Esas mukavelede istanbul - Stuttgart - istanbul 5 550 dolar olduğuna göre bu yarım bacağın 
(İstanbul - Stuttgart) 

5 550 : 2 = 2 775 dolar kabaca (1 dolar 9 TL.) 24 975 TL. na kiraya verilmesi gerekirdi. Esasen 
o tarihteki DC - 9/10 uçağın bir saatlik uçuş maliyeti 7 195,13 TL. olduğuna göre 3 saatlik uçuşun 
THY na maliyeti 7 195, 13 - X 3 = 21 585,39 TL. iken 6 810 TL. na kiraya verilmiş olması THY 
çıkarları aleyhine Altur Firması lehine bariz bir davranıştır. 
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c) 15 . 11 . 1968 tarihinde 5 . 12 . 1969 tarihine kadar süreli olan bilâhare 11 . 5 . 1969 tari
hinde 5 . 12 . 1971 tarihine kadar temdidedilen mukavelenin; 

1. 'Mukavelenin 10 ncu maddesinde Altur Firmasının açıkça korunduğu görülmektedir. Şöy
le ki; 

aa) 4 - 6 adet 103 koltuklu DC - 9/30 uçak varken bir adet olan 77 koltuklu DC - 9/10 kira
lık uçak esas alınarak mukavele tanzim edilmiş olması, 

ab) 77 koltuklu uçak yerine 103 koltuklu uçak THY tarafından sefere tahsis edildiğinde 
Altur Firması 77 yolcunun üzerinde her yolcu için THY na 36 dolar ödeyecektir. Aksi halde 
herhangi ilâve bir ücret ödemeyecektir. Şayet Altur Firması kendisi 103 koltuklu uçağı talebeder-
s e 103 — 77 = 26 koltuk farkı olarak 936 dolar ödeyecektir. Böyle bir durumda 5 550 artı 
936 = 6 486 dolar ödeyecek demektir. Oysa ki THY 6 saatlik uçuş için 103 koltuğu daha önceki 
tarihlerde diğer firmalar ile yaptığı mukavelelerde 6 800 dolar kiraya vermiş bulunmaktadır. 

Kira bedellerinin çok düşük olarak tespit edildiği böylece Altur Firmasına çıkar sağlandığı 
açıkça görülmektedir. 

2. Diğer şirketlerden farklı* olarak madde 13'e göre 30 kira seferinden sonra ilk ve son se
ferlerde olacak boş bacakların bedeli karşılığı olarak bir sefer ücreti tutarı olan 7 000 dolar -
28 000 DM (5 550 dolar - 22 200 DM) ödenmesi taahhüdedilmiş ve ödenmiştir. 

d) Diğer şirketlerden farklı olarak, 
15 . 4 . 1968 tarihli ek mukavelenin 12 nci maddesi 21 . 8 . 1969 tarihli ek mukavelenin 

4 ncü maddesi gereğince ÎATA ve Hükümet kararnamesine de aykırı olarak yabancı menşeli tu
ristlerin ve şirketlerin gösterebileceği personelin taşınabileceğini THY kabul etmiştir. 

e) Diğer şirketlerden farklı olarak, 
21 . 8 . 1969 tarihli İstanbul - Münih - Hannover - İstanbul ve İstanbul - Münih - Hamburg - İs

tanbul için yapılan esas mukavelede 103 koltuklu DC - 9/30 uçak 110 koltuklu olarak kiraya ve
rilmek suretiyle, THY Konfügrasyonu dahi değiştirecek şekilde Altur Firması lehine hareket 
edildiği görülmektedir. 

f) 15 . 11 . 1968 tarihli esas mukavelenin 1 nci maddesinin (j) bendi, aynı tarihli ek muka
velenin 2 ve 5 nci maddelerine göre kira bedelinin sefer tarihinden (7) gün önce peşin olarak 
21 . 8 . 1969 tarihli diğer esas mukavelenin 1 nci maddesinin (j) bendi ve aynı tarihli ek muka
velenin 5 nci maddesine göre de kira bedelinin peşin olarak US dolar veya DM olarak ödeneceği 
yazılı iken bu ödemelerin zamanmda yapılmadığı böylece THY nın alacağının 550 000,00 TL. yük
seldiği anlaşılmıştır. Ancak önergeden sonra bakanlığın meseleye el koymasından sonra tahsil 
edilebilmiştir. 

g) Diğer şirketlerden farklı olarak 15 . 11 . 1968 tarihli özel kira mukavelesini iki yıl daha 
temdideden 11 . 5 . 1969 tarihli ek mukavelenin 2 ve 3 ncü maddelerinde Altur Firmasının lehine 
yeni çıkar sağlayacak hükümler getirildiği görülmektedir. 

h) Altur Firması ile yapılmış bulunan mukavele müddetlerini 2'şer yıl uzatan ek mukavele
lerin yapımı sırasında; 

Teknik müdürlükçe yeniden uçak tahsisine imkân olmadığı belirtildiği halde ek mukaveleler 
yapılmıştır. (Ulaştırma Bakanlığı 25 . 6 . 1970 tarihli ve 2/3 No. lu soruşturma raporu S -17, 42) 

24 . 5 . 1970 tarihinde konuyla ilgili önergenin verildiğinden sonra Ulaştırma Bakanlığı, Al
tur Firması ile yapılan mukavelelerin THY nca derhal ele alınarak ilişkilerin yeniden gözden 
geçirilmesini istemesi (Ulaştırma Bakanlığı 25 . 6 . 1970 tarihli 2/3 sayılı soruşturma raporu 
5 - 46) üzerine THY; Altur Turizm Firması ile olan mukaveleleri 18 . 8 . 1970 tarihinde feshet
miştir. 

Yukardaki açıklamalardan anlaşıldığı üzere THY ile Altur Şirketi arasında yapılan söz konu
su mukavele ile THY aleyhine hükümler kabul edilmek suretiyle, THY A. O. bu mukaveleden 
dolayı açıkça maddî zararlara uğratılmıştır. 

Bu mukaveleyi THY adına aktedenlerin bu konuda ihmali görülenlerin sebebiyet vermiş ol
dukları zararlardan dolayı haklarında gerekli hukukî ve eazaî takibatın yapılması gerektiği kanı 
sına varılmıştır. 
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II 

Uçaklarının Hac sırasında ortaklık aleyhine kullanılmış olması, şirket zarar ederken birçok 
adette bedelsiz biletlerin muhtelif şahıslara ve bir yabancı sefarete usulsüz olarak tahsis edilmiş 
olması ve ortaklıkla ilgisi olmayan bazı şahısların masraflarının şirkete ödetilmiş olduğu konusu 
üzerine yapılan incelemede, Komisyonumuz; 

Hac seferlerinden THY nın önemsenecek derecede kâr sağlamadığı aksine kârlı faaliyeti olan 
tarifeli dış hat seferlerinin ve carter seferlerinin zararına maksat ve gayesinin dışına sürüklendi
ği, Hac seferlerinde müşahede ettiğimiz ticarî icapların dışında tutumlar, usulsüz işlemler ve so
rumsuzca davranışlara Senato araştırmasına başlandıktan sonra bir ölçüde el atıldığı ve bu cüm
leden olarak 1971 yılında şahıslar marifetiyle bilet satışına ve birkaç yüz bin liranın komisyon 
olarak eşhasa dağıtılmasına, son verildiği, 

Türkiye'den Hac farizasını ifa için Suudi Arabistan'a gitmek isteyen yurttaşlarımız için Suudi 
Arabistan Hava Yolları «Royalty» ödendiği, 1969 da yolcu sayısı 3 934 kişi olup şahıs başına 10 
dolar royalty ödenmişken 1971 yılında yolcu sayısı 12 127'ye ve royalty de 18 dolara yükselmiş 
neticede bu maksatla Suudi Arabistan Hava Yollarına 12 127 X 18 = 218 286,00 dolar yani 
218 286 X 15 = 3 274 290,00 lira ödenmiştir. 

Oysa ki THY nm Hac seferlerinden 1971 yılı kârı ise 3 058 280,00 liradır. Bu sonuca göre 
THY ile Suudi Arabistan Hava Yolları âdeta ortaklaşa çalışır dunımda görülmektedir. Suudi 
Arabistan Hava Yollarına royalty ödenmesinin önlenmesi hususunda Hükümetler arasında anlaş
ma teminine çalışılmalıdır. 

Ayrıca THY nın Türkiye'den Ciddiye gidiş - dönüş ücreti % 50'ye yakın bir indirim ile (3282 
TL.) tatbik etmesi ayrıca ortaklığın ücret farkından dolayı büyük kayıplara uğradığını ortaya 
koymaktadır. Tam kapasite ile Hac adayı taşıyan uçakların sağladığı ücret, tam fiyatlı yolcu üc
retinin ancak % 40'nı karşılamaktadır. Bu da ortaklığın birtakım gereksiz nedenlerle ne derece 
gelir kaybettiğini açıkça göstermektedir. 

Hac seferlerinde çeşitli nedenlerle taşıyıcı yalnız THY olduğu halde ortaklığa müşteri temini 
ve teşviki için din görevlisi diye birtakım şahısların kullanılması ve bunlara binlerce liranın ko
misyon olarak ödenmesi ve küçümsenmeyecek sayıda pas bilet verilmesi ve hatta bu biletlerin 
Suudi Arabistan Elçiliğine kadar teşmil edilmesinin makbul ve makul bir izahını bulmak mümkün 
olmamıştır. 

