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ÖZET 

Cumhuriyetin ilk yıllarında mevcut bulunan ve inşası düşünülen 

demiryollarıyla alakalı olarak dört demiryolu kongresi düzenlenmiş-

tir. Nâfıa Vekili olan Süleyman Sırrı Bey’in başkanlığında 25Temmuz-

2 Ağustos 1925 yapılan Birinci Demiryolu kongresi, daha sonra Behiç 

(Erkin) Bey’in Nâfıa Vekilliği sırasında 17-20 Şubat 1926’da İkinci De-

miryolu Kongresi, 6-8 Ocak 1927’de Üçüncü Demiryolu Kongresi ve 

14 -16 Haziran 1927 tarihlerinde ise Dördüncü Demiryolu kongresi 

düzenlenmiştir. Bu düzenlenen demiryolları kongrelerinde Nâfia Ve-

kili başta olmak üzere, yetkin mühendis ve bürokratların katılımıyla, 

demiryolu hatlarının yapım, güzergah, ray ve vagon tiplerinin belir-

lenmesi, kullanılacak malzeme, demiryolu güzergahlarında kurulacak 

atölyelerin yer ve büyüklüğünün tespiti, demiryolları teşkilatının ye-

niden yapılandırılması gibi konular üzerinde durulmuştur.  

Bu çalışmamızda yapılan söz konusu kongrelerde mevcut demir-

yolu hatlarının yapısı ve inşa edilecek demiryolu hatlarıyla ilgili ele 

alınan ve tartışılan konular ortaya çıkarılmıştır. Kongrelerde mevcut 

demiryolu hatlarında yapılacak düzenlemeler ve yeni demiryolu hat-

larının inşası ile ilgili kararlaştırılan konular üzerine yapılan çalışmalar 

belirlenmiştir. Nihayetinde bu kongrelerde ele alınan ve kararlaştırı-

lan konuların Atatürk döneminde demiryolu politikalarında uygula-

nıp uygulanmadığı tespit edilmiştir. Böylece yapılan kongrelerin de-

miryolu politikalarına yansıması ve katkısı ortaya çıkarılmıştır.  
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THE RAILWAY CONGRESSES IN THE FIRST YEARS OF THE 

REPUBLIC AND THEIR ATTRIBUTIONS TO THE RAILWAY 

POLITICS OF THE ATATÜRK PERIOD 

ABSTRACT 

Four railway congresses were organized related to the railroads, 

which were existed in the early years of the Republic and were 

planned to be built. The First Railway Congress, which was held on 25 

July-2 August 1925 under the chairmanship of Süleyman Sırrı Bey, 

the Minister of Public Works, then during the Ministry of Behiç (Er-

kin) Bey, the Second Railway Congress was held on 17-20 February 

1926, the Third Railway Congress on 6-20 January 1927, and the 

Fourth Railway Congress on 14-16 June. In these railway congresses, 

subjects such as, construction of railway lines, determination of route, 

rail, and wagon types, materials to be used, determination of the loca-

tion and size of the workshops to be established on the railway routes, 

and the restructuring of the railway organization with the participa-

tion of competent engineers, bureaucrats, and mainly the Minister of 

Public Relations.  

In this study, the issues that were discussed in these congresses 

about the structure of the existing railway lines and the railway lines 

to be built were revealed. The arrangements to be made on the exist-

ing railway lines and the studies on the agreed issues related to the 

construction of the new railway lines, which were determined in the 

congresses, were specified. Ultimately, whether the issues addressed 

and agreed in these congresses were implemented or not in the rail-

way policies of the Atatürk period was revealed within the frame of 

this study. Thus, the reflection and contribution of the congresses to 

the railway policies were revealed. 

Keywords: Atatürk Period, Public Works Transport, Railway, 

Railway Congress, The Minister Of Public Works Suleyman Sırrı, 

Behiç Erkin. 
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GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin idarecileri harap haldeki ülkeyi 

yeniden imar etmek ve bayındır hale getirmek için o dönemin 

imkânları çerçevesinde çalışmalara başlamışlardır. Cumhuriyet idare-

cileri yaşamış oldukları acı tecrübeler ve dönemin ihtiyaçları göz 

önüne alınarak çözümlenmesi gereken en acil sorunun ulaştırma ala-

nında olduğunu görmüşlerdir. Bu ulaşım sorununu ise dönemin en 

çok kullanılan ulaşım modeli olan demiryolları ile çözmek için çabala-

mışlardır
1
.  

