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Diğer bir talihsiz görünümünü veren husus,
ulaştırma hizmetlerinin, vatandaşın her an hiz
metinde olması, yurdumuzun her köşesinde ve
her vatandaş tarafından bu Bakanlığın denetle
nir, gözetlenir durumda olmasıdır. Bir pul sa
tıcısından, bir tren kondüktöründen, bir tren
temizleyicisinden, bir pilottan, bir hostesten
Ulaştırma Bakanlığının ne yolda hizmet yap
tığı görünümü ortaya çıkar ve vatandaş bu
görünümde Ulaştırma Bakanlığını değerlendi
rir. Hiç şüphesiz ki, milyonlarca trafik içeri
sinde, bu hizmetler arasında bâzı aksaklıklar
vardır, olacaktır. Yeter ki, bu aksaklıklar ka
bule şayan bir ölçüde azaltılmış olabilsin.
Değerli bir senatör arkadaşımızın ifade bu
yurdukları bir düşünceye kısaca değinmek
mecburiyetini duyduğum için kendilerinden
özür dilerim. Sayın Fehmi Alpaslan'ın, hakkım
da ifade buyurdukları takdirkâr sözlerine te
şekkürlerimi sunarım. Ancak, bir fikrine iştirak
etmem mümkün olmamaktadır. O da; Bakanlık
mevkiine gelen kişilerin, bakanlıkta icraat ya
pabilmek için birtakım normal düşünce dışın
da vasıflara sahibolması ve bu Bakanlığı sal
laması, silkelemesi ve ondan sonra bu Bakan
lığı düzeltme cihetine gitmesi fikrine karşı ol
duğumuzu ifade etmek isterim. Devlet haya
tında hiç şüphesiz ki, bu türlü sivri akılların
yeri olmamak lâzımgelir. Yapılacak icraatın;
akıllı, hesaplı, dengeli ölçüde yapılması istenen
bir husustur. Böyle bir düşünceyi, belki de
lâtife olarak ifade buyurmuşlardır.
Değerli senatörler, Ulaştırma Bakanlığı dış
görünüşü itibariyle, hakikaten hizmetlerinin ge
nişliği dolayısiyle, burada ifade edilen tenkidlere
müstahak da görülebilir. Bu tenkidler içerisin
de çok yerinde olan hususlar vardır; ama yanlış
değerlendirmelerin olduğunu da kabul etmek
gerekir. Konuların içerisine girildikten sonra,
zannedildiği kadar, ulaştırma hizmetlerinin
bozuk, düzensiz olmadığı görülecektir.
Ulaştırma Bakanlığının, yine değerli sena
törlerin ifa ettiği gibi önemli görevleri; koor
dinasyon, yönetim, plânlama, demetim ve göze
ttim hikmetleridir. Senelerce önce, o zamanın
ihtiyaçlarıma göre tanzim edilmiş bir Teşkilât
Kanunu ile bulgun bu çok geniş hizmetleri, bir
tasım aateadaşlarımıızıın buyurduklrı gibi, dar
bur (kadro ile yürültane gayreti içinde buhınmaik-
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tayız. Son senelerde bu konu üzerinde yapıl
mış olan incelemeler değerlendirilmiş ve Batoasalığım Teşkilât Kanunu Yüce Meclise sumulmuş
bulunmaktadır. Bu kanunun çıkmaması arka
sına sığınarak ulaşltırma hizmetderiniin görüle
mediği, aksak şekilde ifa edildiği şeklimde bir
mazeretin kabul eldilmemıesi de, hiç şüphesiz
iki doğru yoldur. Aslımda bugün Türkiye'de,
bakanlıklar teşkilât kanunlarınım değiştirmesi
ile o müesseselere çok fazla şey kazamidınlaımamıaktadır. Mevcut kanunlarla ve imkânlarla
da hizmeti bugünlkümden daha iyi yapmak çare
leri; bunların araştırılması ve üzerime gidilme
si zarureti vardır.
Ulaştırma Bakanlığınım yinie talihsiz görünü
münü teşkil eden hususlardan birisi de; hem
işletimeci, hem de imalâtçı birtakım kuruluşla
rı bünyesinde toplamasldır. Bu hastalığın çö
zümü üzerinde bizden evvelki arkadaşlarımız
ve teşkilât geniş çalışmalar yapmış, bumlföınm
hazırlıklarını kamum (tasarıları halimde Yüce
Meclilse inltiifkal ettirmiş bulunmadadırlar. Bu
gün denebilir ki, Ulaşltırma Balkamlığımım hiz
metlerimi kapsayan her konuida hazırlanmış kan m tasarıları Yüce Meclise Mikal ettirilmiştir.
Bumlarjtn basınıia, Bakanlık Teşkilât kamumu ta
sarısı, Denizcilik Bankası Teışlkilât kanunu ta
sarısı, Devlet Demiryolları Teşkilât kamumu ta
sarısı, PTT Maretsi Teşlkilât kamumu tasarı,
Devlet Deımiryollarımım bümyesiinide bulunan
imalâtçı müesseseleri kapsayan ve bunları ay
rı. bir kuruluş halime getiren bir Teşkilât kamu
mu tasarısı, gemi inşa müessesesi kuram Mr
teşkilât kamumu tasarı, gemlere teknik ele
man, idareci elömam yeitdişitirem Yüksek Deniz
cilik Okulumun akademi halime getirilmesine
ait bir kanun tasarısı Yüce Meclislere sunul
muş ibmlunımaktaldır.
Burada birçok arkadaşıımızım üızerdmîde dur
duğu ve ısrarla belirtmiş oldulklaırı, kara ulaş
tırması düzenlemesi ile ilgili tasarılar henüz
Yüce Meclislere sunulmamış durumdadır. Budılardan bir tameısi kara ulaştırmasını düızemütyem
kamum tasarısı, diğeri Trafik Genel Müdürlüğü
kamum tasarısı, diğer birli de traffük düzenleme
sini tanzim eden kanun tasarısı olmak üzere, 3
kamumdan müteşekkil bir mamzuanjedir. Bu tfca-
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