Hac seferleri için gidecek yolcuların memleketimizin malî ve ekonomik şartları dikkate alı
narak indirimli tarife tatbik edilmekte olduğu ilgililer tarafından ileri sürülmekte ise de, ortak
lığın hukukî bünyesi, dünya sivil havacılık örgütünün tespit ettiği fiyatlar ve tarifeli dış hat se
ferler ihtiyacı ve kârlılık dikkate alındığında bu uygulamanın ekonomik olmaktan ziyade politik 
amaçlı olduğu kanaatine varılmıştır. 

Hükümetler Hac seferlerinin THY uçakları ile yapılacağını Hac seferlerinin başlamasından 
çok önce THY na bildirmeli ve tarifelerde yapılacak indirim miktarlarını THY na sübvansiyon 
olarak verilmelidir. 
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m 
THY'nın hizmet dışı ettiği Heron ve DC-3 uçaklarının satılmasında ortaklığın çıkarlarının 

yeteri kadar korunmamış olması konusunu inceleyen komiisyonumuz; 
1. 1954 yılında mülga Devlet Hava Yolları öenel Müdürlüğü tarafından 7 (yedi) adet 4 mo

torlu 14 loş ilik Heron MK-11 tipi uçaklar, İngi'iz Hükümet kendisinden yararlanarak beheri 
3 744 000 TL. (60 000,00 Sterline) üzerinden a1.inmiştir. 

2. Bu uçakların görmeyerek uçuşa tam elve işli olmaması, buz kırıcı tertibatının bulunma
yışı, 14 kişilik yolcu kapasitesi olması ve yiıııe de iki pilotla uçmak zorunluluğunun bulunması bu
na karşılık yolculara servis yapacak hostes veya kabin memurunun olmaması ve büyük ölçüde ba
kım ve yedek malzemeye ihtiyaç göstermesi karasında 1958 yılı Ağustosunda hizmetten çıkarıl
ması mecburiyeti doğmuştur. 

Bu önemli kusurları ve bazı eksiklikleri önceden bilinen bu tip uçaklarla verimli işletme so
nuçları almaya imkân olmadığını anlamak için u pakları çalıştırıp sonunu görmeye hacet yoktu. 

Bütün bu nedenler ile söz konusu uçakların satmalınmasından kısa bir süre sonra bedelleri 
fiilen amorti edilmeden hizmetten çıkarılmış ve satışa arz edilmiştir. 

3. 7 adet Heron uçağı ve yedek malzemesi maliyetinden % 62 indirim yapılmak suretiyle 
idare Meclisinin, 9 . 2 . 1966 gün ve 36 sayılı kararı ile 82 500,00 dolar bedel karşılığında Riley 

Aeronauties Corporation Firmasına satılmıştır. 
Buna. göre beher uçalk, 2 100,00 Sterlin civa-\nda bir bedel üzerinden satılmış oluyorki, bu be

del ilk ihaleye çıkarıldığı 1962 yılındaki muham nie,n ihale bedeli olan 12 714,00 Sterlinlik bedel 
den onbin Sterlin kadar noksan ve ilk satmalış bedelinin de % 3,3 kadarıdır. 

4. 1954 yılında İngiltere'ye borçlanarak behıri 60 OOÖ Sterline alman Heron uçaklarının 4 - 5 
yılda âdeta zararlı hale gelmesi sonucu, bedelleri fiilen amorti edilmeden alış fiyatlarına göre 
çok düşük bir bedel üzerinden bir bakıma hurda fiyatına satılması yoluna gidilmiştir. 

/ ı satışta, ilk ihale ile son ihale arasında geçen zaman dolayısıyle de THY'nın önemli miktar
da Kayba uğradığı anlaşılmaktadır. Netice olarak bu durum, Heron tipi uçakların satışından alını-
lannda.ki açık isabetsizlik nedieniyle, THY İdaresinin büyük zararlara uğradığını göstermektedir. 

Beheri THY'na 3 744 000,00 TL. malolan He -on uçağı 738 000 TL. na satılmış olmaktadırki 
aradaki fark THY'nın uğradığı zararı göstermektedir. 

5. Bu zarar söz konusu uçakların alımındaki açık, hesapsız ve basiretsizlikten ileri gelmiştir. 
Bu hesapsızlık ve basiretsizlik yüzünden doğa'i zararlara sebebolanlar bunları kontrol ve tef

tiş ile görevli oldukları halde ihmal edenler sorumludur. Ancak, zaman aşımı nedeniyle bu so
rumluluğun araştırılmtasında fayda kalmamıştır. 

6. Uçak teknolojisindeki hızlı gelişmeler ve işletme alanına çıkan yeni uçak tipleri karşısın
da rağbetten düşmüş bulunan DC-3 uçaklarının, ayrıca yedek parçalarının buiunmıasmdaki güç
lük ve pahalılığı karşısında işletmeden çıkarılması zorunluğu doğmuştur. 

En elverişli bedel üzerinden satışları için uğraşılmış ve bulunabilen fiyatlar üzerinden satıl 
mıştır. 

DC-3 uçaklarının satışlarının normal olduğu kanısına varılmıştır. 



* • 

X 
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IV 

Ueak Servisi Anonim Şirketi (USAŞ) ile THY arasında ahenkli bir işbirliğinin sağlanamaması 
ve uçuş harekatının emniyet'e A ürütülenıenıesi konusu hakkuıda yapılan im. eleme sonunda .Ko
misyonumuz ; 

1. US AŞ, Türkiye'ye seim/ \apan ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana hava alanlarına 
inen uçakların bir kısmına handling (Trafik ve meydan). Kateriııg (İkram) hizmetleri yapmak 
amacı ile kurulmuştur. 

2. Esas itibariyle, THY'nnı handling ve katering hizmetlerini görmek amaeiyle kurulmuş
tur. USAŞ'ın sermayesi 2 500 000 lira olup % i)3.2'si THY'ııa aittir. 

:>. THY ilk zamanlarda US,\Ş'a bu hizmetleri yaptırırken işlenen çok ciddî hizmet kusurla
rından dolayı nihayet kendi şirketi olan USAŞ'a ramp ve Iral'ik (Handling) ve iki anı hizmetleri
ni vermez olmuş, bu hizmetleri doğrudan doğruya kendisi yapmaya başlamışın*, Bugün USAŞ, 
THY'nnı sadece dış seferlerine ait handling hizmetleri ile Ankara hava alanındaki hizmetlerini 
yapmaktadır. 

4. USAŞ'ın faaliyet konuları arasında bulunan yabancı uçak şirketlerinin teKiıik hizmetleri
ni (Uçaklara yakıt ve yağ vcınek, \akit tanklarında biriken suyu boşaltmak, uçak kalkmadan 
önce gerekli kontrollar gibi )yapmak için gerekli cihaz ve teknik elemanlar sağlanamadığı için. 
bu faaliyetleri yapamamaktadır. 

5. Yine USAŞ'm faaliyet kmıus'.. içinde bulunan, uçak şirketlerinin yoleulamle. bagajları
nın şehirden havaalanına havaalanından şehre taşınması yani nakliye hizmetlerini, gerekli vası
talara sebebolmadığı. hatta, bir aralık sahibolduğu 7 adet otobüsü, uğradığı malî sıkıntı nedeniyle, 
satmak zorunda kaldığı için bu hizmetleri yapamamaktadır. 

(>. Kadrolara alınan personelin vasıflarının yetersizliği ve hizmet gereğine göte eğitilmemiş 
olduğu için USAŞ; İstanbul ve Anka:a'ya sefer yapan yabancı hava yollarının, haftalık toplam 
215 seferinden sadece c'( (İOııın hizmetini alabilmiştir. Diğer seferlerin hizmetleri ya doğrudan. 
doğruya yabancı hava yollarının kendileri tarafından yapılmakta veya Türlıol, Türk Kkspres ad-
lariyle çalışan diğer yerli handling şirketleri tarafından yapılmaktadır. 

7. USAŞ'ın kuruluşundan bugüne kadar devam etlen faaliyetleri, umumî sevk ve idare ve 
işletme yönlerinden incelenince, bu şirketin gayesine ulaşamadığı ve bugünkü imkânlarıyje bu 
olumlu sonuçlara varamayacağı anlaşılmaktadır. 

a) Şirketin personel kadrosu, lüzumsuz ve yeteneksiz personelle doludur. Nitekim USAŞ, 
1970 yılında 12 milyon liralık hâsılatın rr 153"I olan 7 795 000 lirayı personel masrafı olarak har
camıştır. Lüzumsuz şekilde müşavirlikler ihdas edilmiştir. 

Örneği : İdare Meclisi müşavirliği, genel müdürlük müşavirliği. Ege bölgesi müşavirliği ve 
ilâve iki hukuk müşavirliği gibi. 

b) Şirketin idare masrafları yüksektir. 
e) Şirketin bilançosunun aktifinde, miktarı 0 milyon lirayı aşan çoğu, şüpheli alacakları mev

cuttur. 
d) Şirketin yıllık çalışma'arı, ne malî yönden ne de ekonomik yönden hiçbir zaman rautabl 

olamamıştır. 
8. Bu durum karsısında iki yoldan birini tercih etmek gerekmektedir. 
a) Bu şirketin gerekli sermaye ve teçhizat ile yeniden cihazlandırdıktan sonra, Devlet İla 

va Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Handling hizmetlerini devir almak suretiyle bir 
handling şirketi halinde faliyete devam etmek. 

b) USAŞ tasfiye edilerek, handling hizmetlerinin bütün meydanlarda, TliY'nın teşkilâtı ta
rafından görülmesi yoluna gidilmesi. Bu yola gidilmesi uygun görülmektedir. 

