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Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun inşası hakkında hazırlanan ve İcra vekilleri
hfcyelttMn 44H-933 toplantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı
mucibesile birlikte arzedilmiştir elendim.
Başvekil
ismet

Esbabı mucibe
Akdenizin mühim limanlarından birini teşkil eden Aııtalyanm iç Anadolu demiryollarına iltisakını temin ederek gerek bu limanın ve Hinterlandinin inkişafına hizmet ve gerekse Anadolu
mamulât ve mahsulâtının mümkün mertebe yakın yollarla mahreçlere isalini temin ve diğer taraf
tan bu arada Aydın demiryolu da Devlet demiryollarına reptedilmiş olmak itibarile bu ihattm
da vaziyeti hazırasını ıslâh ve memlekete temin edeceği istifadeyi tezyit maksadile Afyon Karahisarından veyahut bunun civarında ve Eskişehir - Afyon - Konya hattı üzerinde münasip görü
lecek bir noktadan başlamak ve yapılacak etütlere göre Aydın demiryolunu Karakuyu civarla
rında katetimek veya bu demiryolunun bir kısmından istifade edilmek suretile Antalyaya mün
tehi olmak üzere normal genişlikte bir demiryolu inşası hakkında ihzar olunan lâyihai kanuniye
leffen arz ve takdim kılınmıştır.
înşa edilecek hattın tulü takriben 325 kilometre tahmin edilmiş olup geçeceği arazinin arızası
derecesine göre ray, travers ve saire malzemei ferşiyesi dahil
olmak üczere bedıeli
inşası
( 25 000 000 ) türk lirası olarak tahmin olunarak kanunun birinci maddesinde bu miktar tahsi
satın sarfına mezuniyet verilmesi ve inşaat baliğine göre (4) sene zarfında ikmal edilmesi im
kânı verilmek ve inşaatın inkıtaa uğramayarak muntazam bir seyirle devamını temin eylemek
üzere de müteaddit senelere sari taahhüdat icrasına mezuniyet verilmesini mutazammm ahkâm
dercedilmiştir.
Kanunun ikinci maddesinde işbu inşaatın icrasına muktazi tahsisatın her sene Nafıa bütçesine
vazı kaydedilmiş olup bu da bütçe kanunu icabatmdan bulunmuştur.
Bu inşaata müteallik paranın ancak istikrazla karşılanmasının muvafık olabileceği Maliye ve
killiğince mütalea olunmuştur,
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19 - IH - 1933

Yüksek

Reisliğe

Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun yapılması hakkmda Başvekâleti celileden gönderilip en
cümenimize havale buyurulmıış olan 11 - III -1933 tarih ve 1770 sayılı kanun lâyihasile esbabı mueibesi Nafıa ve Maliye vekilleri beyefendilerin lıuzurile tetkik ve müzakere olundu. Memleketin çok
kiymetli ve feyizli bir mmtakasının yurdumuzun başka taraflarına, karadan bağlanmasını temin
edecek o k n mezkûr hattın mahsulâtı ve nüfusu cok noktalardan geçmesi hem halkımızın istifadesi ve
hem şimendiferin masrafını koruması noktai nazarından çok lâzımdır. Antalya havalisi yoloularile
mahsulâtının memleketin her tarafına kolayca gidebilmesi ve hattan ticareten istifade olunması noktai
nazarından iltisak noktasının mühim bir vilâyet merkezi olan Afyon Karahisarda bulunmasını lâzım
kılmıştır. Binaenaleyh bu mülâhaza hattın inşasında göz önünde tutulmak üzere tasrihi encümenimizce lâzımlı görülerek birinci madde aşağıdaki şok]e konulmuştur.
Maodde 1 — Afyon Karahisarından başlayarak Antalyaya müntehi olmak ve en çok dört senede
ikmal edilmek üzere normal genişliğinde bir demiryolu inşası için 25 000 000 liranın sarfına ve ge
lecek senelere sari taahhütlerde bulunmak için mezuniyet verilmiştir.
Diğer maddeler aynen kabul edilerek Yüksek Reisliğe takdim kılındı.
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29- TU -1933

Yüksek Reisliğe
Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun inşasına dair olup Başvekâletin 11 mart 1933 tarih ve
6/587 numaralı tezkeresile encümenimize havale olunan kanun lâyihasile Nafıa encümeninin bu
baptaki mazbatası Nafıa vekili beyin lıuzurile tetkik ve mütalea olundu.
Encümenimiz, Nafıa encümeninin noktai nazarına iştirak ederek lâyihayı yazılış tarzı değiştiril
mek suretile kabul etmiştir. Umumî heyetin tasvibine arzolunur.
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