Ülkenin batısıyla doğusunu, kuzeyiyle güneyini demir ağlarla bir-

birine bağlamak ve birbirine bağlı bir ağ şeklinde tasarlanan demir-

yollarına entegre karayolu şebekesi de oluşturarak ülkede ulaşılama-

yan bir yer bırakmamayı hedeflemişlerdir
2
. 

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Türkiye’de 

4018 km uzunluğunda demiryolu bulunmaktaydı
3
.  

Tablo 1: 1923 yılında Türkiye’deki Demiryolları ve uzunlukları
4
. 

1923 Yılında Türkiye’de Demiryolları 

 Hatlar Km. 

 Anadolu Bağdat Hattı 1368 

 Adana – Fevzipaşa Hattı 140 

 Mersin – Adana Hattı 68 

 Erzurum - Sarıkamış – Sınır Hattı 356 

 Şark Demiryolları 337 

 İzmir - Kasaba Demiryolları 703 

 

1
 Yavuz Haykır, Atatürk Dönemi Kara ve Demiryolu İnşa Çalışmaları (1923-1938), 

(Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yayınlanmamış Dok-

tora Tezi), Elazığ, 2011 s. 151. 

2
 Yavuz Haykır, “Amasya ve Çevresine Demiryolunun Gelişi”, Uluslararası Amasya 

Sempozyumu, Tarih-Dil-Kültür-Edebiyat, 4-7 Ekim 2017,Amasya, Bildiriler Kitabı, 

C 1 (Tarih), KIBATEK Yayınları, Ankara, 2017, 203. 

3
 Nydqvist & Holm, Construction Des Lignes, De Chemins De Fer Irmak – Filyos 

& Fevzipaşa – Diyarbekir, Göteborg, 1937, s.18.  

4
 Yavuz Haykır, “Demiryolunun Elâzığ’a Gelişi”, Tarih Okulu Dergisi ,Y.9, S XXVII, 

Eylül 2016, s.243.; Orhan Conker, Les Chemins de Fer en Turquie et La Politique 

Ferroviaire Turque, Paris,1935, s.85 
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 İzmir – Aydın Demiryolları 610 

 Fevzipaşa – Nusaybin Demiryolları 426 

TOPLAM 4.018 

Bu demiryollarının büyük kısmı imtiyazlı yabancı şirketler tarafın-

dan inşa edilmişti. Sadece bunların içinde, Birinci Dünya Harbi son-

rası geri alınan topraklarda bulunan, Doğu Anadolu’da, Ruslar tara-

fından işgal yıllarında inşa edilen 356 km.’lik demiryolu yabancı şir-

ketlerine ait değildi
5
.  

Osmanlı’dan kalan demiryolları ülkenin ihtiyaçlarına göre değil 

en karlı üretim bölgelerinin tek ve rekabetsiz bir biçimde istismarına 

göre ve bazen de demiryollarının nihayet bulacağı son nokta saklı kal-

mak şartıyla emperyalist emellere göre doğrudan doğruya yabancı şir-

ketler tarafından tayin ediliyordu
6
. Yabancı imtiyazlı şirketler tarafın-

dan inşa edilen ve bir ağaç görüntüsünde, limanlardan iç bölgelere 

uzanan bu demiryolları ülke çıkarlarından ziyade, emperyalist devlet-

lerin çıkarlarına göre planlamıştı
7
. Batı Anadolu’da ki İngiliz ve Fran-

sız hatları İzmir bölgesinin tütün, meyve ve afyon ticaretine hizmet 

ediyordu; küçük bir bölüm Bursa’yı Marmara Denizi’ne bağlıyordu; 

başka bir bölüm Adana’yı Akdeniz’e bağlıyordu. Trakya üzerinden ge-

çen yolcu hattı İstanbul’u bir yandan Avrupa’ya diğer yandan da İs-

tanbul’dan güneye ve sonra Adana istikametinde güneydoğuya dönen 

Anadolu demiryoluna bağlayarak imtiyaz sahibi devletlerin çıkarla-

rına hizmet ediyordu
8
.  

