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Sektör Çalışmaları Modeli 

I. Giriş 

1- Sektörün Tanımı ve Sınırlanması: 

Posta, Telgraf,telefon ile halka sağlanan hiz¬ 
metleri kapsamaktadır. 

2- Tarihçe : 

Çok eski devirlerden heri "TATAR" adı verilen 
postacılar haberleşme vazifesini ifa etmişlerdir. Saltan 
II Mahmut tarafından POSTA işletmesi kuruluş fikrinin ortaya 
atılmasını müteakip bu mevzu üzerinde durulmuş ve 1840 yılında 
Posta Nezareti kurulmuştur. 1854 yılında Türkiye'de telgraf 
tesisleri kurulmaya başlanmış, 10 Eylül 1855 tarihinde telgraf 
tesisleri tamamlanmış ve bu tesislerden mes',ut bir tesadüf eseri 
olarak Türk Ordularının Kırım'a girdiğini müjdeleyen ilk telgraf 
keşide olunmuştur. Telgraf tesislerinin kuruluşunu müteakip tel¬ 
graf işletmesinden mesul olmak üzere bir de Telgraf Müdürlüğü 
ihdas edilmiştir. 1.871 yılında Posta Nezareti, telgraf işlerini 
de görmek üzere Posta-Telgraf Nezareti haline getirilmiştir. 
Telefondan yurdumuzda ilk olarak 1908 yılında istifadeye başlan¬ 
mış, 1911 yılında da İstanbul'da ilk muntazam şehir içi telefon 
tesisleri kurulmuştur. PTT işletmesi 1909 yılına kadar Nezaret 
halinde idare edilmiş, 1909-1911 seneleri arasında Maliye Neza¬ 
retine bağlı PTT Umum Müdürlüğü haline getirilmiş,1911-1912 
seneleri arasında tekrar PTT Nezareti ihdas olunmuş; 1912-1933 
seneleri arasında PTT İdaresi Dahiliye Vekâletine bağlı PTT 
Umum Müdürlüğü olarak vazife görmüştür. 1933-1939 seneleri 
arasında PTT Genel Müdürlüğü Nafıa Vekâletine bağlı, katma büt¬ 
çeli bir idare olarak faaliyetine devam etmiştir. 1939-1953 
seneleri arasında da yine katma bütçeli; fakat Münakâlât Vekâle¬ 
tine bağlı bir Umum Müdürlük halinde idare olunmuş, 17.10.1953 
tarihinde de 6145 say3.l1 kuruluş kanunu ile PTT İşletme Genel 
Müdürlüğü adı altında İktisadî Devlet Teşekkülü haline getiril¬ 
miştir,Hali hazırda Teşekkülümüz 21.3.1964 tarihinde meriyete 
giren 440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleri Kanunu hükümlerine 
tabi olarak çalışmaktadır. 

II. Mevcut Durum 

1- Sektörün Kuruluşu: 

PTT Genel Müdürlüğü bir İktisadî kamu kuruluşu 
olup yurdun çeşitli yerlerinde faaliyette bulunan 16 PTT Bölge 
Başmüdürlüğü ve bunları bağlı 1261 merkez ve şube (1964 sonu) 
ile 173 acentalık ve 1797 pul satıcılığı, ayrıca 3 telefon 
Başmüdürlüğü (Ankara-İstanbul-İzmir), 3 depo müdürlüğü(Ankara- 
İstanbul-İzmir), PTT Pabrika Müdürlüğü(İstanbul), PTT Sanatoryum 
ve Hastahanesi (İstanbul); mevcuttur, 
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Her geçen yıl PTT Merkez, Şube, Acentalık sayısı 
artmaktadır. Yalnız merkez ve şube sayısı 1965 yılı sonunda 
1295 e baliğ olmuştur* 

Ünitelerin rasyonel ve verimli İşletmeler haline 
getirilmesi için organizasyon ve çalışma metodları yönünden tek¬ 
nik plânda lüzumlu görülen pratik bazı esaslar derhal uygulan¬ 
makta, genel manada rasyonalizasyon etüdlerinin de bu pratik 
uygulamalardan elde edilen tecrübenin ışığında yapılması düşünül¬ 
mektedir t 

Nitekim, evvelce geçici olarak kurulaıuş bulunan 
şehir içi şebeke yatırımları ile ilgili şantiyeler müdürlüğü 
teşkilâtın/¥aydalı olmadığı tecrübe ile anlaşılmış ve bu teşki¬ 
lât kaldırılmıştır. Buna karşılık, yıllık iş programlarına alın¬ 
mış bu cins yatırımları şimdilik Ankara, İstanbul ve İzmir 
telefon Başmüdürlükleri, coğrafi hinterlandlarını içine alan 
bölgeler dahilinde fiilen uygulamağa yetkili kılınmışlar ve 
kaldırılan teşkilât personeli de mezkûr Başmüdürlüklere bağ¬ 
lanmıştır. 

Şebeke yatırımlarının yurdun diğer kısımlarında da 
kâfi derecede yoğunlaşması durumuna göre teknik personel ve 
vasıtanın kâfi randımanla kullanılması imkân ve şartları hasıl 
oldukça bu şebeke yatırım bölgeleri daraltılacak ve dolayısiyle 
optimal nitelikleri haiz her teşkilât ünitesinin kendi bölgesi 
dahilinde yatırımlarını kendisinin gerçekleştirmesi esasına 
zamanla gidilmiş olacaktır. 

Yukarıda zikredilen operasyon ile birlikte telefon 
Başmüdürlükleri teşkilâtları da gözden geçirilmiş, aynı standar¬ 
da uygun bulunmaları sağlanmış ve yatırımla ilgili bazı işlem¬ 
lerde bu Başmüdürlükler merkeziyetçilikten kurtarılmışlardır. 

Diğer taraftan kuranportör ve Radyo-Link tesisle¬ 
rinin işletme ve bakım fonksiyonları İstanbul'da olduğu gibi 
Ankara ve İzmirde de Telefon Başmüdürlüklerinden alınıp bu 
yerler Bölge Başmüdürlüklerine bağlanmak üzeredir. Bu hususta 
bir yanda Telefon Başmüdürlüğü diğer yanda Bölge Başmüdürlüğü 
gibi coğrafi bakımdan iç içe işletme ünitelerinin bulunduğu 
Ankara, İstanbul ve İzmir'de tesislerin işletme Ve bakımlarının 
iki ayrı ünite arasında lolal ve şehirlerarası «lmak üzere tevzii 
prensip addedilmektedir. 

Teknik personel ve vasıtadan randımanlı faydalanma 
bakımından ve telekominikasyon ana yollarının coğrafik durumu 
itibariyle bir kısım Bölge Başmüdürlüklerinin teşkilâtlarının 
revizyonu ve takviyesi ile bazı işlemlerde bu ünitelerin de 
merkeziyetçilikten kurtarılmaları için çalışmalar yapılmaktadır. 



Telekominikasyon işletmesi bakımından da yurdumuzda 
sekiz ana trafik toplama merkezi ile bunlara bağlı ve ihtiyaca 
göre tesbit edilmiş tâli toplama merkezleri ihdas edilmiştir. 

Posta yollarında mahallin ulaştırma münasebetlerine, 
yollarına ve imkânlarına uyulması zarureti vardır. 

Teşkilât birimlerinin kadroları işyerlerinde kontro¬ 
lörler vasıtasiyle yaptırılan kadro etüdleri neticesinde hazırla¬ 
nan raporlara istinaden tahsis edilmektedir.. Etüdler neti'&esi 
lüzum gösterilen kadrolar sene içerisinde yapılan revizyonlarla 
karşılanmaktadır. Ayrıca toplu iş sözleşmelerine müsteniden tele¬ 
kominikasyon iş yerlerinde çalışan işçilerin iş değerlendirmeleri 
yapılmıştır. 

Mesai saatleri bakımından iş yerleri devamlı etüd 
edilmekte ve telefondan daha fazla faydalanılabilmek için ihtiyaç 
görülen yerlerde PTT merkezlerinin çalışma saatlerinin uzatılma¬ 
sına gidilmektedir. 

2- Mevcut Kapasite; 

"Tablo Ilt de mevcut kapasite belirtilmiştir.Posta 
ana malı için kapasite mevzubahis değildir. 

3- Üretim : 

a- Üretim metodu-Teknoloji: 
Bu konuda Posta, telgraf ve telefon ana malları 

için düzenlenen şemalar eklidir, (Ek 1,2, 3-, 4, 5, 6, 7 ve 8) 
a-a- POSTA: Büyük iş yerlerinde halk yazdığı mektubu 

zarflayarak PTT gişelerine verir ve şehirlerin muhtelif semt¬ 
lerine konulan Posta kutularına atar. 

Posta kutuları günün belirli saatlerinde özel 
bir ekip tarafından açılır, diğer şehiriçi lokal merkezlerinden 
kabul edilenlerle birlikte ana toplama merkezinde toplanır,üokaöı 
merkezlerden gelenler hariç (bunlar kabul merkezince damgalanmakta 
dır.) bütün haberleşme maddeleri damgaların, önce çok ^zla sayı¬ 
da haberleşme maddesi çıkan yerlere ait olanlar ayrılır, 
bütün maddeler varış yerlerine göre tefrik edilen (ince ayırım) 
ve her PTT merkezinin dağıtım sahasına ait olanlar liyaslanjr 
(bağlanır), liyaslar sevk istikametlerine göre posta torbala¬ 
rına konulan, hava, kara, denin veya deniz yolundan varış mer¬ 
kezine yollanır, varış merkezinde posta torbaları tekrar açılır, 
şehrin dağıtım sahalarına göre ayrımı yapılır ve posta dağıtı¬ 
cıları tarafından alıcılarına teslim edilir,, ' / 



TABLO I 1964 YILI DURUMU 

SIRA 

NO : 
ANA MALLAR 1 

Maddi 

lapasite 
5 ajuı.. 

MADDİ 
KAPASİTE 

İKTİSADİ 
KAPASİTE 
MİLYON TL. 

TELEFON : 

1- Şebeke kapasitesi HAT 327.163 257.988.733 
2_ Otomatik sant.kapasitesi II 199.520 
3- Manüel " " II 60.644 
4- Telefon kuranportör 

kanal adedi ADET 1.203 
5- Havai hat uzunluğu Kim. 37.308 

TELGRAF 60.558.471 
6- Telgraf kuranportör Adet 714 

kanal adedi 

KAYNAK : PTT İstatistikleri. 



ANA 
TOPLAMA 
MERKEZİ 

İLK 
AYIRIM 

İNCE 
AYIRIM 

BÜYÜK M ERKE Z L S R 

Ek: 2 KÜÇÜK MERKEZLER 

POSTA 
KUTULARIN-

.m  
AYIRIM 

GİDECEKLERİ 
YERLERE GÖRE 
LİYASLAMA 

. HAVAYOLU 

_ KARAYOLU 

_ DEMİRYOLU 

w DENİZYOLU 

r— îşyer; 
DAİRE 

— kurum: 

- İKAME' 

_ DİĞER 



ÜRETİM: EK: 3 (18) 

masası masası 

EK: 4 POSTANELERE VERİLEN TELGRAFLAR İÇİN İŞ AKIM ŞEMASI 

Telgraf çekiliş Telgraf almış 
masası masası 

EK: 5 
Abone OTOMATİK SANTRALLARDA Ş.ÎÇİ KONUŞMA İŞ AKIM ŞEMASI 

y Lokal şebeke 

Lokal şebeke 
Abone 



jJK: 6 

Abone 

Manuel Santrallarda Ş. İçi Konuşma İş. Akını Şeması 

Santral ve Operatris Abone 

iK:7 
ŞiiHİKLSK aAASI TMLApüN 
KONüŞMaLakUJDa İŞ Aîvllvî şaiviâSI 

Abone Abone 

pozisyonu 

Şehirlerarası Telefon irtibatı 

Şelıirlerara sı 
giriş pozisyonu 

• S 

-d) o ne 

T E L ü K S 

Abone 
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Orta ve küçük merkezler de ayrı işlemi yapmakla 
beraber iş kapasiteleri icabı kabulden sonraki "ilk ayrım,,ve 
"ince ayrım,, m tek bir işlemle neticelendirilmesi mümkün olur. 

Halen postada kullanılan teknoloji manueldir.Trafik 
arttıkça el ile işleme büyük ölçüde zaman kaybına dolayısiyle 
gecikmelere sebebiyet verecek veiş sahalarının yaygın sahalar 
üzerinde kurulması zorunluğunu doğuracaktır* 

Bu mahzurların giderilmesi için 2.Beş yıllık plân 
döneminde Ankara,İstanbul, İzmir ve Adana ana toplama merkez¬ 
lerinde mekanizasyona gidilmesi, ikinci derecedeki toplama mer¬ 
kezlerinde yarı mekanizasyonun tatbiki ve diğer il merkezleriyle 
büyük ilçelerde bilhassamaniplâsyona sebebiyet veren işlerde 
posta servisleri için imâl edilmiş makinalardan istifade edil¬ 
mesine çalışılacaktır. 

1- Telefonla yazdırılan telgraflar (Fonotel) 
Telefon aboneleri Fonotelgraf servisine telgraf¬ 

larını telefonla yazdırırlar. Telgraf, çekiliş masasında karşı 
merkeze geçirilir. Dağılış kısmı, dağıtıcılar elile telgrafı 
alıcıya ulaştırır. 

2- Telgraf gişelerine verilen telgraflar, 

Müşteri telgrafını yazılı olarak telgraf kabul 
gişesine verir. Buradan çekiliş masasına intikal eden telgraflar 
karşı merkeze geçirilir. (1) de olduğu gibi alıcıya ulaştırılır. 

(1) ve (2) için yen.', teknoloji: 
a) Telgraflar, yaya dağıtıcılar yerine motorcu 

vasıta ile mücehhez dağıtıcılar vasıtasile alıcıya ulaştırılır ve 
dağıtım daha çabuk olur. 

b) Teleks abonesi olan alıcıların telgrafları 
makinadan kendilerine geçirilir. 

c) Telefon abonesi olan alıcılara telgrafları 
telefonla okunur ve arzu edenlere telgrafın metni posta ile 
yollanır. 

3- Otomatik telefon santrallarında şehiriçi konuşma: 

Abone, çevir sesi aldıktan sonra zrıyacağı abone¬ 
nin numarasını çevirir. Karşı taraf cevap verince bağlantı ha¬ 
zırdır. Konuşma sonunda telefon kapatılınca irtibat kendiliğin¬ 
den çözülür. 
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4- Manüel telefon santrallarıhda şehiriçi konuşma: 

LB santrallafda manyeto edilerek, CB santrallarda 
mikrotelefon kaldırılarak operatris (santral memuru} in cevap 
vermesi beklenir. Operatrise aranacak abonenin telefon numarası 
veya bilinmiyorsa ismi söylenir. Operatris karşı tarafa işaret 
yollar. Aranan abone cevap verince bağlantı hazırdır, operatris 
aradan çıkar. Konuşma sonunda LB santrallarda manyeto edilince, 
CB santrallarda mikretelefon yerine konunca operatris konuşma¬ 
nın bittiğini anlar ve irtibat keser. 

(3) ve (4) için yeni teknoloji: 
a) LB (lokal bataryalı) ve CB (merkezi hataryalı) 

manüel santrallar yerine büyük kapasiteli olanlardan başlanarak 
otomatik santrallar kurulmaktadır. 

b) Otomatik telefon makinelerinde numara kadranı 
yerine on adet tuş bulunmakta vc aranacak numaralar sür'atle 
tuşlara basılmaktadır. Telekomünikasyon tekniğinin inkişafı 
sonunda otomatik telefon santralları da süratle seçme yapar 
hale geldiğinden aranan abone daha sür'atle bulunmaktadır. 

5- Şehirlerarası telefon konuşmaları: 

Abone, şehirlerarası kayıt memuruna konuşmasını 
yazdırır. Memur çıkış pozisyonuna gelen taleplerin sırası gel¬ 
dikçe, karşı merkezdeki memura bunu iletir. 

Mevcut teknoloji: 

Abone, şehirlerarası konuşma talebini, kayıt me¬ 
muruna telefonla yazdırır. Konuşmasının temin edilmesini bek¬ 
lemek üzere telefonu kapatır. Konuşma talepleri çıkış pozis¬ 
yonunda yaadırılıç sırasile ele alınır. Sırası gelen talep 
karşı merkez memuruna geçirilir. Giren merkez operatrisi aranan 
aboneyi ararken, çıkan merkez operatrisi de konuşmayı talep 
eden aboneyi arar. Her iki taraf cevap verince irtibat sağlanır. 
Operatrisler aradan çıkar.konuşma başlar. Konuşma bitince irti¬ 
bat kesilir. Konuşma müddeti çıkış operatrisi tarafından teyit 
edilir. Bu beklemeli manüel servistir. 

