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muk mevzuunda 'da kimsemin 'endişesi bulunma
sın. Hem pamukları alacağız, hem. xta bepaini
ihracödeceğlz.
Hepinizi hürmetle selâmlar. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın 'B'akaaı.
2. — Rize Üyesi 0. Mecdi Agunun, Türk
Hava Yollarının yolcu nakli işlemlerine dair gün
dem dışı •konuşması ve Ulmtırma Bakanı Rıfkı
Danışmanın cevabı.
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cesa kûvuşturmiası yapılması gfeırekLiiüktsdir.
Vatandaş 'aldığı biletim kaçıncı sırada okluğu
mu bilmelidir veyahut kemiksime «Bilet yoktur»
denlileın kimsts dilerse bunun aslını kolayca ve
ssihlhaili bir surette öğr&nebilm!oiidir.
Saygılarımı sunıarım.
BAŞKAN — Tefekkür -ederiz Sayın Ağma..
Buyurunuz ulaştırma Bakamı, Say;n Banoştnaan.
ULAŞTIRMA BAKANI RÎFKÎ BANIŞI/LAN
(Ersurmm 'Milletvekili) — Sayın Başkan, muihter'em sömatiörler;
Beğerli 'arkadaşıımızın. Hava yollan işleta&su
mİ3 hakkımda ileri sürmüş olduğu mütalâaları
bir fırsat 'bilerek bu koııudakii sıkıntılarınım
kısaca arz eıtmek istiyorium;

BAŞKAN — Elae Saniafcörii (Mecıdi Agum'uii
gümlam dışı konuşma teklifi vardır, okutuyo
rum :
Cuımhuriyet Senatosu Başkamlığ'Hia
Türk Hava yollarının yolcu nakli işlemleri
üzerimde gündem dışı konuşmlamla müsaadeleri
nizi EHÎ'Z ejderini.
Saygılarımla.
- Mecdi Agun
itişle Senatörm
BAŞKAN — Buyurunuz Sayım Agun...
O. MEÖDİ AGUN (Eiae) — Sayan Başkam,
sayın ^eınatörler;
Türk Hava yollarının 'gazetelere aJksiedem, ay
rıda şaihidi olduğumuz yolcu nakündeki yolsuz
luğunu arz edeceğim.
Müessese, bu hususta taşıdığı isme hiç ya
kışmayan ve aynı zamanida kanuna aykırı bir
daVramış ve muamele iiçerisindedir. Bilhassa
Avrupa'dan gelen ve gidip - gelmje '"»ileti alan
işçüerimiz, vatandaşlanmız bu muamele ile k!arşıîaişmaiktadırlar. Filhakika, müessese mulayyen
tarihte ve saatte kaldıracağı uçağın kapasiit©fliai çjoik ıaşan bilet veırmiekte; fakat muayyen
güm ve saat geldiği zamatn da yolcuları meydan
larda bırakılmaktadır. Bunun neticesi, günü gel
diği zamian yolcu biletml&e yazılı olanı gün ve
saıaıtite ulakle dilmiermekteıdir.
Böyle muamelelerîe, böyle yollarla para
kazanılmaz. Bu muamele suç teşkil eder. Çün
kü, vatandaşın ıhmlûs ve saffetimden istifade
edilmektedir. Vaitandaş bilet alırken kaçıncı sı
rada olduğunu öğrenememekte ve fcsmdisimdeın
evvel kaç Iblilet kesildiğini bilaınemısktedir. Binaenaleylh, uçağım kapasitesine göre uçabilip
uçamayacağını Ibile'-Tiieimıekte ve anlayamamak
tadır. Muayyen gün ve saatte kalkacak uça
ğın kapa^itesiini aşan Ibilet verenler, bilette ya
zılı gün ve saatte yolcusunu uguramiayanlar ve
böyle bir muameleye gözyumamTar 'hakkımda

Pa/dâmant'&r arkadaşlarımızın gerek Sena
to ve Miillet T&ec-lisi kürsükmlmdeki Iheyanlarımıdan ve gerekse Ibasımdan çeşitli iarkadaşlanmızım bize yazdığı mektuplardan Hava yollan iş
letmişimizde Ibugüm yapmakta olduğunımz kıs
metlerin lâyiki vsçhlüîe ve istenilen 'seviyede ol'madığmı fbiz de bilmeiktıeyiz. Birçok aksaMıklar-inuz varldır, ıbumlaınn giderülmesi yolumda
gerekli tedbirlere tevessül 'etmelinize rağmea,
ihalen muvaffak olduğumuzu iddia ekmemiz
mümkün değildir.
Bu aksaklıklar çeş'it'ü sebepSerdem ileri gelımaktedir. Bunların önemli olamlaraıa şöylece arz
etmek mümkündür:
Sebeplerden bir tanesi, Türkiye'de büyük
bir arz mevcuttur, yolcu potansiyeli vardır. Bu
arzı karşılayacak durumda olmadığımız, bu sı
kışıklığın ve uçak servisimden şikâyetlerin baş
lıca nedenlerinden birisi olmaktadır.
Diğer bir sebep, ellimizde bulunan teçhizat
tam bir plânlama yapmamıza imkân verecek du
rumda değildir. Elimizde, müddeti dolmuş, öm
rü tükenmiş uçaklar vardır, kira ile işlettiğimiz
uçaklar vardır. Kapaısiteye göre bir plânlama,
bir program yaptığımız takdirde, bu programım
gerçekleşmesinin mümkün olmadığını görmekte
yiz. Bu sıkıntıyı giderebilmek için yeni bir ça
lışma düzenine geıçilmiş bulunmaktadır. Elimiz
deki imkân ne ise, bu imkâna göre uçuş prog
ramları yapma azim ve kararındayız, 'önümüz
deki* mevsimde bu düşünceyi gerçekleştirme
içinde bulunacağız.

83 —