9. Halen Türkiye'de handling ve ikram hizmetlerinin fiilî durumu itibariyle çok sayıda, bir
takım şirketler elinde olduğu, tnpyekûu tam bir düzensizlik içinde bulunduğu, «erek insangücü 
gerek teçhizat ve malzeme yönünden 18 000 000 TL. tutarı bir mükerrer sarfiyat yapıldığı, an
laşılmaktadır. 
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Ayrıca yürürlükte bulunan 26 . 8 . İ971 günlü, yönetmelikte tespit edilen uçak başına hand-

ling hizmeti, ücreti 110 dolardır. Başka memleketlerde uygulanan ücretlerin çok altında bir 
ücrettir. Londra'da bir DC - 9 uçağı için 440 dolar handling ücreti alınmaktadır. Aradaki fark, 
330 dolar olup, ortalama yıllık toplamı 2 300 000,00 dolar tutmaktadır. 

Diğer taraftan handlingin bir elde toplanmamış olmasından dolayı bu alanda çalışan şirket
lerin müşteri bulmak nedeniyle 110 dolarlık handling ücretinin fiiliyatta % 30 indirimli ola
rak uygulanmakta olduğu da meydana çıkmıştır. Bu indirimin yıllık toplamı 145 000.00 dolar ka
dardır. 

Bir yandan düşük tarife uygulanması diğer taraftan da uygulanan tarifeden de % 30 indirim 
yapılması neticesinde meydana gelen döviz kaybı toplamı yılda, takriben 2 297 689,00 dolar oldu
ğu hesaplanmaktadır ki, bugünkü kur üzerinden 34 500 000,00 TL. eder. Bu derecede büyük ve 
Önemli kayıpları önlemenin çarecinin handling hizmetlerinin bir elde, THİ r A O. da toplanma-
sıyle mümkün olacağı bu çözüm şeklinin millî yararlarımız yönünden en uygun çözüm şekli ola
cağı kanısına varılmıştır. 

Bu konunun bu şekilde THY elinde toplanması için DHMİ Genel Müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki 6686 sayılı Kanun ile THY A. O. kuruluşu hakkındaki 6623 sayılı kanunlanri hükümleri 
yeterli görülmektedir. Ulaştırma Bakanlığı teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 4470 sayılı Kanu
nun tanıdığı yetkilerle bu sorunun çözümlenmesinin mümkün olduğu kanısındayız. Böylece, bir 
yandan yukarıda açıklanan miktarlarda döviz ve Türk Lirası tutarında yıllık gelir sağlanacak; 
öbür yandan da, millî sivil havacılık işletmesinin gereğinden çok fazla ellerde bulunması yüzün
den meydana gelen, ve THY işletmesi ve müşteriler tarafından geniş ölçüde ve haklı şikâyet ko
nusu olan perişanlığın ortadan kaldırılması sağlanacak ve Türk Hava Yolları İşletmesinin pek 
çok memleketlerde olduğu gibi. bir tek otoritenin idaresine verilmesi yönünden önemli bir adım 
atılmış olacaktır. 

Türk Hava Yollan işletmesinin son zamanlarda, bu yolda Hükümete yaptığı müracaatın Hü
kümetçe biran önce olumlu bir sonuca ulaştırılması suretiyle bu sorunun çözümlenmesini tavsi
ye etmekteyiz. Milletlerarası alanda, hizmet haysiyetimizle ilgili, önemli bir konu olması itibariy
le, THY işletmesinin bu yönü ile de ciddî bir işletme haline getirilmesi zorunluluğuna inan
maktayız. 

Komisyonumuz bu konunun incelenmesi neticesinde, önergede ileri sürülen iddiaların yerinde 
olduğu US AŞ'm tasfiyesiyle handling hizmetlerinin tek elden, THY tarafından görülmek cihe
tine gidilmesi, böylece millî havacılığımızın aksayan bu yönü bir düzen ve güvene kavuşturulmuş 
olacaktır. 

Ayrıca bir taraftan THY, diğer yandan USAŞ ve diğer küçük handling şirketleri arasındaki 
malzeme ve emek israfıda ortadan kalkacak; en önemlisi düşük ve tarife tenzilâtı rekabeti yüzün
den, yılda iki ,iki buçuk milyon tutarındaki döviz kaybıda önlenmiş olacaktır. 

Ayrıca USAŞ'm bütün işlemleri geriye doğru, zaman aşımı ölçüsünde teftiş edilmelidir. Neti
cede, şirketin idaresinde ihmal ve kusuru görülenlerin hukukî ve cezaî yönlerden sorumluluğu yo
luna gidilmelidir. 
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V 

THY A. O. ile KLM (Holânda Kraliyet Hava Yolları) Şirketi arasında yapılmış bulunan bakım 
anlaşmasının ortaklık aleyhine olduğu konusu hakkında yapılan incelemeler sonunda Komisyonu
muz ; 

1. i lk üç adet jet yolcu uçağının alınması pk uılandığı zaman THY'd a mevcut filoya bu uçak
ların da ilâvesi ile mevcut bakım tesislerinin imkân ve kapasitelerinin artırılması meyanmda ge
rekli malzeme takım ve teçhizatın da, satmalmması ve ilâve tesislerinin yapılmasını öngören malı 
portresi (31,6) milyon lira olan bir projenin hazırlandığı, uygulaması için İdare Meclisince, Ge
nel Müdürlüğe 21 . 4 . 1966 günü de 83 sayılı kararla yetki verilmiştir. 

2. Bu maksatla 1967 yılı işletme bütçesinin yatırım bölümüne, mubayaa edilecek olan (104,9) 
milyon lira değerindeki iki adet DC - 9/30 jet yolcu uçağı için 11,7 milyon lira, 

Uçakların bakım, onarım ve komponent revizyonlarının yapılması için 3 milyon lira jet motor 
revizyon atelyesi için 4 milyon lira konmuştur. 

Ayrıca, kullanılmaya yeni başlanan bir adet kiralık DC - 9/10 (77 kişilik) uçağının bakım, ona
rım ve revizyonu için KLM firması ile 16 . 8 .1967 gün ve HAG/DJ.N.105 sayılı bir bakım anlaş
ması imzalanmıştır. 

3. ikinci Beş Yıllık Plana göre de, «Uçakların bakım ve onarım hizmetlerinin tümü, bazı özel 
komponent revizyonları dışında, yurt içinde yapılacaktır. Bakım ve onarım amacıyle sivil uçakla
rın yurt dışına gönderilmesi» öngörülmemektedir demektedir. (S-538) 

4. Bilâhare THY Genel Müürlüğü, 7 .9 .1967 gün ve Etüt ve Plan Müdürlüğü 150346 sayılı 
yazısı ile İdare Meclisine 7 adet jet uçağının alınmasını öngören yeni bir jet projesi teklifi ile gel
miştir. 

Bu teklifte «Modern bir hava yolu olabilmek ve en az 10 (ortalama 15) jetlik bir takviye ile 
elde edilecek filoyu uçurabilmek için modern bir bakım ve yer hizmetleri sitesi kurulmasını öngö
ren 50 (elli) milyon lira malî portresi olan bir yatırım planı da öngörülmüştür. Ve uygulanması 
için Genel Müdürlüğü 6 . 10 . 1967 gün ve 224 sayı ile yetki verilmiştir. 

5. Bu proje DPT'ca Yeşilköy Hava Limanı tevsi projesi ile birleştirilmiş ve böylece tesislerin 
inşası için proje tutarı 78 milyon lira ve bu tesislerin içine girecek teçhizatın bedeli 27 milyon lira 
olarak tespit edilmiş ve THY'nca karşılanmasına karar verilmiştir. (Proje No. - 69E04010) 

6. iç ve dış hatlar jet projesi için çalışmalar yapan 15 kişilik ihtisas komisyonu; gerekli görü
len teçhizat alımı için firmaların kredi konusunda ne gibi imkânlar sağlayabileceğini firmalardan 
araştırmıştır. Douglas Firması haricinde diğer üç firma BAC, SUDAVÎATÎON ve BOElNG, THY' 
nm talebettiği 3 milyon dolarlık krediyi sağlayacaklarını bildirmişlerdir. 

7. THY İdaresi, yeni tesislerin inşasına değin ortaklığın 1967 yılı bütçesine konan jet uçakları 
için teçhizat, malzeme alımı ve gerekli zarurî tesislerin yapılmasını durdurmuş ve kendi malı olan 
DC - 9/30 uçaklarının da her türlü bakım, onarım ve revizyonlarını da KLM firmasına yaptırmaya 
başlamıştır. 

8. Eski Genel Müdür Hüseyin Yeğin, Genel Müdür olmadan önce «Jet uçaklarının motor ve 
kompenentlerinin bakım, tamir ve tam revizyonlarının kendi tesislerinde biran evvel yapılması için 
lüzumlu test cihazları, takım ve avadanlıklarla teçhizi ile motor tam revizyonlarının da, mümkün 
olan en kısa zamanda tahakkukunun uçak mubayaası ile birlikte sağlanması zaruretini» takdir ve 
ifade etmişken, Genel Müdür olarak, kendilerinin bu maksatla firmalardan talebettikleri 3 milyon 
dolarlık krediyi önemsemediği de bir gerçektir. 