Yeni Teknoloji : 
a) Beklemesiz servis: Şehirlerarası irtibatı yüklü 

saatta dahi kifayet edecek miktarda olan istikametler için 
konuşma talebinde bulunan abone hatta beklerken irtibat sağlanır. 
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b) Yarı otomatik servis: 

Çıkış operatrisi, giriş operatrisinin yardımı 
olmaksızın karşı tarafın telefon numarasını arar, talep eden 
aboneye l|ağlar. Bu servis bekletmeli veya bekletmesiz olabilir. 

6. Teleks servisi : 

Mevcut teknoloji : Manüel servis: 

Teleks abonesi çağırma yapaçak teleks santral ope¬ 
ratörünü bulur. İrtibat isteğini yazar. Çıkış merkezi teleks 
operatörü, karşı merkez operatörünün yardımı ile irtibat sağlar. 

Yeni teknoloji : Otomatik teleks serviai 

• tocıatik teleks santralları vasıtasile teleks abone- 
leri numara kadranı vasıtası ile arzu ettikleri aboneleri bulur¬ 
lar ve telgraflarını yazarlar. 

Mevcut tesislerde üretimin girdileri PTT bir kül ola¬ 
rak kabul edilmek suretiyle "Tablo II,, de gösterilmiştir. 

b- Üretim : 

Haberleşme (ulaştırma) sektöründe üretim PTT 
hizmetlerini kapsar. 1964 kat'i hesaplarından alman rakamlara 
göre üretilen hizmetler karşılığı posta geliri 146.010i 060 + 
telgraf geliri 60.558.000 + telefon geliri 257*989.000 = 
464.557.000 TL.gelir elde edilmiştir. 

Ayni yılda personel gideri 259*936.000 TL. dır. 

iamn = U9-936.009 = ■ 
üretim 464.557.000 

Yine 1964 Bilânço rakkamlarına göre umumî gider 
450.632.762 TL. umumi gelir ise 499*777.414 TL. dır. 

Genel giderler __ 450 * 632. 762 . 
Üretim ~ 499.777*414 

1950-1964 yılları arasında » ktördeki ana mallar 
itibariyle yurtiçi üretimi "tablo 3„ de gösterilmiştir. 

Tablo incelendiğinde posta üretimi ile ilgili 
kısmında büyük ölçüde değişikliklere rastBucjöyıp posta ana 
mallarının her yıl muntazam bir şel Lde arttığı görülmekt.etir, 



MEVCUT TESİRLERDE ÜRETİM GİRDİLERİ 

GİRDİLER BİRİM MİKTAR 

Personel girdisi TL. 262,796,045 

Ulaştırma girdisi TL. 31,392,199 

Basılı kâğıt ve baskı ücretleri 
girdisi TL. 3.334,801 
Enerji girdisi TL. 1,475,002 

KAYNAK- PTT İşletmesi 1964 yılı BİLANÇOSU 



ra 

oeta 

AHA MALLAR 
2 

1- Haberleşme maddeleri 
a. Yurtiçi 
b. Yurtdışı 
c. (a ve b) nin geliri 

2- Koliler 

a. Yurtiçi 

b. Yurtdışı 

c. ( a ve b) nin geliri 
3- Havaleler 

a. Yurtiçi 

b. Geliri 

4- Adli bildirim 

a. Yurtiçi 

b. Geliri 

TELEFON i 

Şehir içi konuşma 
Şehirlerarası (Tamamlanan) 
Ş.İçi gelir 
Ş.A " 
TELGRAF; 
Yurtiçi trafik 
" gelir 

YILLAR 

1950 1951 

İ26.94C 134-T6G 
1.72r 2.256 

960 

16 

4^300 

74.178 
3.496 

6.891 

980 

16 

4-600 

92 j?2 
3 $r 7 

7*604 

1952 

139.520 TZ54J8? 154-595 
3.382 

■ 940 

17 

4.800 

1:5*578 
3-89? 

S*315 

1953 1954 

4*321 5.321 6.58; 

.153 

27 

4*700 

1965 

1644S8 

1.935 

26 

6.400 

126.82] ]88cl6ö 
4.415 6.837 

7*29' 9.48 

1.564 

39 

6.186 

196,356 
7.72O 

9.989 

1956 

1 U&IZ 
C.774 

1.441 

34 

4.60: 

1957 

16 

1958 1959 
11 12 

181; 320200.48 c 
1147c 

1.839 

28 

4.851 

6.180 

227.981 
8.217 

9-94! 

6.186 

230.793 227.728 
12.309 15-529 1&668 

1.700 

30 

1.784 

32 

4.993 5.243 

6-344 60879 

245*21-5 İ257-953 2âioM 

960 196I 
13 

1.674 

4C 

5-322 

.161 

263,684 

14 

226.191 
15-34Î 

1.663 

42 

5-940 

7-563 

1962 

15 

246.32. 
18.248 
79.597 

1.628 

53 

8.662 

5.838 

8-o 156 

8.072 

12.108 

273*56? 277.427 
10.054: 11.895» 12.08,: 12.534 13,10* 

11.224 11.70 1147 9.908 9.130 

14.529 

74-34 
80.95. 

9-536 
25.97C 

1963 
16 

İL 279 
23.5 

105-29 

5 309.204 
A4 29.310 
2 1140:7 

1.594 

58 

9*336 

6.101 

10.156 

1965 
17 

1.660 

85 

[10.153 

6.440 

.1.290 

8.155 8.56i 

12.232 

281.338 
15-301 

! 99*383 
. 106,894 

8.937 
33*067 

12.841 

297<96? 
15.915 

103,250 
115.317 

8.587 
31.030 



n 
i 

Ancak, yurtiçi kali istatistiğinde görülen dalgalan¬ 
malar tarife değişiklikleri sonraii intibak dönemleri ve 1960 
inkilâbı sırasındaki iktisâdîduraklamanm neticesi olarak 

düşünülmektedir. 

1951-1959 yıllarında şehiriçi konuşmalarda muntazam bir 
artış mevcuttur. 1960 yılında görülen düşüş 27 mayıs inkilâbmı 
takiben İktisadî faaliyetlerde bir duraklama olmasındandır.1961- 
1964 yıllarında, yine muntazam bir artış görülmektedir. Şehirler¬ 
arası konuşmalar: normal ve muntazam artış kaydetmektedir. 

Yurt içi telgraflarda müşahede edilen gayri muntazamlık 
ve düşüşe, şehirlerarası telefon haberleşmesinde eskiye nazaran 
daha az beklemeli konuşma temin edilebilmesi, her geçen yıl şe¬ 
hirlerarası irtibatlarının arttı-rılaıası ve şehirlerarası konuş¬ 
malara açık merkez adedinin çoğaltılması,teleks irtibatlarının 
arttırılması sebep olmaktadır. 

Sektörün 1. Beş yıllık plân hedefleri posta, telgraf ve 
telefon hizmetlerinin süratli ve verimli bir seviyeye getirilmesi 
şeklinde tesbit edilmiş ve rantabilite durumu gözönüne alınarak 
telefon sahasındaki yatırımlara öncelik verilmesi kararlaştırıl¬ 
mışı ır. 

Bu günkü durumda sektörün dallarına göre incelediğimiz¬ 
de aşağıdaki durum ortaya çıkmaktadır. 

Po.sta İşletmesi : 
a- Halen yurdumuzun bir uçundan diğerine bir haber¬ 

leşme maddesinin ulaşması 3-4 günlük bir zamana ihtiyaç göster¬ 
mektedir. ^u müddet ana yol güzergâhında bulunmayan yerler için 
icabında 5-6 güne kadar çıkmaktadır. 

b- Ankara, İstanbul, İzmir gibi iş trafiği yüksek 
iş yerlerinde dahi haberleşme maddelerinin ayırma işleri manuel 
olarak yapılmaktadır. 

c- Tren şebekesi bulunmayan yerler arasında büyük 
meblâğlar ödenmek suretiyle çoğunlukla 2-3 günde bir posta şevki 
mümkün olmaktadır. 

d- Köy dağıtım hizmetleri genellikle 7 veya 10 
günde bir yapılabileceğinden haberleşme maddeleri köyde oturan¬ 
lara 15-20 gün içinde ulaştırilabilmektedir. 

e- Halen özel ücret almanlar dışında havale ve 
koliler PTT merkezlerinde teslim edilmektedir. 
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f- Posta Biriktimme Sandığı ve Posta çekleri hiz¬ 
metleri Memleketimizde tatbik edilmemektedir» 

Telgraf İşletmesi: 

a- Bugün için yıldırım telgraflar 2 saatte, 
Acele telgraflar « . 4 saatte, 
Adi telgraflar... ..... ......... 10 saatte, 
alıcılarına teslim edilebilmektedir. 

b- Otomatik teleks şebekesi henüz kurulup faali¬ 
yete geçirilememiştirj 
I 

c- Yurdumuzla yabancı memleketler arasında teleks 
servisine başlanabilmesi için çalışmalar devam etmektedir* 

Telefon işletmesi : 

a- Şehirlerarası telefon irtibatları arzu edilen 
miktarda arttınlamamıştır. 1963-1965 yılları arasında yeniden 
103 yer şebekeye bağlanabilmiştir. Telefon şebekesine bağlı PTT 
iş yerlerinin birbirleri ile karşılıklı konuşma imkânları birinci 
beş yıllık plân döneminde arzu edildiği kadar çcğaltılamamıştın. 
3^şehim*n yarı otomatik arama yeterliğine sahip kılınması ve 
transit şehirlerarası santralları kurulması hususu gerçekleştirile¬ 
memiştir. 

b- Normal şehirlerarası konuşmalarının 10 dakika¬ 
da yaptırılması sağlanamamıştır. Halen acele ve yıldırım konuş¬ 
malarının toplam şehirlerarası konuşmalara nisbeti % 10 dur. 

1, Beş yıllık plânında haberleşme sektörü 
yatırımları 1963 yılında 237,5, 1964 de 211,8 ve 1965 de 202,2 
milyon olarak tesbit edilmiş bulunmasına rağmen 1963 yılında PTT 
ce hibe yatırımları dahil 129,4; 1964 de 110,2 ve 1965 de 78 oıilyor, 
civarında yatırım yapılabilmiştir. 

Bu 3 yıl içinde seneler itibariyle yatırım 
gerçekleşme yüzdeleri fo 54,3 , İ° 52,0 $ 38,5 dir. 

4- DIŞ TİCARET DURUMU : 
a- İthalât : 

1- Mamul mal ithalâtı 

Dış ticaret rejiminde ithalât denilince akla, 
bedeli para veya mal olarak yurt dışına mevcutlarımızdan bir 
miktarının çıkarılması suretiyle karşılığı getirilen malzeme 
veya hizmet gelir, PTT de benzer ithalât yani parası ödenmesi 
gereken hizmet yurt dışına gönderilen koli, havale ve haberleşme 
maddeleri veya telgraf ve telefon muhaberatı olmaktadır. 
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Bu duruma göre PTT nin kargılığında para ödediği posta 
ye telekomünikasyon hizmetleri dış ticarette olduğu gibi yurt 
dışından gelenler değil, aksine yurt dışına gönderilenlerdir. 

Postada haberleşme maddeleri ithalât yönünden yukarıdaki 
açıklamanın dışında bir özellik göstermektedir. 

Dünya posta Birliği Kongresi kararlarına göre haber¬ 
leşme maddelerinin yurt içindeki taşıma ve dağıtımlarından ötü¬ 
rü varış merkezlerine herhangibir ücret ödenmemektedir,- 

Karşılıklı olarak tatbik edilen bu usul yurt dışına 
gönderdiği haberleşme maddeleri, yurt dışından gelenden az olan 
memleketler için rantabl olmamaktadır. 

Memleketimizi örnek olarak alırsak bilhassa yurt dı¬ 
şından gelen matbua sayısı, gönderilenlerin çok üstündedir. 

Son defa 1964 yılında Viyana'da yapılan Dünya Posta 
Birliği Kongresinde Colombia'nm teklifi ile bu konunun incelen¬ 
mesi (haberleşme maddelerinden de koli ve havalelerde olduğu gibi 
varış memleketi hissesi alınması) için Türkiye'nin de aza olduğu 
bir çalışma grubu kurulmuştur. 

Sektörün ana mallar itibariyle maWul! mal ithalâtı 
"Tablo 4„ de gösterilmiştir. 

"Tablo 4„ ün incelenmesi: 

aa) Posta hizmetleri : 

Posta işletmeciliği yönünden haberleşme maddeleri 
her yıl normal bir seyir takip ederek artmaktadır. 

Kolilerde 1963-1964 yılları arasında görülen 
yüksek orandaki artış yurt dışına giden işçilerimizin sayılarının 
artması, dolayısıyle Türkiyede bulunan aile ve yakınlarının gön¬ 
derdikleri hediyelik paketlerin çoğalmasından ileri gelmiştir. 

ab) Telekomünikasyon hizmetleri : 
Telekomünikasyon hizmetlerinde mamul' mal ithalâtın 

yurt dışına gönderilen telgraflarla, yurt dışındaki şahıs ve mü- 
esseselerle yapılan telefon konuşmaları teşkil etmektedir. 

Tablo 4 de Telekomünikasyon hizmetleri bakımından 
yıllar itibariyle büyük değişiklikler görülmemektedir. 



Y I L I A R 

3ıra 

!îo. 
ANA MA LAL A R 195© 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959- 1960 1961 1962 1963 1964 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1 12 13 14 15 ît '■ 17 

Posta Yurtdışı (giden) 

1. HaLerleşme Mad. 1.72/ 2.256 3.382 4.321 5-484 6.582 8.774 11.17C 12.3C< 15.52! )16.668 15-348 • 18.24* • 23.54 i 29.34C 

2. Koliler-, 16 16 17 27 26 39 34 2f 30 32 4G 42 5: 58 85 

3» Havaleler - - - - - - - - - - - - - - -

TELEFON: 

Milletlerarası çıkan 
telefon - - - - i. 775 t9i i 740 589 656 657 7(27 169 727 

TELGRAF*. 

Milletlerarası çıkan 
telgraf — 444 486 473 488 478 439 455 463 444 426 418 443 445 442 
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2- Transit ithalâtı ve ihracatı s 

Sektörün posta ana malları yönünden transit itha¬ 
lât ve ihracatı "Tahlo 5 ve 5 An da gösterilmiştir. 

Transit hesapları mektup postası maddeleri ve koli 
postası için tutulmakta re birçok anlaşmala memleket ile hesap¬ 
laşmada kliring usulü tatbik edilmektedir. 

Mektup postası maddeleri transit ücretleri üç sene¬ 
de bir yapılan ağırlık tesbiti esasına göre alınır. Koli postası 
transit ücretleri ise fiilî tesbite göre alınmaktadır. 

Memleketimizden kabul en;terek diğer memleketlerden 
bir veya bir kaçının aracılığı ile başka bir yabancı memlekete 
gönderilen posta maddeleri için aracı memleketlere transit ücreti 
ödenmekte, memleketimiz aracılığı ile diğer yabancı ülkelere 
gönderilen posta maddelerinden ise transit ücreti alınmaktadır. 

"Tablo 5 ve 5 A nın incelenmesi yapıldığında transit 
"hesaplaşmalarında mektup postası maddelerinde Memleketimizin 
daima alacaklı durumda, koli postasında ise bazı yıllar alacaklı 
bazı yıllar borçlu bulunduğu görülmektedir. 

Bu değişikliğe bizim transitimizden faydalanan dış 
ülkeler arasındaki ekonomik ve politik ilişkilerin büyük ölçüde 
etkisi olmaktadır. 

Mektup postası maddeleri transit ücreti 3 yılda bir 
yapılan ağırlık tesbiti esasına göre tahakkuk ettirildiği halde 
tablodaki rakamların birbirini tutmaması tahsilâtlarm bazı 
memleketlerden yılı içinde tahsil edilemiyerek diğer yıllara 
devredilmesinden ileri gelmektedir. 

Telekomünikasyon hizmetleri bakımından bu gün için 
transit ithal ve ihracatı olmamakla beraber yakın bir gelecekte, 
bilhassa RCD memleketlerinin Türk PTT since yapılması halinde 
Türkiye'ye döviz kapandıracak bir transit hareketi görülecektir. 

(3) Ham madde ithalâtı 
Posta Hizmetleri yönünden ham madde ithalâtı 

"Tablo 6„ da gösterilmiştir. 