 

5
 İsmail Yıldırım, “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış”, Atatürk Kültür, 

Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi (ATAM), C XII, S 

35, Temmuz 1996, s. 388. 

6
 Hilmi Kaşıkçıoğlu, “İmparatorluk – Cumhuriyet Demiryolları Arasındaki Farklar”, 

Demiryol Dergisi, S.570, Temmuz 1973, s.9  

7
 İ. Yıldırım, “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış”…, s. 389. 

8
 Z. Y. Hershlag, Turkey An Economy In Transıtıon, Van Keulen N.V., The Hague, 

1958, s.301 – 302. 
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I. Atatürk Dönemi Demiryolu Politikaları 

Cumhuriyet öncesi demiryollarının güzergahları; İzmir – Kasaba 

hattı İzmir’den Afyon’a, şube hattıyla da Soma üzerinden Ban-

dırma’ya ulaşıyordu. İzmir – Aydın hattı ise, Denizli ve Dinar üzerin-

den Eğridir’e kadar uzanıyordu. Anadolu hattı ise, Eskişehir üzerin-

den Ankara ve Konya’ya ulaşıyordu. Konya’dan başlayan Bağdat hattı 

Adana üzerinden Irak’a geçiyordu. Şark demiryolları da ülkenin Av-

rupa ile bağlantısını sağlıyordu. Ruslardan kalan Erzurum – Sarıkamış 

– Sınır demiryolu hattının haricinde Ankara’nın doğusunda demir-

yolu yoktu
9
. Demiryolları özellikle batı ve güney Anadolu’da döşen-

miştir
10

. Anadolu’nun ortasında Ankara’da son bulan demiryollarında 

kuzey ve güney hatlarının buluşma noktası bulunmuyordu. Ayrıca bu 

ağaç görünümündeki demiryolu şebekeleri ülkenin doğusuna bağlan-

mamış vaziyette idi
11

. 

Osmanlı’dan kalan bu demiryolu hatlarında her birinde farklı 

malzemeler kullanılmış, standardizasyon ve uyumluluk aranmamış, 

bazı yerlerde birbirine geçit vermeyen hatlar meydana gelmiş, ayrıca, 

daha fazla ödenek alabilmek için güzergâhlar gereksiz yere uzatılmış 

ve böylece hızlı ulaşım olanağı da bazı yerlerde ortadan kalkmıştır. 

Hatlarda görülen bu uyumsuzluk, kullanılan lokomotifler içinde ge-

çerliydi. Cumhuriyet kurulduğunda 17 değişik lokomotif tipi bulun-

maktaydı. Bu kadar değişik lokomotif tipine yedek parça bulmak zor-

luğunun yanı sıra mevcut lokomotifler çok yaşlı olduğundan geniş 

çaplı bir bakım ve onarım gerektirmekteydi
12

.
 
Tüm bunlar için ciddi 

para ve teknoloji gerektiriyordu. Türkiye’de bulunan demiryollarını 

 

9
 İ. Yıldırım, “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış”…, s. 389. 

10
Ünsal Yavuz, “Cumhuriyet Dönemi Demiryolu Politikasına Yaklaşım Biçimi”, IX. 

Türk Tarih Kongresi, 21-25 Eylül 1981, Kongreye Sunulan Bildiriler, C III, Türk 

Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1989, s.1641. 

11
 O. Conker, Les Chemins de Fer en Turquie et La Politique Ferroviaire Turque…, 

s.85. 

12
 Leyla Şen, Türkiye’de Demiryolları ve Karayollarının Gelişim Süreci, TESAV Ya-

yınları, N.22, Ankara, 2003, s.44. 
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batı ülkelerindeki demiryolları seviyesine çıkarmak için büyük bir çaba 

gerektirmekteydi
13

. 