Oysa ki jet uçaklarının motor ve komponentlerinin bakım, onarım ve tam revizyonlarının ken
di tesislerimizde yapılması için gerekli test cihazları, takım ve avadanlıkları almak ve motor tam 
revizyonlarının yapılmasını (motor test house dahil) mümkün kılacak yatırımları yapmak rahat
lıkla mümkündür. Daha modern bina ve hangarların yapılmasını beklemek gerekçesi ile temin 
edilmiş 3 milyon krediyi kullanmamak THY'nı açıkça maddî zarara sokmak sonucunu vermiştir. 
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9. Nitekim, THY sadece DC - 9 uçaklarının bakım, onarım ve revizyonları iein 1968/1972 yılı 
Nisanına, kadar 27 3G1 800,— milyon lira ödemiştir. Bu miktara kiralık Boeing1 uçakları iein öde
nen 22 milyon lira daha ilâve edilirse ortaklığın 12 jet yolcu ueağı iein bu maksatla 49 369 989,77 
lira ödediği anlaşılır. Bunlardan 5 uçağın son senede hizmete girdiği dikkate alınırsa bakım, ona
rım ve revizyon için ortaklığın döviz olarak ne derece büyük bir meblâğ ödemekle karşı karşıya 
bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Bu meblâğlara THYYıin bakım, tamir ve revizyon için g'öndordiği kompenent ve motorların na
kil ücreti e ni ve ayrıca ödenen sigorta masrafları dahil değildir. 

10. Ortaklığın J971 yılı faaliyet raporu ve ilgililerin bayanlarına göre, DO-9 uçakların top
la m 593 cins olan komponentinin 455 cins kompoiıentin onarım ve revizyonlarının ortaklık atelyeie-
ri!nde yapıldığı, temin edilecek ilâve malzeme ve test cihazları ile bu sayının 558'e yükseleceği an
cak TH.YYla onarım ve revizyonlarının yapılması iktisadî olmayan veya firmaların inhisarında tut
tuğu takriben 35 cins komponentin yurt dışında gönderilmesine devam edileceği, motorların kıs
mî revizyon (IvPO) ve tam revizyonlarının Hava Kuvvetleri tesislerinden de istifade suretiyle 
tesislerimizde yapılması, için. lüzumlu özel takım, teçhizat ve avadanlıkların tespitleri yapılmış 
olup 1793 yılında g-ereekleşeeeği ve «THY uçak bakını anatesisleri projesi tutarının 338,5 milyon 
liraya yükseldiği ve Haziran 1972'de inşasına başlanıp 1975 yılında tamamlanacağı anlaşılmıştır. 

Bu açıklama modern tesisler yapılmadan tbıhi birkaç küçük ilâve ile (Motor test house gibi) 
filodaki jet- uçaklarının kompenent ve motorlarının her türlü bakım onarım ve revizyonlarının 
hemen, hemen tamamının mevcut hangar ve at e I ye gibi tesislerde yapılmasının mümkün olduğu
nu açıkça ortaya koymaktadır. 

11. THY yöneticileri, zamanında gerekli test cihazları, takım, ve avadanlıklar gibi teçhizat 
ve malzemenin alınmaması ve planın amir hükümlerine rağmen hava kuvvetleri tesis ve imkânların
dan yararlanmanın ve motor test, house gibi tamamlayıcı ünitelerin faaliyete geçirilmesinin ih
mal edilmesi nedenleriyle ortaklığı, yıllarca KLM Firmasına döviz olarak büyük, meblâğlar öde
me mecburiyetinde bırakmış, zaman kaybettirmiş ve hâlâ da g-erek motor gerek komponentlerini 
her türlü, bakını, onarım ve revizyonlarını yapmak imkânlarından yoksun bırakmışlardır-. 

Böylece ortaklığı, büyük seviyede maddî zarara soktuğu anlaşılan THY A.O. ilgilileri hakkın
da takibat yapılması kanaatine varılmıştır. 
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TFIY A. Ortakl ığının ie ha t l a r için fi (alt ı) ve dış ha t l a r için bir adet olmak iizcM-e 7 (yedi) adet 
je t yolcu ueağının alınmasını öneren -V2 milyon dolar harcanarak' 19(58 - 1971 yıllarında gerçekle-
şeeeği öngörülen 68EO40020 Nolu İe Hat Jet projesinin uygulanmasında D('-9/:>0 uçaklarının alın
masında. ve kiralanmasında millî çıkarların aleyhine hareket edilmiş olduğu konusu hakkında 
yapılan incelemede, 

Komisyonumuz; 
1. Bu projenin öngördüğü şart lara uygun uçaklardan en uygun olan tipin tespit edilmesi 

maksadıyle THY İdare Meclisi; . 1 . 1 . 19(58 tarikindi1 •"> sayılı karar ı ile hava kuvvetleri , ünitesi ve 
Ulaştırma Hakanlığı temsilcilerini de ihtiva eden lö (onbeş) kişilik bir ihtisas komisyonu kur
muştur . 

2. P ro je ; d adet jet yolcu uçağının 19(59 yılı başında, hizmete girecek şekilde mubayaa edil
mesini, ireri kalan •) uçağında 1972 yılma kadar sat ınalmmasım öngörüyordu. 

.">. İhtisas Komisyonu kuru lduğu tar ih te THY da. fiilen bir adet kiralık 1)0-9/10 (77 koltuk
lu) uçağı mevcut tu ve ayrıca 2 adet I)O-9/.'>0 (10:> kişilik) ııçağıda Douglas Firmasına sipariş ve
rilmiş bu lunmaktad ı r . 

4. Proje gereğince alınacak 7 (yedi) uçak için dış kredi imkânı mevcut ve ayrıca ortaklık 
sermayesinde 90 (doksan) milyon l i radan 200 (iki diz) milyon liraya çıkarılmıştır . 

'). İhtisas Komisyonu verilen vazife hudut la ı içinde çalışmalarını sü rdü rü r ve firmalardan 
teklifler al ırken İdare Meclisi; 

a) 27 . '•) . 1908 tarihinde1 Douglas Firmasına 2 adet DO-9/;îO uçağı almak istediğini bildir
miş ve 100 000.00 dolar kapora yat ırmış. 

b) 28 . (5 . 1908 tar ihinde de bu uçaklar ı sa tma im ak istemişse de. Flaşt ırnıa Bakanlığı müda
hale ederek durdurmuş tu r . 

fi. İhtisas Komisyonu, çalışmalarını t amamlaya rak '•> . 8 . 19(58 tar ihinde ilk raporunu ver
miştir. 

Bu rapora göre Boeing 7o7 - 200 uçağı ve Boeing Firmasının teklifleri diğer üç firmaya BAO 
(İngil iz) , SFDAYATİON (Fransız) ve Douglas (Amerikan) nazaran daha avantajl ı durumda ol
duğu görülmüştür . Bu rapora j>-öre firmaların yapt ıklar ı tekliflerin mukayeses inde: 

1. THY spesifikasyotıuna göre bir Boeing 737 - 200 uçağının Fiyatı 4 :][)*.) 801.00 dolar. D('-9/:;o 
uçağının fiyatının ise 4 :Î8:> (594.00 dolar okluğu. 

2. Boeing Firması projesine öngördüğü 7 uçağın ."> adet ini Ocak - .Mayıs 19(59\la. geri kalan 
2 uçağı 1970 Nisan ve .Mayısında T H Y n a teslim edeceği. Douglas Firmasının ise1 2 adet l)('-9/-'İO 
uçağını Fkim 19(59\la geri kalan 5 uçağıda Nisan - Mayıs 1970'te teslim edeceği. 

o. Boeing Firmasının Ortaklığın bakım üssü teçhizatı alınması için istediği -5 milyon dolar
lık krediyi temin edeceği - Buna. karşılık. Douglas Firmasının 750 bin dolarl ık yedek parça kre
disi sağlıyacağı, 

4. Boeing Firmasının ücretsiz yapı lacak uçuş eğitimi iein 92Ö bin dolarlık' eğilim sağlıyaca
ğı buna karşılık Douglas Firmasının sadece öğretmen yardımı yapabileceği, 

5/ Hxiıu - bank kredisi her iki firma için mevcut olmasına rağmen Boeing Firması Flaslırıııa ve 
.Maliye bakanl ıklar ına kredi aksadığı t akd i rde kendisinin temin edeceğinin teminatını vermiş-
lir. 

7. Bununla beraber İdare Meclisi, 27 . 8 . 19*8 tar ihinde yeniden bir spesifikasyoıı şar tname
si (Bazı uçuş alet İr ri, mutfak ve tuvale t aksamı gibi) hazır lanarak firmalara bildirilmesi ve bu
n a göre f iyat istenmesine ve işletme ekonomisi hesaplarının da yeniden yapılmasına karar ver
miş ve. bu maksatla da komisyon içinden ve yalnız ortakl ık personelinden f> (beş) kişinin vazifelen
dirilmesini Genel Müdürden talebetmist ir . 
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8. Ulaştırma Bakanı, 28 . 8 . 1968 tarifimde THY îdare Meclisi Başkanına muhatap bir resmî 

mektup yazarak 10 (on) gün içinde işin sunuçlandırılmasını istemiştir. 
9. Teknik Komisyon, idare Meclisinin 27 . 8 . 1968 tarihînde istediği şartlara göre hazırladığı 

ikinci raporunu 5 . 10 . 1968 tarihinde îdare Meclisine vermiştir. Aynı zamanda teknik Komisyo
nun vazifesi böylece sona ermiştir. 