TABLO 5:HABERLEŞME SEKTÖRÜ TRANSİT HİZMETLERİ 

İthalât 
(borcumuz) 

SIRA NO: AN A MALLAR 1962 1963 1964 

(D (2) L (3) ı (4) (5) 

1 Mektup postası 33 285 47 

2 Koli postası 59 70 71 

Tablo : 5-A 

İhracat 
(alacağımız) 
(Bin ) 

SIRA NO: ANA MALLAR 1962 1963 1964 

(D (2) (3) (4) (5) 

1 Mektup postası 195 424 279 

2 Koli postası 27 27 32 

TABLO 6 

HAM MADDE İTHALÂTI 

SIRA 
NO: 

Ham Madde 1962 1963 1964 

(D (2) 
Zanklı pul kâğıdı 

(3) (4) (5) 
40.500 iolar 
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Memleketimizde pul basımında kullanılan zamklı kâğıt 
imalatı kalite bakımından yeterli olmadığından, bilhassa dış 
ülkelerdeki meraklıların ilgi duyacağı ve döviz kazancına vesile 
olacak pul serilerinin basımında kullanılmak üzere her yıl bir 
miktar zamklı kâğıt ithali yapılmaktadır. 

Telekomünikasyon hizmetlerinde ham ©.idde ithalâtı bu
lunmamaktadır. 

b- İhracat 

PTT de ihracat denilince- ithalâtta açıklamanın tersi 
olarak yurd dışından Türkiye'ye giren haberleşme hizmetleri anla
şılmaktadır. 

Sektörün ana mallar itibariyle ihracat durumu "Tablo 
7„de gösterilmiştir. 

Tablo 7 nin incelenmesi 

ba) Posta hizmetleri 

Posta hizmetleri yönünden "Tablo 7„de ihracat 
olarak gelen haberleşme maddeleri, koliler ve havaleler gösteril
miştir. 

Bu konuda PTT de mevcut istatistikler 196# yı
lından başlamaktadır. 

Haberleşme maddelerinde 1961-1962 yıllarında 
görülen dalgalanma 1960 inkilâbı sonrasının normal tesiri 
olarak görülmektedir. 

Yurt dışı havale işlemine 1963 yılı 7. ayında 
başlanması, her memlekete anlaşma yapılması, servisin yurtdışmdaki 
işçilere duyurulması ve gerekli propagandaların zaman alması 
sebebiyle yurt dışından gelen havale rakamları büyük değişiklikler 
göstermektedir. 

bb) Telekomünikasyon hizmetleri 
Tablo 7 nin tetkikinde görülen milletlerarası 

giren telefon konuşmaları miktarındaki insicamsızlık, ücrete 
tabı; dakikaların hesabının değişik şekillerde yapılmasından 
ileri gelmektedir. 



t auxo: T >;•/. nA-DiüKiJij‘jüjİj ûJ2iJS.Tuıtu ırm.üUiLTX j^ırıın: iuuu oıaraK 

.ra 

). 

Y I L I A R 

Ana Mallar 
1550 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1967 1958 1959 1960 1961 1962 196.3 1964 

L 2 3 4 5 6 7 8 9 ıc 11 12 13 14 15 16 17 

3sta Yurt dışı 
1- Gelen haberleşme 

maddeleri: 
- - - - - -

- - - - 20.012 17.146 14.22= OJ « t—1 OJ 22 . 60= 

2- Gelen Koliler - - - - - - - - - - 68 66 8] 84 81 

3- Gelen Havaleler - -- - - - - - - - - - - - 1,3 62 

38133 FON; 
Milletlerarası 

Giren telefon 366 389 3C8 263 409 405 410 476 526 511 

TELGRAF; 

Milletlerarası 

giren telgtaf - 473 510 491 470 , 428 405 398 399 436 403 425 448 459 460 

A.Ç 

KAYN AK: PTT İSTATİ stİkle: ti 
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Bunların dışında milletlerarası telefjn konuşmaları 
Milletlerarası sıyası durumla büyük ölçüde alâkadardır. 

Yurt dışı gelen ve giden telgraflardaki artış ve eksiliş¬ 
ler yine milletlerarası siyasî ve İktisadî durumla yakından alâ¬ 
kadardır. 

Tablo 7/1 in tetkikinde Milletlerarası telefon konuşma¬ 
ları geliri ve haricî telgraf ücretleri geliri, 1963 yılında Nato 
harici telefon gelirleri ve Nato harici telgraf ücretlerinin ayrı 
bir hesaba alınmış olması sebebiyle aynı yıl gelirlerinde düşük¬ 
lük göstermektedir. İlerki yıllarda muntazam seyredeceği muhak¬ 
kaktır. 

5- STOK DURUMU ; 

PTT de üretim, hizmet üretimi olduğu cihetle stok 
durumu bahis konusu değildir. 

6- YURTİÇİ TALEBİ : 

Haberleşme sektörü yurt içi talebi "Tablo 9„ da gös¬ 
terilmiştir. 

Posta hizmetleri yönünden talep mevcut kapasite ile 
karşılanabildiği cihetle üretim'deki rakamlar aynı zamanda yurt 
içi talebi olmaktadır. 

Posta bugünkü teşkilâtı ve yayılışına göre Türkiye'¬ 
deki bütün köylerde dahi talepleri karşılayabilir, 

Ancak, taleplerin mümkün olan sürat ve kısa sürelerde 
karşılanması için bir takım tedbirler alınması ve çalışmalar ya¬ 
pılması gerekmektedir ki bu hususlar II. Beş yıllık plân hedef¬ 
lerinde belirtilmiştir. 

Telekomünikasyon hizmetleri bakımından da durum 
aynı olmakla beraber ileride açıklanacak bazı tıkanıklıklar 
dolayısiyle telefon alma talepleri bugün için muntazam karşı- 
lanamamaktatve maddi imkânsızlıklar sebebiyle muhabere şebekesi 
köylere kadar uzatılamamaktadır. 

7- Pi.yat Durumu 

1950 yılından bu /^kalar posta ücret tarifeleri 1955, 
1959 ve 1963 yıllarında olmak üzere 3 defa ana değişiklik gös¬ 
termiştir. 



TABLO 7/1 

1962 1963 1964 

Milletlerarası Telefon ko¬ 
nuşmaları geliri 12075885 12091448 6970fi.ll 

Nato Haricî telefon gelir¬ 
leri 

Harici Telgraf ücretleri 16818109 16392951 
4758087 
15098763 

Nato Haricî telgraf ücret¬ 
leri - - 2264130 

TABLO : 9 HABERLEŞME SEKTÖRÜ YURTİÇİ BEKLİYEN TALEP VE ÇALIŞAN ABONE 
   AL EL İ      

ANA MALLAR 
Y İLLA R 

1960 1961 1962 1963 1964 

A) TELEEON 
1- ABONE 

a- Otomatik santrallarda 
d- Manuel " 

143837 
36193 

154089 
36270 

156450 
37874 

158126 
39976 

167489 
41244 

2- BEKLEYEN TALEP 

a- Otomatik santrallarda 
L- Manuel " 

138375 
11929 

155929 
9554 

171607 
6491 

179833 
5331 

158640 
422 7 i 

B) TELEKS i 

1- Abone 89 108 144 170 203 ■ 

2- Bekleyen talep 10 10 3 : 

1 

NOT : 1960 Yılından evvelki kayıtlar mevcut değildir. 

Kaynak : PTT İstatistikleri 
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Posta tarifelerindeki değişiklikler genel olarak Mem¬ 
leketimizin ekonomik gelişmesine ve servisin Teşekkülümüze 
malolduğu masraf ve külfete nazaran gelirin düşük olması sebe¬ 
biyle ve Dünya Posta Birliği kongre kararlarına uymak amaciyle 
yapılmaktadır. 

a) 15*3»1955 tarihinde değişikliğe uğrayan posta ücret¬ 
leri tarifesi 1947 yılmdanberi yürürlükte olan tarifedir. 

1953 yılında Teşekkülümüz bünyesinin değişmesi, 
hâzineden yardım görememesi, tamamen kendi gelirleriyle hizmet ve 
mevcudiyetini idame zaruretinde bulunması, 1947 - 1955 yılları 
arasında, ekonomik gelişmeler ve fiat artışına - rağmen posta ge¬ 
lirlerinin normal trafik artışı farklarının üstüne çıkamaması, 
posta hizmetlerinin yurt sathına daha fazla yayılma, daha modern 
ve rasyonel çalışma sistemlerinin kurulması zarureti bu tarife 
yükseltilmesini zarunlu kılmıştır* 

Bu değişiklikte ana maddelerinden yurtiçi mektup¬ 
larındaki artış % 33, basılmış kağıtlarda i 50 , kartpostallarda 
İ» 50 olup, gazete ve dergi taşıma ücretlerinde herhangibir artış 
yapılmamıştır i 

b) 15*6.1959 tarihinde posta ücret tarifelerinde 
yeni bir değişikliğe gidilmiştir.. 

1957 yılında Ottavva'da toplanan Dünya Posta 
Kongresi, Posta idarelerinin masraflarının gün geçtikçe yük¬ 
selmesini dikkate alarak mektup postası maddeleri ücretlerinde 
İo 25 , koli taşıma ücretlerinde °/° 100 bir arttırmayı kabul 
etmiş gerek bu karar gereğince ve ayrıca Hükümetin aldığı 4 
Ağustos 1958 kararı ile dövizlere kambiyo satış pirimi ödenmesi 
icap ettiğinden yurtdışı posta ücretleri 1.10.1958 tarihinde 
arttırılmıştır. 

Buna paralel olarak 1955 yılından bu yana perso¬ 
nel, işletme ve taşıma masraflarında artış da gözönünde bulun¬ 
durularak 15.6.1959 tarihinden itibaren yurtiçi posta tarifeleri 
bir miktar yükselmiştir. 

Artış yüzdeleri mektuplarda İ 50, basılmış ka¬ 
ğıtlarda İo 66, kartpostallarda i 66 ve gazete ve dergilerde 
0,50 santimden 1 kuruşa yükselmekle i 100 dür. 
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c- Posta ücret tarifelerinde son değişiklik 
1.3.1963 tarihinde yapılmıştır. 

Yürürlükte bulunan posta ücret tarifesinin 
Memleketimizin ekonomik gelişmesine ve servisin Teşekkülümüze 
mal olduğu masraf ve külfete nazaran düşük olması,1963 yılı pos¬ 
ta gelir ve giderleri arasında aleyhte 23 milyona yakın bir 
farkın tahmin edilmesi tarife yükseltilmesinin gerekçesi olarak 
kabul edilmiştir. 

Bu değişiklikle meydana gelen artış yüzdeleri 
mektuplarda % 66, basılmış kâğıtlarda İ<> 100, kartpostallarda 
İo 20 olup gazete ve dergi ücretlerinde bir artışa gidilmemiştir. 

d- Posta ücret tarifelerinde bazı haberleşme mad¬ 
delerinin global tarife altı ve adeta sembolik bir ücret kar¬ 
şılığında taşınmaları postada gelir kaybına sebebiyet vermektedir. 

Çok Önemli görülen bu konu aşağıda bütün detayıyla 
açıklanmıştır. 

* 

11 Maliyet altı yapılan hizmetler ve bunların yıllık 
karşılıkları : 

a- 5584 sayılı posta kanununun 22. maddesine daya¬ 
nılarak askeri okullar, öksüz yatı okulları ve Darüşşafaka öğ¬ 
rencileriyle onbaşıya kadar (onbaşı dahil) asker ve jandarma 
eratının gönderecekleri 10# grama kadar ağırlıktaki yurtiçi âdi 
mektup ve kartlarla aile ve akrabaları tarafından sözü edilen 
öğrenci ve erata gönderilecek aynı ağırlığa kadar olan âdi mektup 
ve kartların ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından gönderilip 
doktorlar tarafından doldurularak postaya verilen ve bulaşı*ı 
hastalıkları bildiren âdi kartların tam ücretin binde beşi nis- 
betinde ücrete tabi tutulması yüzünden meydana gelen yıllık 
gelir noksanı aşağıdaki tabloda görüleceği üzere 9.738*424,95 TL. 
dır. 
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$ 05 ücrete tabi $50 tenzilâtlı Ücret farkı 
Müesseseler  Adet Lira Krş, Ücret Lira Krş.Lira Krş. 
Erat ve askeri okul¬ 
lar öğrencilerine 
ait mektuplar  16.665.92# 8.321.716.29 41. 698. 58 8.280.107.71 
jandarma Eratına 
ait mektuplar  2.918.599 1.434.7^0.40 7.173.50 1.427.526. 90 

Öksüz yatı, Larüşşa- 
faka öğrencilerine 
ait mektuplar  37.302 18.712.76 93.56 18.619.20 

Körler ve sağırlar 
okulu öğrencilerine 
ait mektuplar...... 3.200 1.600.- 8.- 1.592.-
Bulaşıcı hastalıkları 
bildirme kartları.... 21.210 '10.632.30 53.16 10.579.14 

TOPLAM : 19.646.231 9.787.361.75 48.936.80 9.738.424.95 

$ #5 nisbetinde indirilmiş ücret uygulanmasına son 
verilmek üzere kanun tasarısı hazırlanmışsa da Maliye, Milli 
Savunma, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının itirazları 
üzerine Ulaştırma Bakanlığı bu Bakanlıklarla mutabakat sağlana¬ 
mayacağından tasarının geri alınmasını istemiştir. 

Bu indirimin kaldırılması için yeni hazırlanan Teşkilât 
Kanunu tasarısına hüküm konulmasında İsrar edilmiştir. 

b. İş mahkemelerinden çıkarılan tebliğ kâğıtlarının 
5521 sayılı iş Mahkemeleri Kanununun 11 inci maddesine göre 
ücretten bağışık tutulması yüzünden meydana gelen yıllık gelir 
noksanı 50.00#.- TL. dır. 

Bu bağışıklığın kaldırılması için hazırlanan kanun 
tasarısı Maliye, Adalet ve Çalışma Bakanlıklarının itirazları 
üzerine geri alınmak zorunda kalınmıştır. 

c. 1962 yılında yapılan hesaplara göre tebliğ kâğıt¬ 
larının herbirinin maliyeti 234 kuruş bulunmuştur. 

Bunların herbirinin posta ücretinin 25# kuruş olması 
için hazırlanan tarife Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Ulaştırma 
Bakanlığına arzedilmişse de Bakanlıkça muhtelif mülâhazalarla 
kabul edilmemiştir. 



- 16 -

72tl sayılı Tebligat Karrurrurrun 3 üneü maddesine göre 
tebliğ Kâğıtları ücretlerinin Bakanlar Kurulunca onaylanması 
gerektiğinden PTT'nin tarife yapma yetkisi kısıtlanmış olmakta 
ve ücretlerin istenilen seviyeye çıkarılamamasmdan yıllık gelir 
kaybı: 

1964 yılında kabul edilen 8.561.#00 adet tebliğ kâğı¬ 
dında her birinden 1.- TL. olmak üzere 8.561.000 TL. dır. 

d. ikul ders kitaplarına maliyet altı ve gazeteler 
misilli ücret uygulanmasının Milli Eğitim Bakanlığının ısrarı 
üzerine Ulaştırma Bakanlığınca bildırilmssi üzerine tam tarifeye 
göre meydana gelen gelir noksanı liiOO.OOO.- TL. civarındadır. 

e. Dünya Posta Sözleşmesi hükümlerine nazaran tam ücrete 
tâbi basılmış kâğıt ücretlerinin fo 5# si nisbetinde indirilmiş 
ücret uygulanması gereken gazete ve mevkut eler e fo 90 indirim 
uygulanması sebebiyle meydana gelen gelir noksanı 2.000.000,- TL, 
civarındadır. 

Bunu önlemek üzere hazırlanan tarife değişikliği 
Ulaştırma Bakanlığınsa kabul edilmemiştir. 

f. 1947 yılında Irak'la yapılan Dostluk Anlaşmasına 
bağlı protokol ve Sözleşme gereğince bu memlekete gönderilen 
mektuplara yurtiçi ücretinin uygulanması yüzünden meydana gelen 
gelir noksanı 50.000.- TL. dır* 

g. 1953 Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan Dostluk ve 
İşbirliği anlaşmalarından mülhem olarak 1955 yılında kurulan 
Balkan Mahdut Posta ve Telekomünikasyon anlaşması gereğince bu 
memleketlere yollanan mektup postası maddeleri ücretlerinde 
İo 25 indirim yapılması yüzünden meydana gelen gelir noksanı 
350.000.- TL. dir. 

2. Türkiye, İran ve Pakistan Devlet Başkanlarınm 
21.7.1964 tarihinde İstanbul'da yaptıkları toplantıda alınan 
kararlarla ilgili olarak bu memleketler için kabul edilen mektup 
postası maddelerinde yurtiçi ücretlerinin uygulanması yüzünden 
122.000.- TL. bu memleketlerden gelen uçak maddelerinden iç uçak 
taşıma ücreti alınmaması yüzünden 5.50J.- TL. ve keza bu memle¬ 
ketlerle alınıp verilen yüzey ve uçak koli hisselerinin indiril¬ 
mesi yüzünden 750.- TL. ki cem'an meydana gelen yıllık gelir 
noksanı 128.25^.- TL. dır. 