Bu demiryolların ülkenin ulaşım ihtiyacını karşılaması mümkün 

değildi. Üstelik ülkenin büyük bir bölümünde demiryolu bulunmu-

yordu. Bu sebeplerle Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ulaşım so-

rununa XIX. yüzyılın en etkili ve güvenilir ulaşım sistemi olan demir-

yolları ile el atıldı. Milli Mücadele’den bağımsız bir devlet olarak çıkan 

Türkiye Cumhuriyeti, demiryolu politikasını ülke çıkarlarına uygun 

bir şekilde belirleyecek bir güce sahipti. Nitekim Osmanlı döneminde 

olduğu gibi dış baskılarla değil, ülke gerçeklerine dayalı, ülkenin kal-

kınması ve savunulması gibi milli ihtiyaçlara göre tespit edilen “milli 

demiryolu” diyebileceğimiz politika izlenmiştir
14

.  

1923 – 1938 yılları arasında cumhuriyet hükümetleri demiryolları 

konusunu ciddiyetle ele almışlardır
15

. “Şimendifer işleri gece uykuma bile 

giriyor”16
 ve “…muarızlarımız diyorlar ki: “şimendifer işi hükümet işi de-

ğildir. Şirket işidir. Fakat bir adam kendi evinin işini kendi yapmalıdır. Harice 

yaptırmamalıdır…”17
 diyen dönemin başbakanlarından İsmet Paşa Yah-

şihan’da 17 Nisan 1925
18

 tarihinde yapmış olduğu konuşmada “Mem-

leketi demir ağlarla örmek azmimizdir… Başladığımız yolun biteceği nokta yok-

tur. İlânihaye gidecek, namütenahî devam edecektir.”19
 vurgusunu yaparak 

demiryollarına verdikleri önemi dile getirmiştir. “Demir yolları millet 

yollarıdır”20 düşüncesiyle hareket eden cumhuriyet yöneticileri “…bizim 

 

13
 O. Conker, Les Chemins de Fer en Turquie et La Politique Ferroviaire Turque…, 

s.86. 

14
İsmail Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923–1950), Atatürk Araş-

tırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2001, s.39. ; Pars Tuğlacı, Çağdaş Türkiye, C 3, 

Cem Yayınevi İstanbul 1989, s.1687. 

15
 İ. Yıldırım, “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış”…, s. 389. 

16
 Cumhuriyet, 30 Mayıs 1341 (1925), No. 381, s.1; Cumhuriyet, 20 Haziran 1341 

(1925), No. 402, s.1 

17
 Demiryolları Mecmuası, C 1, S 4, 1 Haziran 1341 (1925), s.98. 

18
 Vakit, 18 Nisan 1341 (1925), No.2727, s.1; Demiryolları Mecmuası, C 1, S 3, 1 

Mayıs 1341 (1925), s.90. 

19
 Cumhuriyet, 19 Nisan 1341 (1925), No. 343, s.1.; Vakit, 18 Nisan 1341 (1925), 

No.2727, s.2. 

20
 Cumhuriyet, 20 Haziran 1341 (1925), No. 402, s.1. 
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politikalarımızın ana hatları Türk tarihinin seyri, bilhassa İstiklal Mücadele-

sinin safhaları, ıstırapları ve ihtiyaçları göz ününde bulundurmaksızın anla-

şılmaz”21
 diyerek “Bir karış fazla şimendifer” parolasıyla demiryolu poli-

tikasını “gün tehirini kabul etmeyen, milli vahdet, milli müdafaa, milli 

istiklal mes’elesi” olarak görmüşlerdir
22

. Üretim merkezlerini tüketim 

merkezlerine bağlayarak iktisadi bir denge kurmak, bunun yanında 

demiryollarının geçtiği bölgelerde iktisadi hayatta olduğu kadar sosyal 

hayat üzerinde de bir gelişmenin sağlanması amaçlanmıştır
23

. 

“Milli emniyet”, “sosyal ve iktisadi bir vasıta” gibi düşünülen de-

miryolları, Türkiye’nin “iktisadi gelişmesi, iktisadi seviyesi ve zirai tu-

tumu noktasından lâzım olduğu kadar, vatanın geri kalmış bölgelerine 

ilim, irfan ve medeniyet nuru akıtmak; huzur, milli varlık ve milli em-

niyet açısından da bir zorunluluk” olarak görülüyordu. Demiryolu 

ağının ağırlık merkezinin ülkenin doğusuna yönelmesi hem bölgenin 

imarı hem de bu bölgedeki asayişsizliğin ortadan kaldırılması şeklinde 

açıklanıyordu
24

. 