Bu rapora göre her ne kadar DC-9/30 uçağı diğer uçaklardan özellikle Boeing 737 - 200 uçağın
dan 2 uçak için 92 105,00 dolar daha ucuz olaralv 4 422 053,00 dolar, sipariş mektubundan 16 ay 
sonra teslim edilecek 5 uçak için 52 105,00" dolar daha ucuz olarak 4 462 053,00 dolar olduğu gö
rülmekteyse d e Douglas Firması firma OL arak projenin öngördüğü 4 adet uçağı 1969 yılında hizmete 
girebilecek şekilde THY'na veremediği gibi Boeing Firmasının ortaklığa, 7 açlşt uçağı 1969 yı
lında teslim edebilmesi, ayraca 3 milyon dolar bakım üssü teçhizat kredisi ve 1 milyon dolarlık 
karşılıksız eğitim İmkânı sağlaması ve diğer yan imkânlar gibi arz edemiyor. Ancak 750 bin dolar
lık karşılıksız yedek parça kredisi sağlayabiliyordu. 

10. Bunun üzerine idare meclisi 18 . 10 . 1968 tarihlinde 5 kişilik heyete tip tayinine esas ola
cak bir puantaj listesi hazırlaması görevini vermiştir. 

11. İdare Meclisi, beş kişilik heyetin 25.10.1963 tarihinde verdiği rapora istinaden 17.11.1968 
tarihinde iç hat jet projesi için en uygun uçak tipinin DC-9/30 uçağı olduğuna karar vermiş ve pro
je gereğince 7 (yedi) adet uçağın mubayaa edilmesi işlemine başlanmıştır. Buna göre; 

1. İki uçak (Obsiyonlu) biri 1969 Eylül'ü, diğeri Ekim ayında THY'na teslim edilecek. Beheri
nin fiyatı 4 422 053,00 dolar, 

2. Gferi kalan beş uçak sipariş tarihinden 16 ay sonra THY'na teslim edilecek beherinin fiya
tı 4 462 053,00 dolar, 

3. Uçak basma 75 000,00 dolarlık karşılıksız yedek parça kredisi sağlanacaktır. 
12. Diğer üç firma idare meclisinin kararma mesnet aldığı 5 kişilik heyetin hazırladığı rapo

run yanlış ve sübjektif olduğu iddiası ile Ulaştırma Bakanlığına şikâyet etmişlerdir. Ulaştırma 
Bakanlığı Teftiş Kurulu, yaptığı inceleme sonunda 5 kişilik heyet raporunu.6 (altı) noktada ku
surlu bulmuştur. 

Ulaştırma Bakanlığı, 7 . 1 . 1969 tarihinde adı geçen raporu THY'na «Tetkiki ve gereğini» rica
sı ile gönderilmiştir. 

13. İdare Meclisi, Bakanlık Teftiş Kurulu raporunun incelemesini, 5 kişilik aynı heyetten iste
miştir. 

Heyet, Bakanlık Teftiş Kurulunun görüşüne katılmadıklarını kendi «raporunu ve neticesini» 
değiştirecek muhik bir sebebolmadığmı îdare Meclisine bildirmiş ve İdare Meclisi, bu görüşü ka
bul etmiştir. 

14. THY Genel Müdürlüğü, 16 . 1 . 1969 tarihinde 5 kişilik heyetin hazırladığı rapor hakkın
da Teknik üniversite sivil havacılık enstitüsünden «mütalaa» talebetmiştir. 

15. Bu mütalaanın neticesi alınmadan îdare Meclisi, 20 . 1 . 1969 tarihinde Genel Müdürlü
ğün talebi üzerine «uçak teknolojisindeki gelişmeler, altyapı ve THY organizasyon yetersizliği» 
gerekçesi ile 7 (yedi) adet DC-9/30 uçağının mubayaa edilmesind, 380 gün üzerinde çalıştıktan ve 
200 bin lira kadar para harcandıktan sonra iptal etmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı daha önce iki defa müdahale ettiği ve işin 28 . 8 . 1968 tarihinde 10 günde 
sonuçlandırılmasını istediği halde projenin uzatılmasına neticede iptal edilmesine müdahale et
memiş ve nedenini sormamıştır. 

16. Bu sefer îdare Meclisi 22 . 1 . 1969 tarihinde ortaklığın âcil ihtiyacı gerekçesiyle obsi
yonlu iki adet DC-9/30 uçağının satmalınması çalışmalarına başlamıştır. 

Bu sırada Boeing Firması 25 ve 28 . 1 . 1969 tarifhil telgraflarla THY'na, 
a) Başkalarına satılmcaya kadar daha önceki tarihlerde yaptıklara tekliflerinde belirttikle

ri uçakların fiyat değişikliği olmaksızın THY emrinde olduğunu bunlardan, (a) 5 adet 737-200 
uçağının, Ocak - Mayıs 1969'da, 2 adet uçağında 1970 başında THY'na teslim, edilmek üz%re be
herinin 4 309 851,00 dolar olduğu, ayrıca kiralık2adet 737-200 ile 2 adette 727-100 uçağının da 
mevcut bulunduğunu, 
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b). THY'na yüzde yüz kredi temin edileceğini (Bunun 32 milyon dolardık ;projede % 20'sı 
6,4 (altı) mayon dolar kadar olduğu 

c) Beher uçak için bedelsiz beş uçuş ekibi yetiştirileceği (Tutan 1 milyon.dolar kadar) 
d) TIIY'nm obsiyonlu uçaklar için 200 000,00 doilar kadar maruz .kalabileceği .tazminat öde

mesi konusunda mevcut garantisini muhafaza etmekte •olduğunu da teyiden bildirmiştir. 
Buna karşılık idare Meclisi, proje gereğince uçak mubayaasını iptal ettiği gerekçesi ile yukar

da sözü geçen t ekiliri dikkate almamıştır. 
17. İdare Meclisi Genel Müdürlüğün proje gereğince kademeli uçak alınması teklifine uyarak 

4 . 2 . 1969 tarihinde obsiyonlu ilci adet DC-9/30 uçağının sa/tmalınnıasına kadar vermiştir. Bu 
karara göre satmalına mukavelesinde : 

a) Uçaklar Eylül ve Ekim 1969 tarihinde tcsl'üm edilmek üzere beheri 4 383 696,00 dolardan sa-
tmalmmıştır. Bu fiyat teknik komisyonun 3 . 8 . 1968 talihinde hazırladığı rapordaki fiyattır. 
Bu mubayaa ile bu raporun muteber bir rapor olduğu anlaşılmaktadır. 

b) iki uçak bedelinin % 20'si 1 753 478,00 dolar peşin olarak ödenmiştir. 
c. İki uçak için 150 000, 00 dolarlık karşılıksız yedek malzeme kredisi sağlanmıştır. (Mukave

le imzalamaya karar verildikten sonra Douglas firması bu hususu kabul etmiştir.) 
Ancak bu satmalmaya rağmen proje gereğince 1969 yılı başında 4 uçağım THY'da hizmete so

kulması sağlanamadığı gibi bu satunalınan iki uçakta ancak Eylül ve Ekim aylarında •hizmete gi
rebilecektir. Bu durumda ortaklığın elinde halen biri kiralık (77 kişilik) ikisi (103 kişilpt) .kestiği 
malı olmak üzere ancak üç adet jet yolcu uçağı vardır. Oysa ki, projeye göçe 7 (yedi) adet uçak 
olması gerekmekteydi. 

Diğer taraftan iç ve dış hatlarda büyük oranda artmış bulunan yolcu adedi de Ortaklığı uçak 
diye zorlamaktadır. Bunun üzerine İdare Meclisi, Ortaklığın İ Nisan 1969'da başlayacak yaz t a n e 
sini de hizmete girecek şekilde iki adet de DC-9-31 uçağının Amerikan Percell Jones firmasından 
kiralanmasına karar verilmiştir. 

18. Percell Jones firması aracı bir firma olduğu ve elinde uçak olmadığı için taahhüt ettiği za
manlarda THY'na uçakları teslim edememiş ve böylece zaman geçmiştir. 

Nihayet idare Meclisi; 19 . 7 . 1969 tarihinde yapılan rantabilite hesaplarının 'beher uçakta 
1 226, 716 TL. senelik zarar göstermesi ve satmalman uçakların da teslim müddetlerinin yaklaş
mış olmasından dolayı, uçakların kiralanmasmdanvazgeçmiştir. 

Bununla beraber 3 gün sonra Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Dairesinin 22 . 7 . 1969 gün 
ve SHD : BP-8/HEP-416 sayılı «İki uçağın kiralanması uygun görülmektedir» yazısı üzerine, bu 
defa idare Meclisi 22 . 7 . 1969 günü Percell Jonesfirması ile mukavele imzalamıştır. 

19. İdare Meclisi, Ortaklıktan uçakları teslim almak üzere ekiplerin Amerika'ya gitmelerine 
rağmen Percell Jones firması yine taahhüt etiği tarihte uçakları veremeyince bu defa 16.8.1969 
tarihinde mukaveleyi feshetmişse de herhangi bir tazminat alamadığı gibi yine biri kiralık iki
si kendi malı 3 adet jet yolcu uçağı ile kalmış ve yatırdığı 100 000, 00 dolar kaporayı da zorlukla 
tahsil etmiştir. 