3. Ücret tarifeleri İslahı için yapılan çalışmalar» 
Ücret tarifelerinin İslahı için Milletlerarası alanda 

yapılan çalışmaların yurtiçi hizmetlerimizde de aynen uygulanmasına 
geçilmekte ve yurtiçi ve yurtdışı tarifelerin birbirieriyle uygun¬ 
luğu sağlanmaktadır. 
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Telefon ücretleri deyince ana bölümler olarak akla, 
şehiriçi telefon konuşma ücretleri, şehirlerarası telefon ko¬ 
nuşma ücretleri ve telefon tesis ücretleri gelmektedir. 

Şehiriçi telefon konuşma ücretleri manuel santralli yer¬ 
lerde abonman ücreti olarak alınmakta ve santral kapasitesinin 
1-100, 101-300, 301 den fazla oluşuna göre de bu abonman ücreti 
değişmektedir. Manuel santralli yerlerde, abone yıl içinde is¬ 
tediği kadar konuşma yapmakta, buna mukabil aynı santrala bağlı 
bütün aboneler (meccani^ve tenzilli telefonlar hariç) aynı ücreti 
ödemektedirler. 

Otomatik santralli yerlerde ise aboneler 1000 konuşmaya 
kadar 385 TL. abonman ücreti ödemekte, 1000 konuşmadan sonrası 
için'de beher konuşma karşılığı 30 kuruş alınmaktadır. 

Şehirlerarası telefon konuşma ücretleri de konuşulan 2 
yer arasındaki kuş uçuşu mesafe uzaklığına göre 8 kademe halinde 
tesbit edilmekte, konuşmanın normal, acele ve en geç 15 dakika 
içinde temin edilebilen yıldırım oluşu, 3 veya daha fazla dakika 
devam etmesi, akşam saat 20.©o_ den sonra yapılması gibi şartlara 
bağlı olarak da bu ücretler değişmektedir. 

Telefon tesis ücretleri, abonenin talebi üzerine arzu¬ 
ladığı adrese telefon konulurken bir defaya mahsus olmak üzere 

alınan ÜC2ue^^ffi.^-uT)» ^u 4;elefon konulacak yerin telefon tevzi 
kutusuna;/şebeke hududu içinde veya dışında bulunuşuna göre de¬ 
ğişmektedir. Tesisin otomatik santralli ve santral kapasitesi 
1-500, 501-10000 ve 10000 den yukarı yerde oluşuna göre derişen 
tesis ücreti, manuel santralli yerlerde ise santral kapasitesine 
bakılmaksızın tek ücret şeklinde alınmaktadır. 

Şehiriçi konuşmaları için PTT İdaresince alman abonman 
ve konuşma ücretlerinden başka Belediyelerce de bu ücretlere 
ilâveten asker ailelerine yardım ve Belediye hissesi namı altında 
ek ücret alınmakta, bu ise konuşma ücretlerinin artmasına sebep 
olmaktadır. 

Şehirlerarası telefon konuşma ücretleri 1/7/1948 tari¬ 
hinden 1/3/1963 tarihine kadar 4 defa değişikliğe uğramıştır. 

Bu değişikliklerle 1948 den 1966 ya kadar malzeme,per¬ 
sonel giderleri ve diğer giderlerde çok daha fazla artış olmasına 
rağmen şehirlerarası telefon konuşma ücretlerindeki yükselme 
bire üç nisbetindedir. 

Şehiriçi telefon konuşma ücretleri 1948-1966 arasında 10 
kuruştan 38,5 kuruşa yükselmiştir. Artış oranı bire 3,85 tir. 

Telefon tesis ücretlerinde 1951 den 1966 ya kadar otoma¬ 
tik santrallarda 180 TL. dan santral kapasitesine göre 500,750 ve 
1000 liraya çıkan ve fazla görülen bir artış mevcut ise de tele¬ 
fon santral cihazlarının tamamının yurt dışından ithali, bu mal¬ 
zeme fiatlarının artışı,bundan başka döviz kurlarında vaki yük¬ 
selmeler, bu değişikliğin başta gelen sebepleridir. 



Şehiriçi telefon konuşma ücretlerinde 1/9/1955 den 
31/12/1955 tarihine kadar, aylık olarak "Hat kira ve bakım 
ücreti„, 1/6/1959 dan 31/12/1961 tarihine kadar da yine aylık 
olarak "Sabit tesisler kira ücreti,, adı altında alınan ücretlere 
itiraz vaki olmuş,mahkemeye müracaat eden abonelerin bu ücretlerin 
PTT ce alınmasının kanuna aykırı olduğu yakında karar aldırmaları 
üzerine, Teşekkülün Yargıtaya başvurmasına rağmen içtihadı birleş¬ 
tirme kararı da PTT aleyhine tecelli ettiğinden İdare bu ücret¬ 
lerden dolayı bugüne kadar 50 milyon liraya yakın meblâğı mahkeme 
masrafları da dahil olmak üzere iade zorunda kalmıştır. 

İleri memleketlerde telefon tarifeleri abonman ücreti + 
konuşma ücreti şeklinde ifade edilebilecek çift terimli tarife¬ 
ler olarak tesbit edilmektedir. Bu usule göre çok konuşma yapan 
abonenin Ödediği konuşma ücretleri ile sabit ve ekseriya aylık 
olan abonman ücreti toplanıp, konuşma sayısına bölündüğünde, 
konuşma miktarı fazla olan abonenin konuşma başına ödediği üc¬ 
retin, az konuşma yapan aboneye göre düşük olduğu görülmektedir. 
Buna mukabil telefon idareleri abonenin her zaman emrine amade 

tuttuğu santral cihazı ve aboneye tahsis ettiği devre için 
belirli bir ücret almaktadır. 

Bu usul, Türk PTT İdaresi için Devlet Plânlama Teşkilâ¬ 
tınca tavsiye edilmiş ise de, çift terimli tarifenin tatbik edile¬ 
bilmesi için 6145 sayılı kanunun 11. maddesinin tadiline lüzum 
göfülerek kanuh tasarısı hazırlanmış ve Ulaştırma Bakanlığına 
Sevk edilmiştin Bu tasarı henüz kanunlaşmadığından çift terimli 
tarife tatbik edilememektedir. 

Muhtelif tarihlerde çıkmış olan ve telefonla ilgili bu-^- 
lunan kanunlarla Türkiye'deki çeşitli resmî dairelere kurulan 
telefonlardan sembolik tesis ücreti alınmış, konuşma veya abon¬ 
man ücreti alınmamış ve alınmamaktadır. Bu telefonların 1965 
yılı sonu itibariyle adedi 5232 dir. 

5232 meccani telefon, PTT İdaresinin yılda 3 milyon 
liradan fazla abonman ve konuşma ücretinden mahrum kalmasına sebep 
olmakta, dolayısiyle gelir azalmaktadır. Bu telefonların sayısı 
her geçen yıl artmaktadır. 
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8- İSTİHDAM DURUMU PTT Oenel Müdürlüğünde 9-12,13*3t> 
17.30 saatleri arasında günde 7 saat çalışılmakta isede taşra 
teşkilâtında, değişik mesai sistemleri tatbik edilmekte olup 
24 saat mesaiye açık merkezlerin yekûnu (31-1.1966 tarihi 
itibarı ile ) 161 ve 16 saat mesaiye açık merkez sayısı 134 tür. 

Ücret politikası: PTT işletmesi bir Kamu İktisadî 
kuruluşu olarak 7244 sayılı kanuna tabi bir işletmedir. Personel 
talimatı ve barem dışı tatbikatım ait talimat hükümlerine göre 
personele tahsil durumu ve hizmet süreleri dikkate alınarak 
maaş bakımından müktesep hak derecesinin üç üstüne kadar ücret 
ödenebilmektedir. 

Boş personel kadrolarının doldurulmasında her hangi 
bir zorluk çekilmemektedir. Ancak yetişkin yüksek tahsilli per¬ 
sonelin maddî ve manevi bakımdan ehliyet durumlarına göre gereği 
şekilde tatmin edilememesi sebebi ile daha tatmin edici teklif¬ 
ler karşısında Teşekkülden ayrılmasına mani olunamamaktadır. 

Rektördeki bugünkü istihdam durumu "Tablo 10„da 
gösterilmiştir. 

9- Mevcut durum ve tıkanıklıklar: 

Haberleşme sektöründe tıkanıklık, her vatandaşın - 
mektubunu istediği yere, kısa zamanda gönderememesi; istediği 
zaman, istediği adrese telefon alamaması veya istediği zaman, 
yine istediği yerle şehirlerarası konuşma yapamaması olarak 
sıralanabilir. Bu saydıklarımızın hepsi, her zaman, her yer ve 
herkes için bahis konusu olmamakla beraber, zaman zaman bu 
çeşit tıkanıklıklara raslanmakta; bunların bir kısmı da uzun 
süre devam etmektedir. 

Vatandaşın bilhassa otomatik santralli büyük şehir¬ 
lerde, istediği zaman ve istediği adrese telefon alamaması ya 
santralda boş numara olmayışından (santral kifayetsizliğinden), 
ya da telefon santralı ile aboneyi irtibatlandıracak ve şebeke 
diye adlandırılan hatların ve bunlarla ilgili teçhizatın yeter¬ 
sizliğinden ileri gelmektedir. 

Şehirlerarası konuşmaların arzulanan anda veya 
arzulanan yer ile yapılamamasının sebepleri de bilhassa büyük 
aralarda (ANK-İZR, ANK-ADî, gibi) devre yetersizliklerinden ileri 
gelmektedir. 



HABERLEŞME SEKTÖRÜNÜN İSTİHDAM DÜRUMI 
TABLO 10. 

İŞ GÜCÜ 1962 1963 1964 

I- Memur kadrosuna dahil personelin 
memuriyet grupları itibari ile sayıları 
a- Mühendisler 128 185 186 

b- Teknik Elemanlar(Teknisyen Hariç) 200 219 242 

c- Teknisyenler 844 957 1102 

d- Oyeratrisler 15 3# 1646 1758 
e- Sair memurlar 7710 7903 8078 

II- Hizmetli kadrosuna dahil personelin 
hizmet grupları itibarı ile sayıları 
a- Hat bakıcılar 1059 1046 1#34 

b- Eenni tesisatçı ve tesisatçılar 1007 1066 1115 

c- Damıtıcılar 4915 5020 5079 

d- Sair hizmetliler 2338 2449 2 6# 3 

19731 20491 21197 



• ı r. 

îş gücü 1962 1963 

*-Memur kadrosuna dahil personelin 
memuri et grupları itibarı ile sayıları 

-

a) Mühendişler 128 185 

b)Teknik elemlanlar (Teknisyen hariç) 200 219 

c)Tek nisyenleJB 844 957 

d)Operatrisler 1530 I646 

e)Sair memurlar 7710 7903 

II-Hizmetli kadrosuna dahil personelin 
hizmet grupları itibarı ile sayıları 

a)Hat bakıcıları '059 1046 

b)i‘enni tesisatçı ve tesisatçılar 1007 3 066 

c)Dağıtıcılar 4915 5020 

d)Sair hizmetliler 2338 2449 

Top lam 19731 20491 

1964 1965 1266 . .12.6.7 1.368. 18 60 1970 1971 1972 

186 192 196 200 230 260 290 320 350 

242 248 250 25$ 25ff 259 258 " 5 5 2 50 

1102 1193 1215 1250 1380 1510 1640 1770 1996 

1758 1939 2237 2650 3100 3550 4000 4470 4940 

8078 8480 8600 8900 9025 9168 9325 9468 9617 

1034 1034 1100 1200 1216 1232 1248 1264 1280 

1255 1208 1300 1450 1533 1660 1765 1870 1975 

5079 5319 5450 5600 5700 5800 5900 6000 6100 

2603 2748 3100 3250 3500 3730 4000 4250 4500 

21197 22361 -3448 24755 î 5962 >7187 28426 29571 fl018 
İ 
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Konuşmaların çok olduğu Öğle ve akşam üzeri saatlerinde 
şehiriçi konuşmalarının yapılamamasının sebebi ise, aynı anda 
muayyen grup aboneye -tahsis edilen irtibat cihazlarının o an 
için miktar bakımından yetersiz kalışıdır. 

Bu arada, kuruluşun özelliği dolayısiyle temininde 
güçlük çekilen işletme personelinin kifayet bakımından yeter¬ 
sizliğini de saymak zorunludur. PTT hizmetleri üretiminde büyük 
ölçüde insan emeğinden faydalanılmaktadır. İşe alınışta miktar 
bakımından bilhassa alt ve orta kademe personel için güçlük 
çekilmemekle beraber bunların eğitimi için yeteri kadar çaba 
gosterilememekte; personelin arzu ve kabiliyetine göre kendini 
yetiştirmesi beklenmektedir. 

Alt ve orta kademe personelin hizmet işi eğitimi 
( on the job training) nadiren yapılmakta, seneler ve kademelere 
göre her yıl düzenli, peryodik Kurslarla işletme personelinin 
eğitimi yapılamamaktadır. 

İnşası bitmek üzere olan PTT Eğitim Merkezi'nde daha 
ziyade teknik personelin eğitimi için lüzumlu sınıf ve labora- 
tuvarlara yer verilmiş,İdarî işletme personelinin eğitimi için 
yeter miktarda yer ayrılmamıştır. 

Posta servisleri yönünden diğer bir tıkanıklık kavşak 
noktalarında kurulacak posta işleme ve alıp verme merkezleri 
için yer temini konusunda DDY idaresi ile yapılan tetoaslafın 
müsbet sonuca ulaşamamasıdır. 

Hizmetin' özelliği postaların kavşak ve aktarma nok¬ 
talarında toplanarak süratle işlenmesi ve ait olduğu yerler.e 
sevkedilmesı/icap ettirmektedir. 

Bunun tahakkuku DDY yolları istasyan sahaları içinde 
işleme ve alıp verme merkezi kurmakla mümkündür. Mezkûr idareyle 
yapılan temaslarda ya yer verilememekte veya çok fahiş fiatlar 
teklif edilmektedir. 

Bu hal postaların süratle ve verimli bir şekilde işleme¬ 
sini sağlayacak binaların yapılmasını , dolayısiyle postada 
mekanizasyonun tatbikini geciktirmekte ve engellemektedir. 

Örneğin Ankara garında kurulacak büyük çapta işleme 
merkezi için yer temini konusunda DDY yolları İdaresiyle 1944 
yılından beri yapılan yazışmalar halâ müsbet bir sonuca bağ¬ 
lanamamıştır. 
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Ayrıca yurt dışından gelen her paketin gümrük tarafından 
görülmesi gecikmelere dolayısiyle halk indinde PTT nin küSüî'lu 
görülmesine sebebiyet vermektedir. Tıkanıklık bilhassa yılbaşların¬ 
da daha çok artmakta ve ilâve tedbirlerle (fazla sayıda personel 
istihdamı) gecikmeler önlenmeye çalışılmaktadır. 

Bunun sebebi gümrük mevzuatının çok katı olması ve diğer 
dış ülkelerde olduğu gibi yurt dışından gelen kolilerin bir 
kısmının muayenesinde PTT personeline yetki tanımlamasıdır. 

Malzeme ve satmalıma yönünden de sektör bazı güçlükler¬ 
le karşı karşıya gelmektedir. Bunları şu şekilde sıralamak mümkün*- 
dür. 

a) Gümrük işleri : 
Telekomünikasyon tesisleri için demonte olarak ithal 

edilip Yurdumuzda montajı yapılan malzemenin her parçasına Gümrük 
ve Tekel Bakanlığınca ayrı ayrı gümrük tarife numarası tatbik 
edilmek istenilmektedir. 

Bu husus perminin tashihi içih ilgili makamlara 
müracaat edilmesine ve dolayısiyle permi müddetinin nihayete 
ermesine ve mallarımızın aylarca gümrüklerde bekletilmesine ve 
birçok ahvalde hassas cihazların arızalanmasına veya bozulma¬ 
sına sebep olmaktadır. 

b) İmal belgesi müsaadesi : 
Teşekkülümüz ihtiyacı olan Telekomünikasyon tesisleri 

ve yedek malzemelerin temini için ilân yolu ile ihale yapılmakta 
ve yerli firmaların iştirakine imkân sağlanmaktadır, ^u gibi 
ihalelere yerli firmaların iştirak etmemesi halinde dahi Sanayi 
Bakanlığı malzemenin yerli olarak imâl edildiğini ileri sürerek 
"imâl belgesi" vermemektedir. 

Sanayi Bakanlığı dahilden temini ön görülen malzeme¬ 
nin teknik vasıflarını kafi olarak tesbit edemediğinden bu hu¬ 
susları Odalar Biıliginden sormaktadır. Odalar Birliğine e bildi¬ 
rilen yerli imâlat kalite bakımından yeterli bulunmadığı,fiyat 
bakımından da çok farklı olduğu için istenilen malzemenin belirli 
zaman ve evsafta temini mümkün olmamakta dolayısiyle yatırım ve 
bakım programlarımız aksamaktadır,, 
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c) Döviz tahsisleri : 

Döviz tahsisleri Maliye Bakanlığınca geç yapılmakta¬ 
dır. 