Ülkeyi çelik ağlarla birbirine bağlamayı amaç edinen cumhuriyet 

hükümetleri
25

 bu düşünceleri gerçekleştirmek amacıyla üzerinde ko-

layca uzlaşılan daha çok teknik niteliği ağır basan bir politika zemini 

bulamamışlardır. Demiryolu politikaları zaman içinde değişik buna-

lımlardan muhalefetlerden geçerek oluşturulmuştur. Gerek dünyada 

 

21
 BCA Fon Kodu, 490.1.0.0. Yer Kodu, 210. 833. 2. 

22
BCA Fon Kodu, 490.1.0.0.Yer Kodu, 210. 833. 2.; Hâkimiyeti Milliye, 31 Ağustos 

1930, No.3281, s.3.; Son Posta, 1 Eylül 1930, s.6.; Demiryolları Mecmuası, C 6, S 66 

– 70, Birinci kanun 1930, s. 279. 

23
 Son Posta, 1 Eylül 1930, s.6.; Demiryolları Mecmuası, C 6, S 66 – 70, Birinci kanun 

1930, s. 270 – 285.; İ. Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923 – 

1950)…, s.39. 

24
 Cavit Orhan Tütengil, İçtimai ve İktisadı Bakımdan Türkiyenin Karayolları, İs-

tanbul, Matbaası İstanbul,1961, s.28. 

25
 C.H.F. Samsun, 1923 – 1933 Sekiz Senede 4.000 Kilometro Şimendifer, 1933,s. 10.  
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ki ekonomik konjonktürden gerekse Cumhuriyet Halk Fırkası için-

deki tartışmalardan eklenerek şekillenmiştir
26

.  

Devleti kuran kadroların oluşturduğu Cumhuriyet Halk Fır-

kası’nın yayınlamış olduğu ilk resmi belge niteliğindeki “Dokuz Umde” 

de yer alan
27

 “Müstacelen muhtaç bulunduğumuz demiryolları için he-

men teşebbüsat ve fiiliyata başlanacaktır”
28

 sözü cumhuriyeti kuran 

kadroların ilk düşündükleri meselelerden birinin demiryolu politika-

ları olduğunu göstermektedir
29

. 

22 Nisan 1924 tarihi milli demiryolu politikasının başlangıcı ola-

rak kabul edilmiştir
30

. Cumhuriyetin ilk on beş yılında Milli ve bağım-

sız demiryolu politikası şeklinde tanımlayabileceğimiz bu politika ge-

nel olarak başlıca iki yönde gelişmiştir
31

. Bu gelişim ise; 

1 – Milli bütünlüğün ve milli iktisadın ihtiyaçlarını karşılayacak ağ 

biçimindeki yapıyı oluşturmak için yeni demiryolları inşa etmek ve iş-

letmek 

2 – Yabancı şirketlerin ellerindeki demiryollarını satın alarak dev-

letleştirip milli bir nitelik kazandırmak
32

 şeklinde ortaya çıkmıştır. 

 

26
 İlhan Tekeli, Selim İlkin, “Cumhuriyet’in Demiryolu Politikalarının Oluşumu ve 

Uygulanması” Bilanço 1923 – 1998: “Türkiye Cumhuriyeti’nin 75 Yılına Toplu Ba-

kış” Uluslararası Kongresi, C II: Ekonomi – Toplum – Çevre, 10 – 12 Aralık 1998, 

İstanbul 1999, s.359. 

27
 Hâkimiyeti Milliye, 29 Birinciteşrin 1933, s.7. 

28
 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler, İstanbul, 1952, s. 581. 

29
 O. Conker, Les Chemins de Fer en Turquie et La Politique Ferroviaire Turque…, 

s.111. 

30
 İ. Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923 – 1950)…, s.41.; Hilmi 

Kaşıkçıoğlu, “Demiryollarımıza Genel Bir Bakış”, Demiryol Dergisi, S 564, Ocak 

1973, s.14.  