32 milyon dolar malî portresi bulunan, 68EO4O320 no. lu iç hat jet projesinin, hazırlanmasında
ki maksat ile uygulamasına etken alan amil ve kararları çok genel hatlarıyle belirttikten sorara, 
şimdi çeşitli zamanlardaki karar değişiklikleri ile tatbikatının meydana getirdiği sonuçları mu
kayese edelim; 

Fiilî Durum : 
idare Meclisi 20 . 1 . 1969 tarihinde proje g e r e n c e 7 adet DC-9-30 uçağının mubayaa edilmesi

ni iptal etmiş fakat, aynı uçaklardan kademeli olarak 
İ. 15 . 2 . 1969'da aldığı 2 adet DC-9-30 uçağı için 

2 X 4 383 696, 00 = 8 767 382,00 dolar, 
2. 1 . 7 . 1970'de aldığı 2 adet DC-9-30 uçağı için 

2 X 4 609 000, 00 = 9 218 000, 00 dolar, 
3. 1971'de aldığı 2 adet DC-9-30 uçağı için 
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2 X 4 SİS TIS; 00 = 9 697 436, 00 dolar. 
olmak üzere 6 adet DC-9-30 uçağı için 27 682 818, 00 dolar ödemiştir. 
O halde beher DC-9-30 uçağı THY'na 
21 682 818, 00 : 6 = 4 614 138, 00 dolara gelmiştir. 
THY, 3 . 8 . 19-68 tarihli rapora göre mubayaa yapsaydı beher DC-9-30 uçağının fiyatı 4383 696, 

00 dolar olduğuna göre 
6 X 4 383 696, 00 = 26 302 176, 00 dolar ödeyecekti. O halde proje dışı ueak satmalmak suretiy

le 
27682 818, 00 - 26 302 176, 00 = 1 382 652, 00 dolar zarar etmiştir. 
Gerçekte THY, 6 adet DC-9-30 uçağı için faizleri ile birlikte 32 310 627, 00 dolar ödemiştir. O 

halde zararı gerçekte sadece uçak alımından dolayı 1 382 652, 00 doların çok üstündedir. 
2. Şayet projenin öngördüğü gibi 4 adet DC-9-30 uçağını satmalması ve 1969 başında THY'da 

hizmete sokması mümkün olabilseydi, bu kapasitedeki bir uçağın yıllık kârı (1,2) milyon dolar 
olduğuna göre, 

4 X 1.2 = 4.8 milyon dolar kâr etmesi gerekirdi. 
Oysa ki, THY'ları, 1969 yılında Douglas firmasına ancak iki uçak verebilmesinden dolayı 2 adet 

uçak satınalabilmiş ve bunlarda 1969 Eylülünde hizmete girmiştir. Bu. iki DC-9-30 uçağının üç ay
lık kârı 600 000, 00 dolar kadardır. O halde Ortaklığın 1969 yılı işletme programından uçak kifayet
sizliğinden dolayı uğradığı kâr mahrumiyeti, 4,8 - 0,6 = 4,2 milyon dolardır. 

Bu kâr mahrumiyeti uçak satmalımııasmdan doğan zararla toplandığı zaman toplam zararın 
4.2 + 382 652, 00 = 5 582 652, 00 dolar olduğu görülür. 
3. THY filosunda yeteri kadar uçak olmadığı için 3000 saatlik earter uçuş talepleri Ortaklık

ça karşılanamamıştır. Bunun yarattığı gelir kaybı ise 900 000, 00 dolar kadardır. 
4. THY kendi malî kaynakları müsaidolmağı ve Douglas firması da bakım üssü "teçhizat alımı 

için •ortaklığın talebettiği 3 (üç) milyon dolarlı!; krediyi temin edemediği için THY; satın aldığı 
uçaklarında, bakım, tamir ve revizyonlarını KLAL firmasına yaptırmış bu malksatla 1972 yılına 
kadar 27 (Yirmiyedi) milyon lira ödediği gibi halen de KIYI firmasına tabi bulunmaktadır. 

5. İdare Meclisi proje dışı Douglas firmasından kademeli olarak uçak satmalına yolunu tercih et
tiği-için, firma şartlamıa İster istemez t ahi olmuş böylece her yıl uçakları biraz daha pahalı alık
ken aynı zamanda 1967 yılında rr 10 peşinle iki DC-9/30 uçağı safınalmmışken 1969 Yİ a iki 
DO-9/30 uçağı için % 20 peşinle 1 753 478 00 dolar ödeyerek satın almış, böylece asgarî 9f 10 pe
şinat karşılığı 876 739 00 dolar fazla ödenmiştir. Bu da, ortaklığın aleyhine olmuştur. O halde ta
mamen THYnm lehine olmamakla, beraber İdare Meclisi 17 . 11 . 1968 gün ve 452 saydı kararı 
ile iç hat projesi için 7 adet DC-9/30 uçağım mubayaa etmeyip kademli satın alma yoluna git
mekle Ortaklığın (5,5) milyon dolar kadar zarara soktuğu anlaşılmaktadır. 

3 . 8 . 1968 tarihli rap.ora ^öve İdare Moc'isi. Boeing 737 - 200 uçaklarım satın almamakla 
sebebiyet verdiği zarar miktarı ise; 

1. badece 6 adet uçak satın alınmasında 1 823 712 00 dolar zarar etmiştir. 
2. 4 adet uçağı satın, alıp 1969 yılında hizmete arz etmemekle uğranılan kâr mahrumiyeti 

4X 1,2 = 4.8 milyon dolar (5 nci uçağın geliri, iki adet DC-9/30 uçağının Eylül başında hizme
te sokulması karşılığı olarak dikkate alınmıştır/* 

Sadece proje gereğince uçak satnıahp 1909 başımla hizmete arz etmemekle uğranılan toplam 
zarar. 

1,8•+ 1 823 712 = 6 623 712 dolardır. 
3. Ortaklığın istediği firmanın vermeyi taahhüdelt iği 3 um/ı milyon dolarlık bakım üssü kre

disini kullanmamakla uğranılan kayıp, 
6 623 712 --i- 3 000 0OO =~- 9 023 712 dolar eder. 
4. THY filosunda yeteri kadar ueak olmadığı için 3 000 saatlik earter uçuş talebinin ortaklıkça 

karşilanamamasmın yarattığı gelir kavin ise, 
3 000 X 300 — 900 000 dolar eder. 
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5. Boeing firması, Douglas firmasının sağladığı 750 000 dolarlık karşılıksız malzeme yardı
mına karşılık 1 (bir) milyon dolarlık eğitim yardımının kullanılmasından doğan fark, 

1 000 000 — 750 000 = 250 000 dolar eder. 
6. Douglas firması 2 adet DC-9 30 uçağı için % 20 peşinat karşılığı 1. 753 478 dolar talebetmiş-

ken, Boeing firması 7 adet ueağı yüzde yüz kredi ilo satmayı teklif ettiğine göre yukarıda (»denen 
% 20'de bir neyi gelir kaybıdır. 

7. Bu hesaba ortaklığın 1969 yaz programının uygulanabilmesi iein elde yeteri kadar uçak ol
mamasından dolayı Perecl] Joııes firmasından kiralamak zorunda kaklığı uçakların beheri iein 
1 226 716 lira zarar gösteren iki ııeak iein ödeyeceği paranın karşılığı 16.'5 562 dolar eder. 

S. Şayet proje uygulansaydı 4 adet F-27 Fairehild uçağının projenin öngördüğü gibi ortaklıktan 
satılması mümkün olabilirdi. 

9. Proje gereğince satmalmaeak 7 adet uçak ye bakını üssü teçhizatı alımı için Exim - bank 
kredisi hazırken, bu kredi imkânından yalnız iki uçak için yararlanılmamış olunacaktı. 

10. Gerek yurt içi gerek yurt dışı yolculuk yapmak isteyen yolculara, yeteri kadar hizmet 
arz edileceği için programlar zamanında uygulanacak dolayısiylo haklı olarak birçok şikâyetlere 
sebebiyet yeren rötarlar, iptaller vuku bulmayacak böylece THYîmı ticarî itibar ye şöhreti de 
zedelenmemiş olacaktı. 

11. Her ne kadar alınmış bulunan DC-9/30 uçakları da iyi uçaklarsa da. Ortaklığın kendi 
aleyhine yukarıda arz ye ifade edilen fedekârlıklara sürüklemeyi zarurî ve haklı göstermeye kâfi 
gelmediği aşikârdır. 

12. Bu durumda görüldüğü gibi THY İdare Meclisi, ie ye dış hatlar jet projesi hakkında ob
jektif ye meyzuata uygun kararlar yerip uygulayabilseydi 32 milyon dolar malî portresi bulunan 
proje zamanında ye ekonomik olarak millî çıkarlarımız lehinde uygulamak mümkün olabilirdi. 
Ortaklık dolayısiylo Devlet büyük ölçüde zarar etmemiş olurdu. 

13. Bu sonucun meydana gelmesinde Ulaştırma Bakanlığının kendi denetim ve idaresinde bu
lunan THY A. O. karar organlarının faaliyetlerinin usul ve mevzuata göre yürütülmediğini tespit 
etmiş olmasına rağmen gereken tedbirleri almadığı gibi, uçak kiralama konusunda da tamamen ak
si yönde ortaklığı zarara sokacak bir uygulama yönünde direktif verdiği de yapılan incelemeler
den anlaşılmıştır. 