10- Diğer memleketlerde durum ve irdelenmesi : 
Türkiye'de bugünkü nüfusa nisbetle şahıs başına 

yılda 9 haberleşme maddesi düşmektedir. 

Bazı yabancı memleketlerin trafikleriyle karşı¬ 
laştırma yaptığımızda Yunanistan'da şahıs başına 26, İspanya*da 
66, Mısır'da 10, Portekiz'de 47 ve Danimarka'da 127 haberleşme 
maddesi düştüğünü görmekteyiz. 

Türkiye'de bugünkü nüfusa nisbetle her 100 kişiye 
1 telefon düşmemektedir. Telefon hakımmdan en ileri memleketler 
olan Amerika'da 100 nüfus başına 45,88; İsveç'de 44,01; Kanada'da 
36,12 telefon düşmesine mukabil 1965 sonu itibariyle Türkiye'de 
100 nüfusa 0,99 telefon vardır. 

Buna mukabil yine 1965 sonu itibariyle Yunanistan'da 
100 nüfusa 5,06 telefon, Romanya'da 2,25“; Ispanya'da 8,04; Mısır'¬ 
da 1,03 ; Lübnan'da 4,34 ; Ürdün'de 1,29; Suriye'de 1,32 telefon 
isabet etmektedir. / 

İkinci 5 yıllık plân döneminde eklenecek yeni ka¬ 
pasiteden sonra memleketimizde 1972 senesinde 1^0 nüfusa 1,25 
telefon düşecektir. 

III. YURT İMKÂNLARI 

I- Sektör için önemli üretim faktörleri potansiyeli: 

Haberleşme sektörü hizmet üretiminde insan gücünden 
büyük ölçüde yararlanmaktadır. Başka bir deyimle, PTT hizmetleri 
insan gücüne muhtaçtır. Bilhassa Posta hizmetinde ne kadar 
makineleşirse makineleşilsin, insan emeğinden faydalanılması 
zorunludur. Telekomünikasyon hizmetlerinde de insan emeğine 
ihtiyaç vardır. 

PTT nin ihtiyacı olan işgüçü , hizmete giriş anı 
ve alt kademe için yeter miktarda potansiyel mevcuttur.Dağıtıcı¬ 
lık, bakıcılık, posta memurluğu, telgraf muhabere kursiyerliği 
ve operatris kursiyerliği için açılan imtihanlara her zaman 
ihtiyaçtan fazla eleman iştirak etmektedir. Örneğin :2l/2/İ966 
günü çeşitli Bölgeler ihtiyacı için İstanbul'da açılan 225 
kişilik dağıtıcı imtihanına 1200 den fazla kimse katılmıştır. 
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PTT hizmetleri için gerekli enerji potansiyeli 1965 
sonu itibariyle yeterlidir. İkinci beş yıllık plân devresinde 
Elektrik İşleri Etüd İdaresi'nce, Türkiye'nin elektrifikasyonu 
konusunda evvelki yıllara nazaran daha geniş çalışma yapılacağı 
bilindiğinden, PTT nin bahsekonu plân döneminde de hizmetleri 
için gerekli, yeterli enerjiyi bulacağı kabul edilmektedir. Bir 
üretim girdisi olarak PTT enerji için 1965 yılında 1,5 milyon 
TL. na yakın sarf yapmış olmasına rağmen PTT nin elektrik olma¬ 
yan kasaba veya köylerde, kendi ihtiyacı olan enerjiyi kendi¬ 
sinin üretmesi rantabl olarak kabul edilemez, 

2- Potansiyel üretim imkânları : 

Haberleşme sektörünün II. Baş yıllık plân döneminde 
yapaca0ı yatırımlar "Tablo 11.. de gösterilmiştir * 

IV- ÜRETİM PROGRAMI 

Genel Politika ; 

Haberleşme sektöründe izlenmesi gereken genel 
politika, 1962 ve 1963uygulamaları da göz önünde bulundurularak 
posta, telgraf ve telefon için aşağıdaki şekilde tesbit olunmuş¬ 
tur. 

a- Posta ; 

1- Haberleşme maddelerinin yo] durumlarına 
göre 1-2 veya azami üç günde varış yerlerine ulaştırılmasına 
çalışılacaktır. 

2- Haberleşme maddelerinin daha kısa zamanda 
şevki ve alıcılarına ulaştırılması için Ankara, İstanbul, İzmir 
gibi iş trafiği yüksek işyerlerimizle ikinci derecedeki toplama 
merkezlerinde mekanazasyona gidilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

3- Tren şebekesi bulunmayan yerler arasında 
kârlılık ve verimlilik prensibi, de göz önünde bulundi’rulmak sure¬ 
tiyle posta nakliyâtının yo], güzergâhında posta işlemlerini-ifa 
edecek şekilde özel surette imal edilmiş vasıtalarla yapılması 
plânlanacaktır. 

4- Köy seferlerinin azami beş günde bire, 
motorize yapılması mümkün olan yerlerde daha kısa sürelere in¬ 
dirilmesine çalışılacaktır o 



TABLO 11 
HABERLEŞME SEKTÖRÜ ÜRETİM İMKÂNLARI 

\ 
t ÜRET İ M 

İNŞA 
SÜRESİ 

MALİYETİ 
j 

’ PROJENİN ADI ■ Yeri ANA KAPASİTE Dış Pa¬ .Toplam 
i MALLAR ra Mly. Milyon 

Şehiriçi telekomünikasyon Bütün Ş.içi 
projesi J Türkiye Telf .Kon. 207.000 Hat 1968-72 226,2 556 9 
Telsiz projesi Muhtelif Telf .Tel^ , 23 kanal 1966-72 7,2 19,2 
PTT Binaları projesi j " Binalar M2 1968-72 - 50,0 
Şehirlerarası teleko- 1 5 münikasyon projesi i 11 

İ 
Ş. A, Konuş ı5xlG Konuş 

ma/yıl 
11 42,2 207,7 

Şehirlerarası yarı oto- i: 
matik teçhizat projesi " I! »t 10,5 30,0 
Otomatik teleks ve telem! 
makinaları projesi \ 11 Telgraf 2000 abone M 21,4 42,5 
Posta hizmetleri projesi " 

i 

| 

Posta 

1 

11 8,9 72,0 

KAYNAK: PTT 2 nci 5 yıllıV: haberleşme plânı (1968-1972) 
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5- Büyük şehirlerde koli ve havalelerin tümünün 
konutta teslimine çalışılacak, böylece hizmet müşterinin ayağına 
götürülmüş olacak ve hu servislere karşı artacak rağbetle 
trafiğin $ 40 - 50 arasında yükselmesi temin edilecektir, 

6- Posta Biriktirme Sandığı servislerinin kuruluşu 
ile ilgili tasarı kanunlaştığı ve Posta ÇekleriTüzüğü Danıştayca 
tasdik olunduğu takdirde bu servislerin geliştirilmesine çalışı¬ 
lacak ve böylece en küçük yerlere kadar dağılmış bulunan teşki¬ 
lâtımız vasıtasıyla halkımızı tasarrufa alıştırmak ve memleket 
çapında yatırım kaynaklarını arttırmak mümkün olacaktır, 

b- Telgraf : 

1- İkinci beş yıllık plân devresinde telgrafların 
alıcılarının eline sür'atle geçmesi için lüzumlu tedbirler alı¬ 
nacak ve bu arada telgraflardan İ 90 ınm : 

Doğru çalışan merkezler için Vasıtalı çalışan merkez- 
       ler için   

a) Normal olanlarının 4 saatte 6 saatte 

b) Acele « 2 « 3 

c) Yıldırım " 1. " 1 " teslim 
edilmesine çalışılacaktır, 

2- Kurulması hazırlıkları devam etmekte olan 
teleks şebekesinin tesisi çabuklaştırılacak ve ikinci beş yıllık 
plân döneminde bu teleks şebekesi genişletilecektir. 

3- Yurdumuzla telgraf trafiği fazla olan yabancı 
memleketler arasında direkt beynelmilel teleks servisi ihdas 
edilec ektir. 

c- Telefon : 

1- İkinci beş yıllık plân devresinde telefon 
santrallarınm Türkiye'de imal edilmesini teminen Yurdumuzda 
bir telekomünikasyon fabrikası kurulacaktır. 

2- Şehirlerarası telefon irtibatları artırılacak 
ve yüklü trafik saatlerinde normal konuşmaların i 90 ı ortalama 
10 dakikada temin edilecektir. Bu gün için toplam şehirlerarası 
konuşmalarının % 10 unu teşkil eden yıldırım ve acele konuşma 
nisbetinin ikinci beş yıllık plân devresi sonunda i 5 e düşürül¬ 
mesine çalışılacaktır. 
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3- 8 ana trafik toplama bölgesi dahilindeki 60 
şehir arasında yarı otomatik servis tesis edilecektir. 

4- Ankara-İstanbul arası ile İstanbul-İzmir ve 
Adana Bölgelerinde tam otomatik telefon servisi kurulması etüd 
edilecektir, 

5- 1968 - 1972 devresinde muhabere şebekemize 
yakın bulunan, yaz-kış karayolu irtibatı açık olan, belediye 
teşkilâtı bulunan ve iktisaden gelişmekte olan iş yerlerimizden 
başlamak üzere her yıl daha fazla bucak ve köy muhabere şebeke¬ 
sine bağlanacaktır. 

6- Milletlerarası telefon irtibatları daha da 

arttırılmak suretiyle konuşmaların daha sür'atle temini cihetine 
gidilecektir» 

Haberleşme sektörü için, bilhassa telefon hiz¬ 
meti (şehiriçi konuşmaları), üretimi hakımmdan önemli bir potan¬ 
siyel mevcuttur. 1965 senesi sonu itibariyle otomatik santralli 
yerler için 126.000 ve manuel santralli yerler için de 4*000 *i- 
varında olmak üzere takriben 130.000.adet bekleyen talep mev¬ 
cut ise de bu rakam hakikî potansiyeli ifade edememektedir» Çünkü 
telefon almak arzusunda olup da PTT nin bilhassa otomatik santral¬ 
li büyük şehirlerdeki santral ve şebeke yetersizliğini bilen pek 
çok kimse müracaat etmemiş durumüadır. 

Geçmiş yılların talep tablosu tetkik edildiğin¬ 
de, santrallara hat ilâvesi ve bilhassa telefon dağıtımın yapıl¬ 
dığı senelerde realizasyon sebebiyle talepte bir düşme görülür. 
Bu düşüşü takip eden senelerde ise talep evvelki seneler gelişme¬ 
sinden daha fazla bir artış gösterir. Demek oluyor ki, PTT nin 
telefon dağıtım imkânının arttığının görülmesi ve duyulması; 
bugün için İlmî metodlarla hesaplanması çok güç olan talep 
potansiyelini harekete getirmektedir. 

İkinci 5 yıllık plân döneminde, bilhassa 1968 
ve onu takibeden yıllarda, düzenli şekilde ve devamlı olarak 
telefon verilmeye başlandığında talep potansiyelinin de düzgün 
bir gidiş; muhtemelen artış göstereceği, yabancı memleketler 
durumu ve gelişmesi gözönünde bulundurularak söylenebilir. 
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Potansiyel talebin bir noktada doyma seviyesine geleceği 
teorik olarak düşünülebilirse de, tatbikatta bu hiç bir zaman 
mümkün olmamaktadır* İktisaden az gelişmiş; telefon tarifeleri 
yüksek olan memleketlerde bu varit olsa bile o zaman da tarife
lerin ucuzlatılması, ev telefonlarına indirimli tarife tatbik 
edilmesi gibi yollarla üretim potansiyeli olumlu şekilde arttırıla
bilir . 

2- Yurt içi talep pre.jeksiyonları : 

a- Mevcut trend© göre projeksiyon 

(1) Mevcut tahdid ve tıkanıklıkların aynı ağırlık
ta devam edeceği kabul edilerek 1972 yılında haberleşme madde
lerinin 775 milyon, kolilerin 2,45 milyon, havalelerin 8,5 milyon, 
telgrafların 8,25 milyon, şehiriçi telefon konuşmalarının 400 
milyon, şehirlerarası konuşmalarda talebin 30 milyon, tamamlanan 
şehiılerarası konuşmalarının 25 milyon, bekleyen telefon talep
lerinin 65 bin, telefon santral kapasitesinin 315 bin, abone 
adedinin ise 300 bin olacağı hesaplanmıştır. 

(2) Tahdid ve tıkanıklıkların gelecekte kaldırıldı
ğı varsayılarak 1972 yılında haberleşme maddelerinin 900 milyon, 
kolilerin 3,5 milyon, havalelerin 14 milyon, telgrafların 8,9 
milyon, şehiriçi telefon konuşmalarının 700 milyon, şehirlerarası 
konuşmalarda talebin 40 milyon, tamamlanan şehirlerarası konuş
malarının 32 milyon, bekleyen telefon taleplerinin 90 bin, telefon 
santral kapasitesinin 600 bin, abone adedinin ise 525 bin olacağı 
hesaplanmıştır. 

b- Gelir elâstikiyetine göre projeksiyon: 

1965 yılı gayri safi millî hasıla rakamları ve 
1965 cari fiatları ile korelâsyon nazarı itibare alındığında 
1972 yılında haberleşme maddelerinin 626 milyon, kolilerin 
3,01 milyon, havalelerin 10,9 milyon, telgrafların 13,8 milyon, 
şehiriçi telefon konuşmalarının 530 milyon, şehirlerarası konuş
malarda talebin 33,8 milyon, tamamlanan şehirlerarası konuşmala
rının 29,8 milyon, bekleyen telefon taleplerinin 212 bin, telefon 
santral kapasitesinin 456 bin, abone adedinin ise 390 bin olacağı 
hesaplanmıştır. 
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c — Nüfus artışı korelâsyonuna göre projeksiyon: 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca hesaplanmış olan 
ve yüksek doğurganlık faraziyesine dayanan seriler kabul 
edildi0inde 1972 yılı nüfusuna göre haberleşme maddelerinin 
475 milyon, kolilerin 2,29 milyon, havalelerin 8,3 milyon, 
telgrafların 10,4 milyon şehiriçi telefon konuşmalarının 402 
milyon, şehirlerarası konuşmalarda talebin 26,1 milyon, tamamlanan 
şehirlerarası konuvmalarının 22,5 milyon, bekleyen telefon talep¬ 
lerinin 161 bin, telefon santral kapasitesinin 346 bin, abone 
adedinin ise 296 bin olacağı hesaplanmıştır* 

d- Fiyat elâstiki.yetinin tayini : 

1972 senesine kadar haberleşme sektöründe büyük 
fiat değişiklikleri beklenmediğinden fiat elâstikiyetinin tayini 
cihetine gidilmemiştir. 

e- Sanayi Üretimlerine göre projeksiyon : 

Haberleşme sektöründe sanayi üretimi olmadığı için 
projeksiyon yapılmamıştır. 

f- Diğer bazı bağıntılara göre projeksiyon : 

Okuma yazma bilenler yüzdesinin artışı, ekonomik, 
kültürel, sosyal ve turizm sahalarındaki gelişmeler gibi diğer 
bazı bağıntılar/Hıab eri eşme sektöründe üretilen hizmetlerin ar¬ 
tışına olumlu yoldan etki yapacağı tabii olmakla beraber bu 
konularda 1972 senesine kadar artış yüzmelerinin ne olacağına 
dair başvurulan kaynaklardan yeteri kadar bilgi sağlanamadığı 
için bu bağıntılara göre projeksiyon yapılamamıştır. 

g- Düzeltilmiş talep projeksiyonu : 

a, b, c, d ve f fıkralarındaki hesaplanmış ve 
gözönünde bulundurulmuş projeksiyonlardan faydalanılarak düzeltil¬ 
miş talep projeksiyonu 1972 yılma göre haberleşme maddeleri 
için 985 milyon,koliler için 3,4 milyon, havaleler için 13 
milyon, telgraf için 8,5 milyon, şehiriçi telefon konuşmaları 
için 650 milyon, şehirlerarası konuşmalarda talep için 35 milyon, 
tamamlanan şehirlerarası konuşmaları için 30 milyon, bekleyen 
telefon talepleri için 50 bin, telefon santral kapasitesi için 
52® bin, abone adedi için ise 470 bin olarak hesaplanmıştır. 
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h- Bölgesel talep pro.jeksiyonları : 

Haberleşme sektöründe gerek posta, gerek telgraf 
ve gerek ise telefon1ana malları bakımından bölgesel yoğunluk 
sırasıyle İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana PTT Bölgelerinde 
görülmektedir. 

