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rektirdiği yabancı dil, bilgi, tecrübe ve yete
neklere saMbolmalarıyle mümkündür.
Genel Müdürlük, ikisi uluslararası tarifeli
va tarifesiz uçuşlara açık hava limanı ve üçü
tarifesiz uluslararası uçuşlara açık olmak üze
re 15 adelt hava liman ve meydanını işletmek
tedir.
Türkiye hava ülkesinde uçuş emniyetinden,
hava trafik kontrol düzeninden, arama ve kur
tarma faaliyetlerimin koordinasyonundan so
rumlu olan Genel Müdürlük bu maksatla 2 sa
ha kontrol merkezi, 5 yaklaşma kontrol ofisi
ve 12 meydan kontrol kulesi işletmektedir. Ay
rıca, hava trafik kontrol üniteleri, hava savun
ma sistemine, teşhis yönünden yardımcı olmak
tadır. Her birisi bugünkü rayice göre 50 milyon
ile 500 milyon Tl. sı arasında değişen modern
hava taşıt araçlarının emniyetli., intizamlı uçuş
yapabilmeleri, uçanların ve yer personelinin
mal ve can eımniysıtlerinin sağlanması için, her
biri büyük masraflarla ve emeklerle idame etti
rilen gerekli servis, teçhizat ve sistemlerin gü
nün 24 saatinde faal bulundurulması mecburi
yeti vardır.
Türkiye hava ülkesinde bütün uçuşların em
niyet, sürat ve intizamla yapılması için, 615
km. si tavsiyeli 6 575 km. si kontrollü olmak
üzere, 7 190 km. lik bir havayolu şebekesi te
sis edilmiştir. Bütün Türkiye'deki bu şebeke
ve meydanlar civarında tesis edilmiş olan elli
adat değişik cins ve tipte elektronik hava seyrü
sefer yardımcı sistemlerine ait cihazlar günün
yirmidört saatimde devamlı olarak işletilmek
tedir. Uçuş emniyeti, çok süratli ve kusursuz
muhabere imkânlarının varlığına ihtiyaç göster
diğinden, Genel Müdürlük 2 uluslararası muha
bere merkezi ve 14 muhabere merkezi işletmek
tedir. Bu merkez ve istasyonlarda 72 değişck
frekans üzerinden neşriyat yapan 781 cins ve
tipte alıcı - verici cihaz bulundurulmaktadır.
Ayrıca, altı adet uzun menzilli, çok yüksek fre
kanslı VHF ve Ultra HF telsiz istasyonlarını
kurmuştur. Bunlara ilâveten, PTT den de te
min edilen şehirler ve milletlerarası 28 uzun
hat telefon - teleks, aralıksız hizmette bulundu
rulmakta ve bu iş için PTT ye yılda 7,5 milyon
lira ödenmektedir. 372 adet değişik tip araç ve
gereç, 122 adet elektrojen grupu kullanılmakta
ve 2 425 personel çalışmaktadır.
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Genel Müdürlük, personel temininde ve per
soneli muhafaza etmede büyük güçlüklerle kar
şılaşmaktadır. Bugün Türkiye'de, Devlet Hava
Meydanları İşletmesinin yürüttüğü hizmetler
için personel yetiştiren her hangi bir kuruluşun
bulunmayışı nedeni ile Hava Meydanları işlet
mesi ihtisas görevlerinde kullanacağı personeli
kendisi yetiştirmek mecburiyetindedir. Uluslar
arası tecrübe ve teamüller, hava trafik kontrol
hizmetine yeni iktisalbedeniler için belirli bir
tahsil süresi fferektirmektedir. lise ve üzeri tah
sil, ingilizce, dil bilgisi ve diğer temel vasıfları
haiz olanlar iki yıl eğitim süresinden sonra me
sul görevlere verilebilmekte ve üç beş yılda an
cak iyi bir hava trafik kontrolörü olabilmekte
dirler.
1965 - 1970 yılları arasında 450 değerli tek
nik personel; maaş ve ücretlerinin mahdut ve
çalışma saatlerinin de diğ"er Devlet memurla
rından yılda 295 saat veya 42 gün fazla oluşu
sebebiyle, fazla çalışmaları yüzünden görevle
rinden aynlmışlardır. Ayrı bir personel rejimi
uygulanmadıkça bu durum devam edecektir.
Havacılık, teknik ve çok komplike bir hiz
mettir. Devamlı tahsil, kurs ve eğitimi gerekti
rir. Havacılık alanında yetişmiş personele ihti
yaç vardır. Bu yüzden Genel Müdürlük yeni
tesisler, modern araç, gereç ve sistemlerden da
ha önce, bunları işletecek uzman personelin bu
lunması bunalımı içindedir. Bunun biran önce
halli gerekmektedir. Avrupa ve Asya'yı birleş
tiren istanbul Boğaz Köprüsünün yanında, eski
ve yeni dünyayı havadan da birleştirecek Yeşil
köy hava köprüsünün de inşaatı hızlandırılma
lıdır.
BAŞKAN — Sayın Kor, lütfen bağlayınız
efendim.
ORHAN KOR (Devamla) — Ve yatırım
programlarındaki alınan ödeneklerin plâna gö
re tamamlanması mutlaka bitirilmelidir. 1972
malî yılı yatırım programı 20 milyon lira civa
rındadır ki, bu, bu kadar teknik bir Genel Mü
dürlüğün hizmetlerinin yatırımları için kâfi de
ğildir.
80 milyona mal olan bir jet yolcu uçağının
Adana sivil hava meydanındaki kaybı, hepimi
zi üzmüştür. O anda, yıllardır Adananda görül- <
memiş bir korkunç kar fırtınası yanında, mey711 —