31
 Orhan Conker, “Devlet Demiryolları ve Ulusal Ekonomi”, Demiryollar Dergisi, C 

12, S 135 – 136. 23 Mayıs 1936, s.127.  

32
Ahmet Onur, Türkiye Demiryolları Tarihi (1860 – 1953), K.K.K İstanbul Askeri 

Basımevi, İstanbul,1953, s.57.; Ali Satan, “Cumhuriyet ve Demiryolları”, Raillife Der-

gisi, S.8, Mayıs 2004, s.51. 
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I.1. Yeni Demiryolu Hatlarının İnşa Politikası  

Demiryolu inşa çalışmalarını üç farklı dönemde halinde inceleye-

biliriz;  

Birinci dönem 1924 – 1927 yılları arasını kapsamaktadır. Sınırlı 

milli kaynaklar ile demiryolu yapımı dönemi olarak görülebilir.  

İkinci dönem demiryollarının yapımının finansman sağlamayı da 

içeren bir biçimde yabancı şirketlere ve müteahhitlere ihale edildiği 

1927-1933 yılları arasındaki dönemdir.  

Üçüncü dönem ise demiryolu yapımı için iç borçlanmaya gidildi-

ğinden finansman sağlama koşulunu içermeyen ve tamamen yerli şir-

ket ve müteahhitlerin kazandığı ihaleler dönemidir
33

.  

Cumhuriyet idarecileri Ankara’yı başkent seçtiğinde, yeni hükü-

met merkezinin İstanbul, İzmir, Aydın, Konya, Eskişehir, Adana gibi 

şehirlerle bağlantısı olup, ülkenin diğer bölgeleri ve Sivas, Samsun, 

Erzurum, Kayseri, Malatya, Diyarbakır gibi önemli şehirleriyle demir-

yolu bağlantısından tamamen yoksundu. Hükümet merkezinin 

önemli şehirlerle demiryolu bağlantısı ilk akla gelen zorunluluktu. Bu-

nun için ilk iş olarak Ankara’nın yeni hatlarla ülkenin başlıca bölge ve 

şehirlerine bağlanması konusu ele alınmış, Ankara – Sivas, Samsun – 

Sivas hatlarının yapılması kararlaştırılmıştır
34

. 

Gerek Umur-u Nafia programında, gerek 1924 yılı başındaki Ana-

dolu hattı bunalımı dolayısıyla ortaya çıkan demiryolu politikasında 

öngörülen hatların şirketlere yaptırılması ilkesinin ilk uygulamaların-

dan biri Samsun – Çarşamba hattı yerli sermayeye imtiyaz olarak ve-

rilmesi olmuştur. 21 Eylül 1924’de hattın temel atma töreninde yap-

tığı konuşmada Mustafa Kemal Paşa, “Vatandaşlarımızın milli sermaye ile 

 

33
Murat İlhan, Türkiye’de Demiryolları ve Demiryolları Politikası, Ankara, 2004, 

(Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Yayınlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi.) s.8 –84.;İlhan Tekeli, Selim İlkin, “Cumhuriyet’in Demiryolu 

Politikalarının Oluşumu ve Uygulanması”, Bilanço 1923-1998:”Türkiye Cumhuri-

yeti’nin 75. Yılına Toplu Bakış Uluslararası Kongresi, C II, Ekonomi-Toplum-

Çevre, 10-12 Aralık 1998, İstanbul 1998, s.365. 

34
 İ. Yıldırım, “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış”…, s. 391. 
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bir demiryolu inşa etmek imtiyazını almaları izaha muhtaç nedenler dolayısıyla 

fevkalâde mühimdir. Böyle milli teşebbüslerin hükümet-i cumhuriyetimiz ve ri-

yaset tarafından ne kadar büyük memnuniyet ve nefaretle karşılandığı suhu-

letle tahmin edilir,” diyordu. 1923 Umur-u Nâfıa Programı'nda daha 

önce imtiyazı bir şirkete verilmiş bulunan hatlar arasında bulunan 

Balya kurşun madenlerinin taşınmasını sağlayacak dar bir hat şirketçe 

yapılarak 1 Eylül 1924’te işletmeye açıldı
35

. 