Bu bölgelerin gerek nüfus, gerek ticaret ve gerek 
ise kültürel, sosyal ve sınaî önem ve özelliklerinin II. Beş 
yıllık plân döneminde de devam edeceği varsayılarak bahse konu 
bölgelerin haberleşme hizmetleri bakımından da olumlu artış 
yolunda durumlarında değişiklik olmayacağı kabul edilmiştir. 

1964 senesi kesin hesaplarına göre bu bölgglerde 
posta,, telgraf telefon ana mal ve hizmetleri olarak elde edilen 
gelirler ve bunların sektörün toplam gelirine göre i nisberleri 
aşağıda gösterilmiştir. 

(Milyon TL. ) 
Ana mal Bölge Adı 

İstanbul Ankara İzmir Adana 

a)Posta Gelirleri 44.375 25.309 14.755 8,592 

Toplam gelire 
göre İ» si ..... . 9,6 5,4 3,2 1,8 

b)Telgraf gelirleri 17,809 10,884 4,815 3,539 
Toplam gelire 
göre İo si  3?8 2,3 1,0 0,8 

c)Telefon gelirleri 86,112 52,319 29,662 21,568 

Toplam gelire 
göre İo si  18,5 11,3 6,4 4,6 

3" İHRACAT PROJEKSİYONLARI : 

Haberleşme sektöründeki ana mallar için dış pazarlar, 
haberleşme araçlarının keşfinden bugüne kadar tabiî şekilde 
teessüs etmiş bulunduğu ve haberleşmenin milletlerarası münasebet¬ 
lerde vazgeçilmez bir unsur olduğu gözönünde tutulmaktadır-. 
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Bu sebeple bilhassa dış ilişkilerde haberleşme 
araçları ile dünyanın her tarafına gerek direkt, gerek js e 
dolaylı şekilde ulaşmak kabil olduğundan yeni dış pazar araş¬ 
tırmasına gidilmemiştir. 

4- TOPLAM TALEP PROJEKSİYONU : 

1972 yılında haberleşme sektöründe toplam talep 
projeksiyonunun ana mallar itibariyle postada 1,014 milyar, 
telgrafda 9,7 milyon, telefonda (şehirler ve milletlerarası konuş¬ 
maları olarak ) 30,3 milyon, (şehiriçi konuşmaları olarak ) 650 
milyon olacağı hesaplanmıştır« 

5- ÜRETİM HEDEFLERİ PROcİEKSİYONU : 

Üretim hedefleri projeksiyonu "Tablo 12n re 
(Tablo 12/l) de gösterilmiştir. 

6- UYGULANMASI GEREKEN YERİ TEKNOLOJİ VE ÜRETİMİN 
GİRDİLERİ : 

a- Posta servisleri yönünden : 

Posta trafiklerinin gün geçtikçe artması posta 
idarelerini hizmetin aksaksız yürütülmesi için yeni tedbirler 
almaya ve araştırmalar yapmaya şevketmiştir. 

Postacılıkta ileri gitmiş Avrupa memleketleri 
başarıyı hizmetin yürütülmesinde mekanizasyonun tatbikinde ve 
teknikten posta işletmeciliği sahasında faydalanmafta bulmuş¬ 
lardır. 

Bugün birçok Avrupa memleketinde posta idareleri 
mektup ve kolilerin ayırımları için mekanizasyonu tatbik ederek 
(mektup ve koli için ) triyaj makinaları kullanmakta, rutin ve 
elle yapıldığı takdirde zaman alacak kabul, damgalama, bağlama 
için otomatik damga, liyas, pul verme, ücret ödeme ve havale 
kabul makinalarından istifade etmektedirler. 

Memleketimizde ise posta hizmetleri halen elle 
işleme suretiyle yapılmaya çalışılmaktadır. Ancak, I. Beş yıllık 
plân döneminde otomatik damga, liyas ve ücret ödeme makinaları 
getirtilerek ilk deneyleri yapılmış ve müsbet neticeler alınmış¬ 
tır. 



  1 
Y I L îı A R 

Sıra 

N<j>. 
ANA MALLAR 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Posta 1- Haberleşme M. 
a. Yurtiçi 
b. Yurtdışı 

246.342 
18.248 

279-185 
23-544 

309.204 
29.340 

355.585 
33.741 

398.922 
38.802 

458.761 
44.622 

527.575 
51-316 

606.71î 
59.013 

677.718 
67.465 

778.375 
■77.584 

895-132 
89.222 

2- Koliler 

a. Yurtiçi 
b. Yurtdışı 

1.6 28 
53 

1.594 
58 

I.650 
85 

1.732 
89 

1.818 
94 

1.909 
'98 

2.004 
103 

2.105 
108 

2.210 

114 
2.32# 

119 

2.436 
125 

c. Havaleler 

yurtiçi 
d. Adli Bildirim 

5-838 
8.072 

6.101 

8.155 
6.440 
8.561 

6.801 
8.989 

7.18i 
9-439 

7-584 
9.910 

8.008 
10.406 

8.457 
10-926 

8.930 
11.473 

9.430 
12.046 

9.959 
12.648 

Te lef oı ı TELEFON KAPASİTESİ 

a. Otamatilç 
b. Manuel 

160.100 

56.153 
163.700 

59.718 
191.020 
6O.58I 

220.900 
61.931 

224.200 
64.720 

254.200 
65.00w 

284.200 
68.000 

324.200 
71.000 

364.200 
74.000 

404.200 
78.000 

444.200 
82.000 

TELEFON ABONELERİ 
365.000 

65.5OO 
879 

Telgraf 

a. Otamatik 
b. Manuel 
TELEKS ABONELERİ 

157.443 
37.924 

144 

159.410 
40.041 

170 

168.874 
41.309 

203 

199.250 
44.111 

264 

214-000 

45.900 
335 

220.000 

48.000 
398 

255.000 
52.000 

485 

290.000 
56.500 

591 

330.000 
61.000 

721 

.400.00C 
•JC.'OOO 

1.072 

A-» Ç- 



HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ÜRETİM HEDEFLERİ 
TABLO 12/1 TRAFİK İOOO Adet 

NA MAL 
YIL L A R 

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

ECLGRAF 

cthi'li Telgraf 

GİREN 

9.9,36 

446 

8.937 

458 

8.587 

460 

8.583 

480 

7.90( 

50C 

'7.700 

' 520 

8.000 

540 

8.100 

560 

8.20C 

58C 

8.300 

600 

8.500 

6-0 

irici Telgraf 

j| ÇIKAN 443 449 441 460 48c ' 500 520 540 56C 580 6i:ij 
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Üretici projeksiyonlarının irdelenmesinde posta trafiğinin 
II. Beş yıllık plân dönemi sonunda 1 milyarın üstüne çıkacağı tah¬ 
min edilmiştir ki hu sayıdaki haberleşme maddelerinin elle yazımı 
zaman kaybı dolayısiyle gecikmelere sebepolacak, servisler için 
geniş sahalara ihtiyaç gösterecek ve posta hizmetinden beklenen 
amaca ulaşılamıyacaktır. 

Bu sebeple II. Beş yıllık plân döneminde posta servisleri 
yönünden uygulanacak teknolojiyi aşağıdaki şekilde ifade edebili¬ 
riz: 

- Ankara, İstanbul, İzmir gibi trafiğin çok yüksek ol¬ 
duğu yerlerde birer işleme merkezi kurularak bütün mektup postası 
maddelerinin bu merkezlere konulacak mektup triyaj makinalarmda 
işlenmesi, (koli trafiği bugünkü durumuyla mekanizasyonu gerek¬ 
tirecek seviyede değildir. Ancak, ağırlıkların servis içi nakil¬ 
leri sırasında taşıyıcı bantlar kullanılması ihtiyacı karşılaya- 
bilec ektir.) 

- Küçük tip arabalar (jeep ve triportör) kullanılmak 
suretiyle lokal merkezlerden kabul edilen ve posta kutularına 
atılan haberleşme maddelerinin süratle ana işleme merkezine ge“ 
tirilmesi ve diğer merkezlerden gelenlerin dağıtılması, 

- Şehirlerarası posta nakliyatının hizmetin gerektirdiği 
tipte özel vasıtalarla yapılması, 

- Seyyar posta merkezleri vasıtasıyla bilhassa büyük 
şehirlerde, turistik yönden yapılan festival ve toplantılarda, 
posta hizmetlerinin halkın ayağına götürülmesi, 

- Yol ve arazi durumuna göre köy seferleri motorize 
edilerek köyde oturan vatandaşların posta hizmetlerinden daha 
geniş şekilde faydalanmalarının sağlanması, 

- Büyük işleme merkezleriyle iş trafiği normal ve 
normalin üstünde olan (A) sınıfı ve 1. sınıf merkezlerle II. 
sınıf merkezlerde (ki bunlar il ve büyük ilçelerdeki 212 mer¬ 
kezdir.) otomatik damga, liyas, ücret ödeme, pul verme ve 
havale kabul makinalarıyla teçhiz edilerek hizmetin sür'atle 
ifasının sağlanması, 
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b- Muhasebe servisleri telefon Başmüdürlüklerindeki 
tahsilat ve tahakkuk servisleri ile diğer ünitelerde tatbik 
olunan muhasebe işlemlerinin daha sür'atli ve rantabl bir hale 
gelmesi hususlarının bilhassa mekanik ve sistem yönlerinden ince¬ 
lenmesi faydalı görülmektedir, 

c) Telgraf ve telefon yönünden uygulanacak yeni tekno¬ 
loji üretim metodu-teknoloji bölümünde izah edilmiştir* 

d) Üretimin girdileri: 
Haberleşme sektöründe üretimin girdilerini ana 

mallar itibariyle ayırmak mevcut hesap sistemine göre mümkün 
olmadığından girdiler topluca "Tablo 14„ de gösterilmiştir.. 

7- İTHALÂT PROJEKSİYONLARI : 

a- Haberleşme sektöründeki mamûl mal ithalâtı daha 
önce bahsi geçen "Tablo 7„ de gösterilmiş bulunmaktadır. 

b-c- Haberleşme sektörün^yarı mamul ve ham madde 
ithalâtı yoktur. 

V. YATIRIM PEOĞRAMI 

1- EKLENECEK YENİ KAPASİTELER 

ftektörün ana malları itibariyle eklenecek 
y#ni kapasiteler "Tablo 17„ de gösterilmiştir.- 

2- YATIRIM PROGRAMI : 

Haberleşme sektörünün 1968-1972 yılları için 
hazırlanan yatırım programı ve projeleri bir kitap halinde rapora 
eklenmiş ve 1966 -1972 yatırımları "Tablo 18,, de icmalen göste¬ 
rilmiştir,. 

3- 1U YATIRIM PROGRAMININ SONUÇLARI : 

Bu program eksiksiz olarak tatbik edilebil¬ 
diği takdirde posta ana malları için 429 milyonluk bir ilâve 
kapasite sağlanmış, dolayısiyle talep karşılanmış olacaktır. 

Telgraf ana malı içiiı yurtdışma giden ve 
yurtdışmdan gelen telgraflar da nazarı itibare alınarak 1,5 
milyonluk bir ilâve kapasite sağlanacağı, ddlayısiyle talebin 
karşılanacağı öngörülmüştür.. 
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TABLO 7/1 

1962 1963 1964 

Milletlerarası Telefon Konuşma¬ 
ları Geliri 12075885 12091448 69708li 

Kato Haricî telefon gelirleri - - 4.758ö87 

Harici Telgraf ücretleri 16818109 16392951 I50^r762 

i „ ato Haricî telgraf ücretleri - - 27 ■ 1 



HABERLEŞME SEKTÖRÜNLE EKLENECEK YENİ 
KAPASİTELER 

Tablo: 17 

Yıllar 
Üretim 
Hedefi 

Yıl 
Başındaki. 
kapasite 

Yıl içinde eklenecek kapasite 

Kapasite Projen in ki. ■ 
, 

inşa süresi ^4® 
1 .. 2    

5 6 i 1 “h 

POSTA i 

1-Haberleşme maddesi 
1967 5^3-383 437-724 65■5rQ Posta Pro¬ 1 1967 
1968 578,891 503., 383 7 5 528 jesi 1 1968 
1969 665.724 578-891 86,-833 1 1969 

1970 755=182 665°724 8.9-458 1 1970 

1971 855,960 755-132 100 773 1 1971 

1972 984-'353 885.96 1 oP 9 0"» 1 1972 

2-Koliler 

1967 1.909 1.816 91 1 1957 
1968 2.004 1.909 0.- 1 1968 
1969 2 c 104 2.004 İD' 1 1969 
1970 2.2:9 2 104 105 1 1970 
1971 2.320 2.209 111 1 1971 

1972 2.436 2 - 0 2 0 116 1 1972 

3-Havaleler 
1967 7.583 n P 4-2 1 1967 
1968 8.008 7 - 883 425 1 1968 
1969 8.457 8.008 449 1 1969 
1970 8. 930 S.457 4.7 3 1 1970 
1971 9-430 8.930 50° 1 1971 
1972 9-959 9.430 
ı 

529 1 1972 

TELEFON ! 
1967 319.200 288,920 30.280 Ş - içi T -Rro 1 1967 
1968 352.200 319-200 i3,000 !î 1 1968 
1969 395.200 352.200 4 3 -• 000 " 1 1969 
1970 438.200 395'200 43 3 000 li 1 1970 
1971 482.200 433,200 44.000 »t 1 i 971 
1972 526.200 482.200 44.000 ■ 1 1972 

TELEKS Otcmaok teldi 
ve telan makRrd 

1967 880 650 j 200 1 i 967 
1968 1.100 851 | 250 II 1 1968 
1969 1,350 1,100 | 250 „ 1 1969 
1970 1.600 1.350 ! 250 II 1 1970 
1971 1.800 1.600 | 20C 1 1971 
1972 2-000 : 1 800 ' 200 1 1972 



: 18 1966-1972 Haberleşme Sektörü Yatırım Programı Milyon TL. 

ROJENİN ABI 
İŞİN TARİHİ PROJE toplam: I 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 

Başla . Bitiş Dış Toplam Dış Top. Dış Top. Dış Top. Dış Top. Dış Top. Dış Top. Dış Top. 

1 2 3 4 • 5- 6. 7 8- 9. 10 11- 12. 13 14 15- 16 17 18 19 

Celeko.projesi 1963 1972 297.8 727.8 21.7 69.3 50.0 101.6 53.1 106.2 42.4 106.2 43.6 110.7 42.5 113.4 44.6 120.4 

3isleri projesi 1966 1969 31.0 57.2 4.0 6.0 18.0 25.1 9.0 12.0 - 14.1 - - - - - -

İstas.Projesi 1966 1972 5.8 13.8 1.2 3.7 0.2 0.5 1.1 2.5 0.8 1.7 0.5 1.7 1.5 2.6 0.5 ı.ı 

naları 1966 1972 63.5 - 4.8 - 8.7 - 5.0 - 5.0 - 10.0 - 15.0 - 15.0 

t.Merkez projesi 1964 1966 0.7 6.9 0.2 4.2 0.3 1.7 0.2 1.0 - — - - - -

brikası projesi 1966 1967 1.0 6.0 - 1.0 - 1.5 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 0.2 0.7 

ı Teleko.projesi . 1968 1972 46.0 240.9 0.8 13.2 3.0 20.0 5.3 29.6 5.8 31.4 8.4 39.3 10*7 53.2 12.0 54*2 

Yarı oto.teçhi.P. 1967 1972 10.5 32.0 - - - 2.0 - - 1.6 4.0 2.6 8.0 2.1 7.0 4.2 11,0 

ik teleks ve ta-
kinalerı projesi 1966 1972 23.6 46.9 2.0 3.9 0.2 0.5 -- rr 6.2 12.2 5.4 10.5 4.2 8.3 5.6 11.5 

hizmetleri projesi 1966 1972 9.4 77*3 0.3 4*5 0.2 0.8 2.3 8*3 1.7 7.3 2.3 17.6 1.6 19.7 1.0 18.6 

aş ve Mefruşat 1966 1972 - 35.1 - 2*6 - 3.5 - 5*8 - 5.8 - 5.8 - 5.8 - 5.8 
Tesisler 1966 1972 - 3.4 - 0.4 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 - 0.5 

ımaml ama ve İdame 
i i 1966 1972 - 50.4 - 2.4 - 3.0 - İ.O - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 

TOPLAM : 42 5. • 1-361.2 30.2 116.0 71.9 189.4 71.2 179.6 58.7 197 9 63.0 213.8 62.8 235.7 68.1 248.8 

İŞTİRAKLE RİMİZ - . 40.5 — 8.0 - 25.5 - 5.0 — 2.0 - - - - - — 

425.9 1.401. 7 30.2 124.0 71.9 194.9 71.2 184.6 58.7 199.9 63.0 213.8 62.8 235.7 68.1 248.8 

NOT : 1967 yatırım programı henüz kesin şekilde tesbit edilmemiş olup yanlız haberleşme kitabındaki 
rakamlar alınmıştır. 
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Telefon ana malında şehiriçi telefon 
hizmeti için 205 Mn hatlık (otomatik ve manüel) ilâve kapasite 
sağlanacağı, Otomatik santralli büyük şehirlerde II. Beş yıllık 
plân devresi sonunda 50 bin karşılanamamış, bekleyen talep 
kalacağı talmin edilmiştir* 

İlâve kapasite ile şehiriçi telefon konuş¬ 
malarının tamamı sağlanabilecektir. 