14. Jetleşme projesinin millî çıkarlar yönünde uygulanmamasında rol ve sorumlulukları arz 
ve açıklanmış bulunan THY A. O. ve Ulaştırma Bakanlığı ilgilileri hakkında takibat, yapılması 
kanaatine varılmıştır. 
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VII 

Türkiye ile yabancı devletler arasında yapılmış bulunan uluslar arası ve ikili havacılık anlaşma
ların ortaklığın dış hatlarda genişlemesine engel teşkil ettiği konusu hakkında yapılan inceleme 
sonunda komisyonumuz; 

1. önergenin verilmesinden sonra 1970 yılında bu anlaşmaların bir kısmının ele alınarak 
T H Y için sakıncalı hükümlerinin değiştirilmesin a başlanmıştır. 

2. 3 . 3 . 1971 tarihine kadar 34 anlaşma imzalanmış bulunmaktadır. Bunlardan Amerika Bir
leşik Devletleri, İsveç, Norveç, Danimarka ve Belçika devletleri ile yapılmış bulunan 6 anlaşma 
tamamen liberal anlaşmalar olup herhangi bir tahdidi öngörmemektedir. 

Diğer 21 anlaşmada kapasite maddeleri vardır. Ancak bu liberal olanlarda dahil olmak üzere 
21 anlaşmanın ele alınarak tadil edilmesi gerekmektedir. Bunlar İsveç, Norveç Danimarka, Bel
çika, Hollanda, ABD, İsviçre, İtalya, Yunanistan, Libya, Lübnan, Federal Almanya, İsrail, Irak. 
İran, Pakistan, Yugoslavya, Ürdün, Bac, Brezilya ve Afganistan ile yapılmış olan anlaşmalardır. 

3. Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde teşkil edilmiş bulunan Bakanlıklar arası komite-
bu hususta çalışmalar yapmaktadır. Ancak şimdiye kadar İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, 
Belçika ve BAC ile Türkiye arasındaki anlaşmalarda söz konusu maksatla değişiklik yapıldığı 
öğrenilmiştir. Irak ile yapılan müzakereler müspet netice vermemiş, bu nedenle anlaşma fesh 
edilmiştir. Diğer ülkeler özellikle ABD, 1945 yılında Şikago Konvansiyonu anlaşması ile elde et
tiği avantajları kaybetmek istemedikleri için herhangi bir değişikliğe yanaşmamakta oldukları 
anlaşılmıştır. 

4. Türkiye'nin bu liberal anlaşmalar sebebiyle Kapasite kontrolü yapamaması THY mn do
layı siyle memleketimizin aleyhine olmaktadır. Ve halen de devam etmektedir. 

Komisoynumuz Hükümetin, bu konuyu daha yakından taMbederek en kısa zamanda ulusal 
çıkarlarımız yönünden gerekli değişiklikleri sağlamasını önemle işaret etmek kanaatma varmış
tır. 
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VIII 

Yetersiz ve meslekle ilgisi olmıyan bazı şahısları yüksek ücretler ile Ortaklığın, (l'sas dahil) 
yurtiçi ve yurtdışı görevlerinde çalıştırıldığı ve yüksek kademedeki bir şahısın yasa dışı fiilleri 
konusu hakkında yapılan inceleme sonunda Komisyonumuz; 

1. THY .İsletmesinde yönetim organizasyonu, bu işletmenin gayesine uygun biçimde, objek
tif olarak tespit edilmiş ve buna göre bir kadroya bağlanmış değildir, liu konuda sık sık değişik
likler yapılması bir çeşit adet halini almıştır. Bu değişiklikler bazen idare kademi.sini.ii başından, 
sonuna kadar gitmektedir. 

2. THY İşletmesinin yönetim organizasyonu.ua ait son yıllara kadar yapılan kadroların tes
pitinde görülen, şahıslara bağlı anlayış ve istikrarsızlıklarnı yanında, özellikle hizmet kadroları
nın şahıslandırılmasında. yani bu kadrolara yapılan tayinlerde, uygulama olarak, gerekli dik kal' 
ve basiret gösterilmemekte çoğu zaman isabetsizlikler yapıldığı görülmektedir Gerçekten THY 
nm yönetim kurulundan başlıyarak. personel seçim ve tayini ile ilgili işlemler genel olarak gözden 
geçirildiğinde, son yıllara kadar bu konuda bir çok aksaklıklar yapıldığı görülecektir. 

:>. Bu işletmenin yönetim kurullarının teşkilinde ve murakıplarının seçiminde, yukarıda dile 
getirilen ilkelere uyulmadığı çok olmuştur. Yıllardan beri birbirini takip eden yönetim kurulu üye
liklerine ve murakıplıklarına, yapılan seçim ve tayinlerde, tahsil, bilgi, iş ve işletme tecrübesi ba
kımlarından, işletmenin mahiyet ve gayesi ile bağdaşmayan nitelikte kişiler getirildiği görülmüş
tür. (Ek -1 /1 ) 

4. Genel müdür tayinlerinde dikkati çeken bir husus, sık sık genel müdür değiştirilmesi ola
yıdır. Gerçekten son on bir yıl içinde on bir genel müdür değiştirilmiştir. (Ek : 1/2) Bu tutu
mun genel olarak, her değişen genel müdürün, işletme bünyesinde, kendi görüşüne göre, geniş 
kapsamlı değişiklikler yoluna gitmesi işletmedeki aksaklıkların ve işlerin olumsuz sonuçlar verme
sinin. basta gelen nedenleritıdendir. 

ö. Yönetim kurulu ve genel müdür dışındaki personel tayinlerine gelince; bu konuda ilk za
mandan beri uygulanan zaman zaman değişikliklere uğratılan, bir personel yönetmeliği vardır. 
Bu yönetmelikle, personelin tayininde dikkate alınması gereken hususlar, birtakım usul ve ku
rallara bağlanmıştır. Xe var ki uygulamada buna riayet edilmemiştir. 

Öyleki, bazı hallerde, tahsil, bilgi, yetenek' gibi niteliklerin ihmalinden başka, THY ua alınmama
sı gereken bazı elemanların bile tayini yoluna gidildiğine dair örneklere raslanmıştır. 

a) Halûk Serttaş adında bir kişi evvelce çalışmış olduğu Akbalıkta veznedar iken zimmetine 
para. geçirdiği iein işten çıkarıldığı ve hakkında tahkikat açıldığı halde 17 . 1 . 1970 tarihinde 
muhabere' memuru olarak THY'd a bir göreve atanmıştır. 

b) M. Suphi Gürsel adında bir kişi evvelce çalışmış olduğu yerlerde üç defa suç işlemiş, hak
kında tahkikat yapılmış ve görevinden çıkarılmış olduğu halde '•) . •) . 1970 tarihinde «İstatistik 
ve İdarî İşler Amiri» olarak THY na atanmıştır. 

e") Başa Güven adında başka bir kişi evvelce çalıştığı işte görevini kötüye kullanma suçu işle
miş ve bundan dolayı takibata uğramış olduğu halde 2G . 2 . 19(59 tarihinde «Bölge Satış Me
muru» olarak THY'na atanmıştır. (Ek : 1 1 - II - III) 

(i. Nitekim Uçak Servisi Anonim Şirketinde de personel yönetimindeki aynı aksaklıkların hem 
yönetim kurulu teşkilinde hem de idarecilerinin ve diğer personelin tayininde devam ettiği görül
mektedir. Nitekim yönetim kurulu üyeliklerine gerek tahsil, gerek tecrübe bakımlarından bu iş
letme ile ilgisi olmayan kişilerin getirildiği ayrıca kanun ve mevzuata aykırı tayinler yapıldığı 
görülmüştür. Şirketin çalışma kolları, işletmenin gayesine uygun bir hizmet teşkilâtı şeklinde ob
jektif olarak, kadrolara, bağlanmamış şu veya bu mülâhazalarla, rasgele kadrolar ihdas edilmiştir. 

Bu cümleden olarak, idare meclisi müşavirliği. Genel Müdürlük Müşavirliği, Ege Bölgesi Mü
şavirliği, iki ilâve hukuk müşavirliği gibi kadrolar ihdas edilerek buralara tayinler yapılması 
herhangi bir gerçek ihtiyaca dayanmadığı kanısı hasıl olmuştur. 

http://kademi.sini.ii
http://organizasyonu.ua
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Bu müşahedeleri doğrulayan örneklerden bir kaçı şöyledir : 
(1) Bir önceki dönemde idare meclisi üyesi olan bir zat (Ömer Cebeci) 23 . 3 . 1970'te top

lanan şirket genel kurulunca seçilmeyince, İdare Meclisince 8 . 5 . 1970'te, İdare Meclisi Müşavir
liği adiyle 1-750',-—TL. aylıklı bir kadro ihdas edilerek bu kişi o kadroda görevlendirilmiştir. 

Böyle bir hizmete asla ihtiyacolmadığı aşikâr olmaktan başka böyle bir tutumun benzeri de 
yoktur. Bu davranış ne şekilde olursa olsun adı geçen kişiye şirkette bir iş vermek gayretini ifade 
eder. 

(2) Daimî olarak Eskişehir'de oturan bîr zat (Ali Rıza Ilıcalı) 1 . 1 . 1971'den 1.1.1972'ye 
kadar mukaveleli olarak 1 500 TL. aylık ücretle Genel Müdürlük Müşaviri olarak görevlendi
rilmiştir. 

