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ıBu 'kısa temennilerimi arz ettikten sonra belirltmek isterim ki; Ulaştırma Bakanlığımızın
(kendisine bağlı olan kuruluşlarının, her sene
(bütçelerle verilen kıt kanat imkânlarla vazife
lerini vatanperverane, ehliyetli Ibir şekilde yapıtikları kanaatindeyim. Genel politika, iktisadi
politika içinde ulaştırma politikamız bozuk ve
gayriilkâfi olduğu için, ben bu müesseselerin yöndtidilerini tenlkideitme (hakkını kendimde görecmiyiorum. Kendilerine verdiğimiz imkânlar nisfbeitiride iş görmektedirler. Bu. kadar (imkânlarla
iğdene ©ok başarılıdırlar, diyeceğim.
Başta Sayın Bakanımız olmak üzere (bütün
ıgenel müdürlere 've bütün 'Bakanlık mensupla
rına şahsım adına ıminnet ve şükranlarımı sunar,
hepinizi sayigiyle selâmlarım. (A. P. ve M. G. P.
sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Yelterlilk önergesi 'gelmiştir.
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. (A. P. sı
ralarından alkışlar).
ULAŞTIRMA BAKANI M. ORHAN TUĞ
RUL (Cumhuriyet Senatosu Biledik üyesi) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Çok kıymeti hatipler 4 saate yakın bir za
mandan beri tenkild ve temennilerde bulundu
lar. Bakanlığıma yöneltilmiş olan bu tenlkid ve
temenniler içerisinde, aynı paralelde olduğumuz
kısımlar bulunduğu gibi, Ibir fikir olarak de
ğerlendirdiğimiz ve bir 'fikir olarak kalmaya
mahkûm olan (tenkid ve temenniler de vardır.
Bunlar da zamanı gelince gayet tabiî değerlen
dirilecektir.
Efendim; takdir edersiniz ki, sektörleri iti
bariyle Bakanlığım her gün vatandaşla temasta
olan ve onların daimi sureitte (talepleriyle, şika
yetleriyle karşı karşıya bulunan, günlük her
/türlü hareketin, her ıtürlü arzunun içerisine
giren (müesseseleri kapsamaktadır. Vatanda
şın hizmetleriyle karşı 'karşıya olan bu müesse
seler (hangileridir.
ıPTT, ulaştırma ve haberleşmenin PTT ye
aildolan kısmını ifa öder ve vatandaşın PTT hiz
metleriyle, onların haberleşmesinle meşgul
olur.
Devlet Demir Yolları, vatandaşı bir yerden
bir yere götürür.
Hava yolları, memleket dâhilinde vilâyetler
arasında gider gelir, yurt dışında tesis edilmiş
olan hava limanlarına gider gelir, yolcu taşır.
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Gayet tabiî bu hizmetlerin yapılışında va
tandaşın isteklerine cevap veremediğimiz nisbette, hizmet yapılmamış sayılır. Bu hizmetler
yapılırken, vatandaş daima bu hizmetlerin en
iyi şekilde yapılmasını ister, fakat içinde bu
lunduğumuz imkânlar ve gelişmekte olan Tür
kiye'nin şartları, bu imkânları kısa zamanda
size vermez.
Şüphesiz, dünyada haberleşme ve ulaşım
gittikçe önem kazanmaktadır; memleketimizde
de öyle. Yeni yeni vasıtalar, yeni yeni âletler
teknikte hızla gelişen oluşumlar sayesinde, ar
tık bugün dünya bırakılmış aya gidilmektedir,
yeni uydularla haberleşmeler yapılmaktadır. Bu
ilerleyiş karşısında elbetteki Türkiye'nin de
kendisine düşeni yapması lâzımgelmektedir. Bu
nu yapabilmek için de iyi bir personele, teknik
elemana ihtiyaç hâsıl olmaktadır. Hizmetlerin
görülebilmesi için, gördürülebilmesi için eğitim
görmüş personele ihtiyaç vardır.
Saniyen, ulaştırma ve haberleşme, hem eko
nomimize katkıda bulunmaktadır, hem savun
mamızla ilgilidir, hem sosyal hayatımızla ilgili
dir. Bu yönleriyle Bakanlığım, mühim görevle
rin takipçisi ve onların gerçekleştirilmesi yo
lunda gayret sarf etmeye mecbur olan bir Ba
kanlıktır.
Arkadaşlarımın da işaret ettiği gibi, hakika
ten hâlâ eski mevzuatla yürümekteyiz. 25 se
ne evvel çıkmış bir kanunla merkez teşkilâtı
mız yürütülmektedir. Arkadaşlarımın bahsetti
ği gibi, istenilen koordinasyon sağlanamamakta
dır. Bu maksatla Bakanlığımdaki çalışmalar
ilerlemiştir. Yeni yeni kanun tasarıları hazırlan
mış, bilhassa Ulaştırma Bakanlığının kuruluş ve
görevlerine ait kanun tasarısı hazırlanmış ve di
ğer bakanlıkların mütalâası alınmak üzere ba
kanlıklara sunulmuş bulunmaktadır. Pek yakın
da Yüce Meclise sunulacak hale getirilmiştir.
Deniz sektörümüzdeki reorganizasyon çalış
maları sonuçlandırılmış, Türk Deniz Yolları ka
nun tasarısı Başbakanlığa sunulmuştur. Ayrıca,
Yüksek Denizcilik Okulumuza, bilimsel özerk
lik ve akademik hüviyet verecek Devlet Deniz
cilik Akademisi kanun tasarısı Başbakanlıktan
Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. Bütün Tür
kiye limanlarını bir elde toplıyan, Devlet Li
manları işletmesi kanun tasarısı ve deniz tica
ret filomuzun güçlendirilmesi bakımından yurt
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