Keza, ilâve tesislerle şehirlerarası telefon 
konuşmaları için 10 milyonluk ek kapasite sağlanmış olacak, iptal, 
gayrivaki, devre arızası gibi herzaman için vukuu muhtemel sebep¬ 
ler dolayısiyle de şehirlerarası konuşmalarında 1972 yılında 5 
milyon talep karşılanamamış olacaktır. 

II. Beş yıllık plân devresinde mevcutlara 
ilâveten tahminen 75 adet daha PTT işyeri açılacak, 500 kadar 
yerde manuel santral kurulacak ve yine yaklaşık olarak 500 yer 
muhabere şebekesi ile irtibatlandırılacaktır. 

VI- SAĞLANACAK PAYDALAR : 

Posta ana malı için II. Beş yıllık plânda ön¬ 
görülen projenin uygulanabilmesi halinde hizmetin çabuklaştırıl¬ 
ması, kalitesinin yükseltilmesi dışında ve normal artıştan baş¬ 
ka yılda 16 milyon lira ilâve gelir sağlanacaktır. 

Telgraf ana malı için (telsiz ve teleks olarak) 
II. Beş yıllık plânda öngörülen projenin uygulanabilmesi halinde 
hizmetin çabuklaştırılması, kalitesinin yükseltilmesi dışında ve 
normal artıştan başka yılda 24,4 milyon lira ilâve gelir sağlana¬ 
cağı tahmin olunmuştur. 

Telefon ana malı için (şehiriçi ve şehirlerarası 
olarak) II. Beş yıllık plânda öngörülen projelerin uygulanabilmesi 
halinde hizmetin çabuklaştırılması, kalitesinin yükseltelmesi 
dışında ve normal artıştan başka yılda 196,5 milyon lira ilâve 
gelir temin edilecektir. 

1- KATMA DEĞER : 
Sektördeki faaliyetlerin katma değeri aşağıda 

gösterilmiştir. 
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Tablo İ9 : Katma değer 

Yıllar Katma değer Endeks 1962 - 100 

( ı ) ( 2 ) ( 3 ) 

1968 605.TL. 189.2 

1969 667.9 208.5 

1970 739.1 " " 230.8 

1971 824.6 " " 257.5 

1972 916.7 " " 286.2 

2- DÎS TİCARET ETKİSİ : 

a- Toplanı ithalat talebi; 

Haberleşme sektöründe ham, yarı mamul ve 
mamul madde ithali mevzubahis olmadığı ve ihracatta da kliring 
usulü hesaplaşma tatbik olunduğu cihetle toplam ithalât talebi 
ile ilgili 20 nolu Tablo tertiplenememiştir. 

b- İthalât ikâmesi 

(a) fıkrasında açıklanan durum sebebiyle 
ithalât ikâmesi ile ilgili 21 nolu tablo da düzenienememiştir. 

3- İSTİHDAM ETKİSİ : 

Haberleşme sektöründe inşa ve işletme safhasında 
yaratılacak iş hacmini gösteren "Tablo 22)t eklidir. 

VII. ALINMASI FAYDALI TEDBİRLER : 

II. Beş yıllık plân döneminde haberleşme sektö¬ 
rü için alınması gerekli tedbirler aşağıda gösterilmiştir. 

Halen PTT işletmesinde maliyet hesapları 
yıl sonlarında bazı anahtarlar vasıtasile ve yalnız ana hizmet 
kolları (posta, telgraf ve telefon) itibarile yapılmaktadar. 



(7-{ (\) 

JİOS US HABERLEŞME SEKT'ÖRtlT 

Yaratılacak iş gücü İTo İnşa safh a s ı ııd a 
oplam 

■yİ""'-"" 

[- Memur kadrocuna dahil personelin me-
muriyet grupları itibarı ile sayılan 

a)Mühendisler 
d) Teknik elemanlar (Teknisyenler lıariç) 
)Teknisyenler 
)Operatrisler 
)Sair memurlar 

;i-Hizsıetli kadrosuna dahil personelin 
hizmet grupları itibarı ile sayıları 
Hat bakıcıları 
Fenni tesisatçı ve tesisatçılar 
Dağıtıcılar 
Sair hizmetlil er 

ı) 
b) 
c) 
i) i 

Toplam 

15 
5 

20 

1968 

3 
1 

4 

1969 

3 
1 

1970 

3 
1 

4 

jl . h 'Mİ 
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Maliyet hesaplarından beklenilen, 

a) Verimli çalışmanın temin ve kontrolü, 
b) Tarifelerin tesbitine esas teşkil etme, 

c) Maliyet altı görülen hizmetleri gösterme, 
d) Sistem değişikliklerine ve mekanizasyona gitmeye 

yardımcı olma, 

e) Vazife ve selâhiyetlerin teşkilinde esasları gösterme 

gayelerinin tahakkuku için,ana hizmetlerin kolları 
(postada : toplama, sevkiyat dağıtım gibi ) , hattâ müraselât 
itibarile ve alması icap eden ideal standartlar halinde mali¬ 
yetlerin tosbiti cihetine gidilmesi faydalı görülmektedir. 

Bunlara ilâveten : 

1- Teşğkküller tarafından hazırlanan ön projelerde 
yatırım uygulama proğramıda hazırlanmakta ve bu programda hangi 
nev'i işlerin hangi yıl ve aylarda yapılacağı belirtilmektedir. 

Maliye Bakanlığınca projelere ekli zamanlama 
programlarına paralel olarak döviz tahsisi için de bir takvim 
yapılması ve yatırım uygulama plânlariyle ahenk temin edilmesi 
zorunlu görülmektedir. 

2- Yatırım projelerinin gerek genel ekonomi gerekse 
işletmeler yönünden faydalı ve rantabl olup olmadıkları Devlet 
Plânlama Teşkilâtında ve Devlet Yatırım Bankasında ayrı zaman¬ 
larda iki defa tetkik edilmektedir. 

Bu mevzuda fuzuli zaman kaybını önleyici tedbirler 
alınmalıdır. 

3- Bütün Devlet Sektörü ve İktisadi Devlet Teşekkül¬ 
lerinde yatırım uygulama faaliyetleri ile ilgili haberleşmenin 
tayin edilecek muayyen müddet içerisinde öncelikle ifası için 
bir karar alınmalıdır. 

4- Şehirlerarası havai hat inşaatında kullanılan 
direkler Devlet Orman İşletmelerinden temin edilmektedir. 
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Ancak, talep edilen miktarın tamama.** verilmediği 
gibi verilen■miktarda inşaat mevsimine yetiştirilememektedir. 

Bu konuda Tarım Bakanlığı ile yapılan yazışma 
neticesinde Orman İşletmelerinin azami kapasite ile çalıştığı 
ve bundan iazla direk tesliminin mümkün bulunmadığı bildiril¬ 
miştir. 

Bu itibarla telgraf ve telefon direği ihtiyacının 
ithal yoluyla temini için ilgili Bakanlıklarca gerekli tedbir¬ 
lerin alınması icap eder. 

5- İthal müsaadesi için Sanayi Bakanlığından ualep 
edilen imal belgesi Bakanlık servislerinin her yarinde aylar¬ 
ca kalmaktadır. 

Hükümetçe yatırımların hızlandırılması konusunda 
Teşekküllere devamlı şekilde emir verilmekte ise de eksamanın 
en mühim amillerinden biri olan bu konu üzerinde her nasılsa 

3 yıldır durulmamıştır. 

Sanayi Bakanlığı ile Maliye Bakanlığında belge ve 
döviz mevzuu bir esasa bağlanmalı ve yatırımlar br yüzden aksa- 
mamalıdır. 

6- Birinci 5 yıllık kalkınma plânının yürütülmesini temi- 
nen birçok tedbirler teklif edilmiştir - 

Bu tedbirlerin bir kısmı mevcut kanunların değiştiril¬ 
mesini gerektirdiğinden tadıl teklifleriyle ilgili formaliteler 
zamanında tamamlanarak Başbakanlığa sunulmuştur. 

Ancak, bunların hiç biri E' M,W ne henüz intikal etme¬ 
miştir* 

Plânla ilgili kanun ve tüzük değişikliklerinin ilgili 
mercilerde ivedilikle görüşülmesi için Hükümetçe tedbir alınma¬ 
lıdır. 

7- Her yıl büyük yekûnlara baliğ olan resmi Müesseseler 
telefon borçları samanında tahsil edilememekte ve düyuna bırakıl¬ 
maktadır. 

bilhassa İçişleri üakn.n! ~ ğ.ı na bağlı saire, erden borç¬ 
ların tahsili için devamlı yanışnıalar yapılmaktadır. 



- 36 -

Maliye Bakanlığınca ihtiyaç nisbetinde ödeneğin 
yıllık bütçelere konulması hususunun temini ve zamanında ödenmesi 
için gerekli çalışma yapılmalıdır. 

8- İnşa edilen binalara Belediyelerce oturum raporu veril 
rneden evvel elektrik, havagazı ve su gibi tesisatın şartlara uygun 
olarak yapılıp yapılmadığı aranmaktadır* 

Büyük şehirlerimizde inşa edilen iş hanları ve çok 
katlı apartmanlara yollanan haberleşme maddelerinin alıcılarına 
teslimi büyük bir zaman kaybına sebebiyet vermektedir. 

/verıTueaen ofiCG Oturma raporu,/ 2 veya dana fazla katlı olarak inşa 
edilen binalar için, binaların giriş mahallerinde özel posta 
kutuları konulması hususunda İmar ve İskân Bakanlığınca yürür¬ 
lükteki mevzuatta değişiklik yapılarak bir madde konulması lüzum¬ 
lu görülmektedir. 

9- 21 Mart 1964 tarihinde yürürlüğe giren 440 sayılı kanu¬ 
nun 24 ncü maddesi gereğince İktisadî Devlet Teşekkülleri fiat ve 
tarifelerini tesbitte serbest bırakılmışlardır- 

Ancak 5584, 5521, 7201 sayılı Kanunlar bazı posta mad¬ 
delerine indirimli ücret tatbikini amir bulunmaktadır. 

440 Sayılı kanun bu Kanunlardan sonra yürürlüğe girdiğ- 
ne göre indirimli tarifeyle görülen, hizmetlerden dolayı meydana 
gelecek zararın karşılanması için İlgili Bakanlık bütçelerine 
ödenek vaz edilmesi gerekmektedir. 

10- Son ithalat rejimine göre liberasyon listesinden 
yapılacak ithalat için Maliye Bakanlığından ön müsaade alınması 
icap etmektedir. 

Bu müsaade geciktirilmekte olduğundan resmi sektör 
için bu formalitenin evvelki rejimlerde olduğu gibi kaldırıl¬ 
ması yerinde bir tedbir olacaktır, 

11- Telekomünikasyon tesislerinin Aİ‘D memleketlerine 
yaptırılması çok pahalıya mal olmaktadır. 

Bu tesisler için talep edilecek.dövizlerin (APA) 
sahasında temin edilmesi hususu araştırılmalıdır. 
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12- Büyük tesislerde kullanılacak cihazlar demonte 
olarak geldiği takdirde cihazın heyetiumumiyesi ile ilgili 
tesisin tabi olduğu Gümrük Tarife numarası üzerinden işlem 
yapılması bir çok kolaylıklar temin edeceği halde gümrük teşki¬ 
latının çeşitli mahallerinde bu cihazlar ayrı ayrı gümrük işlemine 
tabi tutulmakta ve her bir cihaz için ayrı bir tarife numarası 
tatbik edilmektedir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığınaa bu konuda gerekli ted¬ 
birin alınması ve icap ettiği takdirde mevzuatta gerekli tadi¬ 
lata gidilmesi zorunlu görülmektedir. 

13- PTT ve Telekomünikasyon binalarının muayyen yerler¬ 
de yapılması zaruri iken bazı Belediyelerce evvelce PTT ve ayrı¬ 
lan yerlerde inşaat yapılmasında İsrar edilmektedir* 

Bu takdirde İdarece uygun bulunan yer için imar 
plânı tadilatı maksadiyle Belediye Meclisinde ve bilâhare İmar 
ve İskân Bakanlığından muvafakat alınması zorunda kalınmakta* 
arsa alımı gecikmektedir o 

Belediyeler bu ahvalde gerekenden yüksek veya alçak 
bina yapılmasında. ısrar ile ruhsatiye vermedikleri için ihtiyaca 
göre hazırlanmış projelerin tadili zorunda kalınarak inşaatlar 
gecikmekte ve maliyetleri yükselmekledir. 

PTT bina yüksekliklerinin ihtiyaca göre yapılmasına 
İmâr ve İskân Bakanlığınca izin verilmelidir. 

14- Sanat Okullarında zayıf akım teknisyeni yetiştiril- 
mediğınden Teşekkülümüz bu sanat kolunda yetişmiş eleman bula¬ 
mamaktadır . 

Millî Eğitim Bakanlığınca Sanat Okullarında zayıf 
akım şubesinin açılması için gerekli tedbir alınmalıdır. 

1- Vergilerin Sektör üzerindeki etkileri: 

a)1 Vasıtasız vergiler; 
PTT İşletmesi Kurumlar Vergisi Kanunu gereğin¬ 

ce her yıl yaptığı kârın İ° 35 ini Kurumlar vergisi olarak Hâzineye 
ödemektedir. 

Son 6 yıla ait kurumlar vergisi şöyledir: 
(Milyon TL. olarak) 
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1960 V: O 1—i 

1961 4.0 

1962 6.8 

1963 C\! C O 1—1 

1964 15.8 

1965 

b) Vasıtalı vergiler : 
PTT İşletmesi gider vergileri kanunu gereğince 

bazı istisnalarla gelirinin /» 10 u nisbetinde Hâzineye "PTT 
hizmetleri vergisi„ ve Belediye gelirleri kanununa göre de şehir 
içi konuşmalarından i<> 30 nisbetinde "Belediye hissesi,,ödenmektedir, 
Bunların son yıllardaki miktarı aşağıdadır. 

Yıllar PTT Hizmet V. Belediye 
hissesi 

(Milyon TL.) 
Toplam 

1960 25.9 12.5 38.4 

1961 25 .8 ı3.3 39.1 

1962 24.8 19. 7 44.5 

1963 44,5 28.2 72.7 

1964 39.8 31.0 70.8 

1965 47,1 36.8 83.9 

207.9 İyi.5 349.4 

Yukardaki rakamlara nazaran, PTT İşletmesi son altı 
yılda cen'an 698.8 Milyon TL. vergi ödemiş bulunmaktadır.. 

Halen haberleşme hizmetleri diğer dünya milletlerine 
göre memleketimizde çok düşük nisbette karşılanabildiği ve 
gereken yatırımların ancak dış kaynaklarla yapılabildiği düşü¬ 
nülürse PTT nin yatırımlarını daha fazla kendi kaynakları ile 
yapabilmesi için bu vergilerin halen meydana getirdiği menfi 
tesirlerin hafifletilmesi yerinde olacaktır. 
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2- Amortismanlar : 

İşletmenin 1960-1965 yıllarında ayırdığı amortisman¬ 
lar şöyledir. 

1960 16.718.850.20 

1961 18.008* 339.28 

1962 18.784.56,4.33 

1963 23.507.032.92 

1964 31.133.431.53 

1965 35.000,000.- tahmini. 

PTT İşletmesi 1953 yılında İktisadî Devlet Teşek¬ 
külü haline gelmiş ve "bir envanteri yapılmıştır. Ancak, o zaman 
mevcut menkul ve gayri menkullerin kıymet taktirleri bugün için 
düşük görülmektedir. 

440 sayılı kanun hükümlerine göre yeniden yapılacak 
değerlendirmede bu hususun nazara alınması ve bu suretle daha 
fazla amortisman yfcliyla Teşekkül kaynaklarının artırılması fay¬ 
dalı görülmektedir. 

3- Sektörde Sermaye : 

PTT İşletmesinin 1954 -1965 yıllardaki tahsis edip¬ 
miş, ödenmiş ve ödenmemiş sermaye durumları aşağıda gösterilmiş¬ 
tir. 
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SERMAYE DUR™ 

Yıl Tahsis edilen 

Sermaye 

TL. 

Ödenmemiş 
Sermaye 

TL. 

Ödenmiş 
Sermaye 

TL. 

Ödenmiş serme.' 
yenin artış 
veya eksilişi 

TL. 