Böyle bir hizmetinde gereği olmadığı gibi verilen kişide zaten Eskişehir'de oturmaktadır. 
(3) Merkezi İzmir'de" olan Ege Bölgesine, Ege Bölgesi Müşaviri adiyle 1 500 TL. aylıklı bir 

kadro ihdas edilerek, bu kadroya mukavele ile, 1 . 11 . 1968'den 1 . 10 . 1971 tarihine kadar, 
Ömer Atavardar adında bir zât tâyin edilmiştir. Hizmet kadrosu mevcudu 1970'de 15, 1971'de 13 
kişiden ibaret oîan söz konusu bölgeye bir müşavir tâyin etmenin gereğini anlamaya imkân 
yoktur. 

(4) Şirketin 2 500 TL. aylıklı bir hukuk müşaviri varken, ayrıca 1 . 5 . 1969 - 1 .5 .1971 
donemi için 750 TL.; 1 . 8 . 1970 - 1 , 8 . 1971 dönemi için 500 TL. aylıklı olmak üzere iki hu
kuk: müşavirliği ihdas edilerek buralara mukavele ile Ziya Başer, Yakup Karabulut adlarındaki 
avukatlar tâyin edilmiştir. Bunlardan sonuncusu Ankara'da oturmaktadır. Ankara'daki muhtemıel 
işleri görmek üzere göreve alındığını gerekçe olarak kabul etmek zordur. 

(5) Teşkilât kadrosuna göre fazla olan 800'er TL. aylık ücretli iki doktrolük kadrosundan 
bin ite 500 TL. ücretli Gümrük uzmanı adı ile ihdas edilen ve tâyini yapılan kadronun da geçerli 
bir gerekçeye dayandığı anlaşılamamaktadır. (Ek -4 ) 

7. THY İşletmesi: 
Başlangıç : 
Dış teşkilâtına merkezden yapılacak nakil ve tâyinlerde dikkate alınmak üzere, bazı ku

rallar konulmuştur. Fakat bir süre sonra, bu kural ve ilkelere uyulmaz olmuş, çeşitli etkiler al
tında'yapıldığı" kanısını veren nakil ve tâyinler yapılmış olduğu görülmektedir. Bu konuda tah
sil durumları yetersiz olan, gereği kadar yabancı dil bilmeyen, görevlendirildiği yere uyma yete
neği olduğu şüpheli olatn kişilerin tâyinlerinin yapıldığına dair örmekler mlevcuttur. 

a) Seci Ören adında bir kişi 10 . 4 . 1967'de THY'na alınmış, merkezde fazla bir hizmet ver
meden, Zürih Bölge Satış Müdürlüğüne atanmıştır. 

b) Orhan En gün adında ortaokul mezunu bir kişi 1 . 4 . 1960'da THY'na alınmış, bir müddet 
sonra'Frankfurt ' ta 'yolcu trafik memuru olarak gönderilmiş, oradan Viyana'ya, Viyana'dan 
tekrar Frankfurt'a oradan tekrar Viyana'ya nakledilmiştir. Viyana. Bölge Satış Müdürü olmuş bu
radan da yine Bölge Satış Müdürü olarak Paris'e gönderilmiştir. 

8. Komisyonumuz tarafından THY'da yapılan araştırıma çalışmalarına başlandıktan sonra, dış 
teşMlâtta yapılacak atamalar hakkında ayrı bir yönetmelik hazırlanması yoluna gidilmiştir. Yö
netim Kurulunun 25 . 10 . 1971 gün ve 433 sayılı karan ile bu konuda bir yönetmelik kabul 
edilhniş ve yürürlüğe konulmuştur. 

9. THY A. O. yukarıda açıklandığı üzere, son yıllara kadar bozuk düzen yürütülen idare 
bünyesinin ve hizmet kadrolarının, belli prensiplere bağlanmaması ve gelişigüzel tertiplenmesi 
yükünden, önergece dile getMldiği gibi, personel sayısı ve personel giderleri yıldan yıla önemli 
oranlâMa ve miktarlarda artmıştır. Bu artışlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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% Personel % 
Personel artış giderleri artış 

Yıllar sayısı oranı (Milyon) miktarı 

1968 1 963 — 47,8 -— 
1969 2 330 18,6 64,6 35 
1970 2 769 18,8 92,1 41 
1971 2 979 7,6 145,7 59 

Tablonun da gösterdiği gibi, 1968'den 1969 yılma kadar personel sayısı yuvarlak rakamla 
% 19 oranında artmış, 1970'ten 1971 söz konusu artış oranı % 7,6 olmuştur. Personel sayısındaki 
bu artışlara karşılık personel giderlerindeki çoğalma 1968'den 1969'a 1969'dan 1970'e buradan 
1971'e, sırasıyle % 35, % 41 ve % 59 oranında çok yüksek ve farklı oranlarda olmuştur. Bunun 
nedeni diğer bazı faktörlerle birlikte daha çok, gerçek ihtiyaca uygun, sistemli ve iş tariflerine 
dayalı bir personel ve kadro nizamı kurulmamış olmasıdır. 

Tzun yıllar sürmüş olan bu düzensizliğe, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun her yılki 
raporunda dokunulduğu halde (Kurulun 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 raporları temenniler bölümü, 
idarî bünye bölümü) bu konu ancak 1970 ve 1971 yıllarında THY İdaresince ciddî olarak ele alın
mıştır. İdarecinin bu ciddî tutuma girmesinde, son yıllarda THY İşletmesinin, artık belirgin bir iş
letme karakteri almış olması gayeye uygun bir hizmet organizasyonu yapılması, objektif bir kad
ro düzeninin zorunlu bir hal alması yanında, asıl etken bu konudaki araştırma önergesi ve Komis
yonumuzun yaptığı uyarmalar olmuştur. 

Gerçekten ortaklık el kitabı 1971 yılı Haziran ayında bastırılarak dağıtılmış, işletmenin kadro
sunu gösteren «Kadro kitabı» da 1971 yılının sonlarında hazırlanmıştır. Yine bu arada THY A. O. 
bünyesinde iç değerlendirme çalışmaları 1971 yılı ortalarından sonra tamamlanmış ve 1972' başın
dan itibaren uygulanmasına geçilmiştir. Komisyonumuz yapılan incelemeler sonunda THY A. O. 
İdarî Organizasyonunun ve personel işlerinin bozuk bir düzenle yürütülmüş olduğu, anlaşılmıştır. 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri, 
Sayın Senatör Suphi Clürsoytrak tarafından heyetinize arz edilip, Senato araştırması istenen 

mevzuların hepsi teker, teker, lütfettiğiniz zaman içinde tetkik eklilmiş ve her biri hakkında dokum
lu olarak, ayrıca özet olarak kanaatlerimiz etüt ve rapor halinde arz edilmiştir. 

Yüksek Heyetinizin, soruşturmasını ihtiyaç gördüğü veya hükümetlerinizin ifa ile mükellef 
olduğu veya bugünkü hali ile devamına müsaade buyuracağınız hususları tasnif edecek ve karar 
verecektir. 

Az millete nasip olan bir tarihten gelen Cumhuriyet Türkiye'sine, büyük milletine, hizmet etmesi 
için kurulmuş işletmelerinden bir tanesi üzerinde yapılmış bu tetkik hüzün verici neticeler ile so
nuçlanmıştır. 

Bu Ulaştırma müessesesi iş vermek için çabalayan mütevazi memur kadroları üzerinde mevzuun 
esasına dahi girememiş sevk ve idare kadroları tarafından ne yapılması bilinemeyen yollarda yıl
lardan beri bocalamaktadır. 

Müesseseye lüzumlu her harekette, kararsızlık, geç neticelere varma, gördüğünüz gibi maddî ve 
manevî telâfisi kayıp olmuş zararlar doğurmuştur. 

İhtisas müesseseleri olan bu gibi işletmeleri idare edenlerin, mesleğin yakım idareciler tarafın
dan yönetilmeleri lüzumu bir defa daha kendini bütün çıplaklığı ile ortaya koymuştur. 

Üst üste bir veya birbuçuk sene zarfında değişen sevk ve idaredeki zevatın, hele meslek dışı 
olanlardan teşekkül ederse bu akibet bir sürpriz telâkki edilmemelidir. 

Türk Hava Yolları âmme vasfını taşıyan bir İktisadî İşletmedir, hatta daha ileri giderek bu 
vasıflar içinde bir anonim şirkettir. Ulaştırma sistemlerinde hâkim unsurlar seyrüsefer emniyeti 
sürat ve örerdir. Bu üç, unsurun başlantısı da meslekî aşktır. 

Arz ettiğimiz unsurlardan mahrum sevk ve idareler işletmenin bizatihi kendilerinden bekle
diği normal fonksiyonları göremezler. 
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Türk milleti hava işletmesini, zamanın değeri bakımından arzulamaktadır. Fakat bunun tatb 

katı raporumuzda detaylı olarak arz ettiğimiz tutum içinde, bu tutum devam ettiği müddete*. 
mümkün olamayacağı kanaatine varılmıştır. 

Soruşturma açılmasının sebepleri ile rica ettiğimiz hususların kabul buyurulmasmı hürmetleri 
miz ile arz ederiz. 

Başkan 
Çorum 

Safa Yolcuk 
Kâtip 

Kontenjan 
Mehmet İzmen 

Başkanvekili 
İzmir 

Nazif Çağatay 
Üye 

İstanbul 
Muhalifim 

söz hakkım mahfuzdur. 

Halûk Berkol 
Üye 

Tabiî Üye 
Suphi Gürsoytrak 

Sözcü 
İzmir 

Mümin Kırlı 
Üye 

İzmir 
Muhalifim 

söz hakkim mahfuzdur. 

Orhan Kor 
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