1954 300.000.000 220.305.113.38 79.694.886.62 -

1955 '300.000.000 223.979.403.80 86.020.596.20 + 6.325.709.58 

1956 300.000.000 207.945.047.32 92.054.052.48 + 6.033.456.38 

1957 300,000.000 208.137.441.50 91.862.458.50 - 191.594.08 

1958 300.000.000 208.127.024.72 91.872.975.28 + 10.516.78 

1959 300.000.000 208.138.508.83 91.861.491.17 - 11.484.11 

1960 300.000.000 208.489.274.73 91.510.725.27 - 350.765.90 

1961 300.000.000 123.090.253.12 176.909.746.88 +85.399.021.61 

1962 300.000.000 123.307.960.55 171.692.039.45 - 5.217.707.43 

1963 300.000.000 130.025.766.22 169.974.233.78 - 1.717.805.61 

1964 300.000.000 129.578.549.45 i7O.42i.45O.55 + 447.216.77 

1965 300.000.000 122.446.400.86 177.553.599.14 + 7.132.148.59 

muvakkat tıizana göre. 

Yukarda izah olunan yeniden değerlendirme, yapılan yatırım
lar ve işletme neticelerine nazaran gerek tahsis olunan gerekse 
ödenmiş sermayeler bugün için kifayetsiz görülmektedir. 

4- Yatırımların finansmanı : 

1968-1972 yıllarına ait finans özeti ile finans ihti
yacının yatırımlara olan nisbetleri aşağıda gösterilmiştir. 

Einans ihtiyacı, yatırımların ^4 ainde daha fazla 
bir nisbeti göstermektedir. 
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1968 - 1972 EİNANS ÖZETİ 
Milyon TL. 

1968 1969 1970 1971 1972 

İHTİYAÇLAR 

Yatırıu. Tediyeleri 179*6 197.9 213.8 235.7 248.8 

Borç Tediyeleri 54.5 64.0 74.0 87.3 104.7 

İştirak Ödemeleri 5*0 2.0 - - -

Toplanı 239.1 263.9 287.8 323.0 353.5 

KAYNAKLAR 

Kâr 56.0 64.8 75.3 91.3 116.2 

Amorti su&nlar 60.0 69.0 82.2 96.5 112.2 

Einans ihtiyacı 123.1 130.1 130.3 135.2 125.1 

Toplacı 239.1 263.9 287.8 323.0 353.5 

Yıllar Yatırım Pinans ihtiyacı Yatırım içindel 
İ» si 

1968 179.6 123.1 68.5 

1969 197.9 130.1 65.7 

1970 213.8 130.3 60.9 

1971 235.7 135.2 57.4 

1972 248.8 125.1 50.3 
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5- KREDİLER : 

Halen Devlet Yatırın Bahkasmca verilen krediler 

fo 7 faizli, 1O/vadeli o İnakta, projeler ve ekleri üzerinde ince 
tetkikler yapılmakta ve yapılan ödemelerin 3 ay sonra detaylı bir 
şekilde mahsupları istenilmektedir. 

Bu şartların hafifletilmesi, faiz nisbetinin düşürül¬ 
mesi ve vadenin uzatılması PTT ye fayda sağlıyacaktır. 

6* Standartlar ve Kalite Kontrolü 

PTT de üretilen hizmetlerin üretimi sırasındaki 

faaliyetler çok çeşitli ve mahalli şartlara göre de değişik ol¬ 
masına rağmen bu faaliyetlere ait standart zamanlar imkân 
nisbetinde tesbit edilmiştir. 

(Standart ölçüler listesi) adını taşıyan ve bir 
takımı ilişik olarak sunulan bu standartların ana hizmetler iti¬ 
bariyle birkaçının tetkikinde görüleceği üzere : 

a- Mektup kabulü için 36 saniye, 

b- Telgraf » "150 " , 

c- Şehiriçi telefon konuşması yaptırılması için 
30 saniye, 

d- Şehirlerarası telefon konuşması yaptırılması 
için 90 saniye, standart zaman ölçüsü olarak kabul edilmiştir. 

Bu standartların tatbiki ve kontrolü bilhassa 
işyerinin personel ihtiyacının tesbiti bakımından kolaylık sağ¬ 
lamaktadır. 

PTT de kalite kontrolü PTT Müfettişleri, 
Murakıplar, İşletme Müdürleri, İşletme kontrolörleri, İşletme 
ve Ünite Âmirleri tarafından yapılmaktadır. 

7. İhracatı teşvik edici tedbirler: 
PTT hizmetleri için daha önce bahsedilen anlamda, 

ihracatı teşvik edici tedbirler olarak, bilhassa yurt dışındaki 
işçilerimize haberleşme hizmetlerinin köye kadar uzandığının, 
havalelerinin posta kanaliyle daha çabuk gideceğinin, daha önceden 
haber verildiği takdirde herhangi bir gün ve saatte belirli bir 
telefon "kaşında bckliyecek aileleri ile telefonla konuşabilecek¬ 
lerinin yurt dışındaki temsilciliklerimiz vasıtasiyle duyurulması 
düşünülebilir. 
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8- Müşterek Pazar ve diğor Milletlerarası birlikler 
karşısında sektörün durumu : 

Irak'la yapılan anlaşma gereğince iki memleket 
arasında alınıp verilen mektuplara iç ücret tarifesi uygulan¬ 
maktadır* Yugoslavya ve Yunanistan'la olan karşılıklı münasebet¬ 
lerde dış mektup postası maddeleriyle taahhüt maktu resmi ve 
alma haberi ücretlerinde, $ 25 arasında indirme yapılmıştır * İran, 
Pakistan ve Türkiye arasında varılan Bölgesel İşbirliği ve Kal¬ 
kınma Anlaşması gereğince bu memleketlerle alınıp verilen mek¬ 
tup postası maddelerine karşılıklı olarak yurtiçi posta ücretleri, 
ayrıca kolilere de indirilmiş çıkış ve varış ücret payları uygu¬ 
lanmaktadır. 

Telgraf ve telefon hizmetleri için de durum postada- 
kine benzemektedir. 

9- İşçilik durumu ve teknisyen yetiştirilmesi: 
Teşekkülün işletmekte olduğu telekomünikasyon tesis¬ 

lerinin gün geçtikçe artması ve bu tesislerin zamanın teknik in¬ 
kişafına uygun olarak daha komplike bir durum arzetmeleri işletme 
ve bilhassa bakım personelinin daha iyi yetişmelerini, gerekli 
teknik bilgi ve tecrübe ile teçhiz edilmelerini zaruri kılmaktadır. 

Teşekkül halen zaman zaman açmakta olduğu şuraların 
ihtiyaca kâfi gelmediğini görerek eğitim mevzuuna gerekli önemi 
vermiş ve bu teknik eğitim merkezi projesi hazırlamıştır. 

Eğitim merkezi için lüzumlu bina Ankara'da Dışkapıda, 
Samsun yolu üzerinde inşa halindedir. Beş bloktan müteşekkil olan 
inşaatın 1966 yılı ikinci yarısında tamamlanması beklenmektedir. 
Merkez, ayni anda 500 öğrencinin eğitim görmesine müsait olarak 
plânlanmıştır. Kurslar tesisatçı ve bakıcı seviyesinde mühendis 
seviyesine kadar olan elemanlar nazarı itibare alarak tertip 
edilecektir. Programda yalnız yeni alınan elemanların eğitimi 
değil, mevcut elemanların da tekâmül kursları olmaları ön görül¬ 
müştür. 

Eğitim merkezinin tahakkuku mevzuunda Milletlerarası 
yardım Teşkilâtlarından da istifade için gerekli teşebbüslerde 
bulunulmuştur. Bu arada Birleşmiş Milletler Hususi Fonundan is¬ 
tifade gayesile hazırlanmış olan"Teknik Eğitim Merkezi Projesi" 
Birleşmiş Milletler ilgili mercilerine gönderilmek üzere Devlet 
Plânlama Teşkilâtına takdim edilmiştir. Bu proje beş senelik bir 
müddet zarfında eksper, burs ve eğitim malzemesi karşılığı tak¬ 
riben 1,3 milyon $ lık bir yardımı ön görmektedir. 
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10t Çalışma politikası-Ücret politikası : 

Haberleşme sektöründe ana gaye, hizmetin halkın 
ayağına kadar ve en çabuk şekilde götürülmesidir. Bu gayeye vasıl 
olcıak için de : 

a) Gerekli personelin sağlanması ve banların yeterli 
bir eğitimden sonra göreve başlatılması, 

b) Gerekli yatırımların yapılması, 
c) Günün icaplarına uygun hizmet yeniliklerinin 

uygulanması için lüzumlu sarflardan kaçınılmaması, 

bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bunlara ilâveten, büyük ölçüde insan gü«üne 
ihtiyaç gösteren haberleşme hizmetinin temininde, emeğinden 
istifade olunan personelin sağlık, sosyal ve özellikle ücret 
problemlerine yeter ilgi', sağlanması için gerekli noktalar üzerin¬ 
de titizlikle durulmalıdır. Bunların ifadesinden amaç, haberleşme 
hizmetini sağlayan personelin uygun şartlarla iş görebilmesini 
sağlamak için gerekli masraflardan kaçınılmaması, aıevcut kanun 
ve nizamlar buna müsaade etmiyorsa gerekli kanun teklifleri hazır¬ 
lanması ve ilgili mercilerde de bu kanun, tüzük, v.b. mevzuatın 
öncelikle ele alınmasını sağlamaktır. 

Bugün için elde mevcut imkânlarla hizmetin en 
iyi şekilde görülmesine çalışılmakla beraber: 

Postada kavşak noktalarında posta alıp verme 
merkezlerinin inşasına, posta kutularının açılış sefer adetle¬ 
rinin çoğaltılmasına, köy posta seferlerinin sıklaştırılmasına, 
teknik imkânlardan posta servislerinde istifade edilmesine, hiz¬ 
metin motorlu vasıtalarla halkın ayağına götürülmesine çalışıl¬ 
maktadır. 

Daha iyi telgraf servisi yapılabilmesini teminen 
Telekomünikasyon trafik toplama merkezleri, büyük merkezler ara¬ 
sında direkt irtibatlar, otomatik teleks servisi ihdas yoluna 
gidilmekte, telgrafların daha çabuk şekilde alıcılarına ulaşması 
için de motorlu dağıtım araçlarından her yıl daha fazla faydalanıl¬ 
maktadır. 

Telefon hizmetinden gece-gündüz istifade edilebil¬ 
mesini teminen, PTT işyerlerinin çalışma saatleri sonunda şehir¬ 
lerarası devrelerinin jandarma santralına bağlanması konusunda 
çalışmalar devam etmektedir. 
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Haberleşme hizmetlerinin devamlı işyeri açılmak 
suretiyle ifasının pahalı ve zararlı olacağı yerleri, bu hizmet¬ 
ten yoksun bırakmamak için gezici PTT işyerleri ihdası ve bun¬ 
ların hizmetten istifadesi gerekli yerlere günün veya haftanın 
muayyen zamanlarında gönderilmesi konusu ele alınacaktır. 

pOSTA TARİHE (ÜCRET) POLİTİKASI : 

Yurtdışı posta ücretleri Dünya Posta Sözleşmesi ile 
Anlaşmalarında altın frank olarak belirtilmiş olan ücretler esas 
alinarak tesbit edilmektedir. 

Yurtiçi posta ücretleri ise yabancı memleketlerin 
uyguladıkları ücret seviyeleri, halkımızın ödeme gücü, global 
maliyet esasları ve yurtdışı .ücretler gözönünde bulundurulmak 
suretiyle teöbit edilmektedir. 

Ancak, Okul kitapları, gazete ve dergi gibi kültür ve 
eğitim yönünden memlekete faydalı yayınlar için normal tarife¬ 
lerin % 10 u oranında temsili bir ücret tesbit edilmiştir. 

Diğer taraftan, Askeri okullar, öksüz yatı okulları 
ve darüşşafaka öğrencileri ile onbaşıya kadar asker ve jandarma 
eratının gönderecekleri 100 grama kadar ağırlıktaki yurtiçi âdi 
mektup ve kartlarla bunların aile ve akrabaları tarafından kendi¬ 
lerine gönderilerek. âdi mektup ve kartlar, doktorlar tarafından 
doldurularak postaya verilen bulaşıcı hastalık ihbar kartları 
Posta Kanununun 22, maddesi hükmüne göre tam ücreti* $> 5* si 
nisbetinde ücrete tâbi tutulmaktadır. 

Zamanla halkın kültür seviyesinin yükselmesi sonumu 
ödeme gücü arttığı, takdirde posta trafiği de artacağından diğer 
ücretlerde de indirim yapılması mümkün olabilir. 

Posta ücretlerinin tesbitinde yukarıda belirtilen 
esaslar gözönünde bulundurulmakla beraber tarifelere tesir etmesi 
gereken diğer faktörler çok zaman dikkate alınmamaktadır. Örneğin 
TCDD İdaresince taşman postalardan dolayı bu İdareye ödenmekte 
olan ücretlerde anlaşmaya göre kademeli bir artış olacağı ve 
giderlerimize açıktan yapacağı etkiye rağmen bu yük tarifeye; 
bindirilmemiştir. 



- 46 -

Nitekim Posta taşınmasından ddlayı TCDD İdaresine 1964 
yılı için 4.915.000 TL. 1965 yılı için 11.900.000 TL. ödenmiş olup 
1965 yılında 1964 e oranla Teşekkülümüzün 7.000.000. TL. gelir 
kaybı olmuştur. Mevcut anlaşmaya göre TCDD İdaresine bu maksatla 
ödenecek miktar 1966 da 12.700.000, 1967 15.000.000 TL. sına baliğ 
olacak ve ileriki yıllarda da bu masrafların artacağı anlaşılmak¬ 
tadır . 

Bugün için bile geliri ile gideri birbirini ancak kar¬ 
şılar durumda olan telgraf ücretlerinde amme hizmeti karakteri 
gözönünde bulundurulacağından, ücretlerde bir artırım düşünül¬ 
memektedir. Bununla beraber câzip lüks telgraf kopyalıkları, 
sabit metinli telgraflar gibi yeniliklerle ve telgraf dağıtımının 
çabuklaştırılması ile telgraf trafiğinde artış sağlanarak gelir¬ 
de yükselme ve dolayısiyle telgraf giderlerinde azalma olacağı 
u mulraaktadır. 

Telefon ücretlerinden bilhassa tesis ücretleri ve 
manuel santrallarda abonman ücretinin yüksek olduğu söylenmektedir. 

Türkiye'de telekomünikasyon sanayiinin faaliyete geç¬ 
mesi ile telefon yatırım maliyetlerinde ucuzluk beklenildiğinden 
ilerideki yıllarda tesis ücretlerinin az da olsa düşürülebilmesi 
hususunda çalışmalar yapılabilir. 

Manuel santrallarda abonman ücretlerinin cüz'i miktarda 
düşürülmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Esasen bu ücretler 
yüksek değildir. Manuel santrallarda telefon ücretlerinin aylık 
olarak tahsil edilebilmesi için ücretlerin 12 ye bölünmesi mümkün 
yuvarlak rakamlara indirilmesi ile bu kabil yerlerin aboneleri 
kısmen tatmin edilmiş olacaklardır. Ayrıca manuel santralli yerler¬ 
de telefon hizmetinden gece-gündüz devamlı istifadeyi sağlıyacak 
olan şehirlerarası devrelerinin, PTT mesai saati sonunda jandarma 
santrallarına bağlanması ile manuel santrallarda, istifadeyle 
mütenasip olmadığı söylenen ücretler hakkmdaki şikâyetler önlen¬ 
miş olabilecektir. 

Bunlardan başka, PTT nin bedelsiz olarak veya binde beş 
gibi sembolik ücretlerle yapmaya mecbur olduğu meccani ve tenzilli 
telefonlar, düşük ücrete tabî posta maddeleri taşınması gibi 
hizmetler ile tahsil edilen ücret veya komisyondan fazla sarfı 
gerektiren adlî bildirimler radyo ücretleri tahsili gibi işle¬ 
rin hiç olmazsa maliyet bedellerinin ilgililerden alınması gibi 
konular, ücret politikası bakımından üzerinde titizlikle durulması 
gereken hususlar olarak akla gelmektedir. 
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11- PRODÜKTİVİTE : 

İşçi saati başına düşen ücretin miktarı olarak 
ifade edilen prodüktivite konusunda, ( 6. Standartlar ve kalite 
kontrolü) bahsinde yeteri kadar izahat verilmiş ve standartlar 
listesi eklenmiştir. 

12- SEKTÖRÜN PLÂN HEDEFLERİNE UYGUR OLARAK GELİŞMESİ 
İÇİN GEREKLİ DİĞER TEDBİR VE TAVSİYELER s 

Bu konu üzerinde (VII* Alınması faydalı tedbihler) 
bahsinde geniş şekilde durulmuş olduğu için burada tekrarına 
lüzum görülmemiştir. 

İÇG/NK 
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