Demiryolu yapım programının uygulanması istenilen hızla gitmi-

yordu. Türk sermayesi Samsun – Çarşamba örneği dışında imtiyaz 

olarak demiryolu yapımını finanse edecek düzeyde gelişmemişti. Dev-

letin bütçesinden ayrılabildiği sınırlı kaynakla istenilen miktarda de-

miryolu yapımı gerçekleştirilemiyordu
36

. Bunu fark eden Cumhuriyet 

idarecileri Türkiye'nin demiryolu politikasını uygulamaya geçirebil-

mesi için yeni kaynaklar bulması gerekiyordu. Bu anlamda yabancı 

şirketlerle çalışma yoluna gidilmiştir
37

. Başvurulan yol yeni demiryolu 

hatlarının yabancı şirketlere finansman bulma koşulunu da içeren bir 

şekilde ihale edilmesi oldu. Bu yola 1927 yılından itibaren başvurul-

muştur
38

.  

18 Aralık 1926’da bir Belçika şirketi olan S.I.T.’e, Samsun – Sivas 

ve Ankara – Sivas hatlarının tamamlanması işi ihale edilmiştir. O za-

mana kadar yapımı bütçeye konulan yıllık tahsilatlarla yürütülen bu 

hattın yapımı için kaynağı S.I.T. sağlayacağı için, inşaatın hızlanması 

bekleniyordu. Bu şirket başlangıçta her iki hatta işe başladı fakat kay-

nak sağlayamaması sebebiyle verdiği taahhütleri yerine getirmediği 

 

35
 İlhan Tekeli, Selim İlkin, “Cumhuriyet’in Demiryolu Politikalarının Oluşumu ve 

Uygulanması”, Kebikeç Dergisi, S 11, 2001, s.140. 

36
 İ. Tekeli, S. İlkin, “Cumhuriyet’in Demiryolu Politikalarının Oluşumu ve Uygulan-

ması”…, s.365. 

37
 The New York Times, 26 April 1931. 

38
 İ. Tekeli, S. İlkin, “Cumhuriyet’in Demiryolu Politikalarının Oluşumu ve Uygulan-

ması”…, s.365. 
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için mukavelesi feshedilmiştir. Hükümet eskide gibi kendi kaynakla-

rıyla yapmaya devam etmiştir
39

.  

7 Şubat 1927’de bir İsveç – Danimarka grubuna toplamı 805 km. 

olan Irmak – Filyos ve Fevzipaşa – Diyarbakır hatları ihale edilmiştir. 

Bu iki hat 55 milyon dolara ihale edilmiştir. Yapılan anlaşmada miktar 

şirketçe kredi olarak sağlanacağı, bu kredinin 16 milyon kısmı sekiz 

senede ve geri kalan 39 milyonluk kısmı on senede ödenecek yüzde 7 

faizli bonolara bağlanmıştı. 16 Ağustos 1928’de ise anlaşma değiştiri-

lerek ödemenin peşin olarak yapılmasına geçilmiştir
40

.  

Kütahya – Balıkesir hattının hükümetçe etüdüne başlanmış ve 

1925 yılında Kütahya’dan itibaren 13.5 km’lik kısmı müteahhidine ve-

rilerek işe başlanmıştı. Bu kısmın inşaatı bitmek üzere iken Julius Ber-

ger Şirketi ile 15 Haziran 1927’de imzalanan bir anlaşma ile bütün 

hattın inşaatı bu şirkete verilmiş
41

 ve Ulukışla-Boğazköy Hattı inşaatı 

bu mukaveleye dahil edilerek her iki hat için 65 milyon reichmarka 

ihale edilmiştir
42

. 

Yabancı şirketlere ihalelerin beklendiği kadar başarılı olmayışı on-

ların da taahhütlerini yerli taşeronlarla gerçekleştirmesi yeni arayış-

lara neden olmuştur. 1929 yılında Recep Peker’in Nâfıa Vekili olduğu 

dönemde yeni bir Umur-u Nâfıa Programı hazırlanmıştır. Bu prog-

ram Cumhuriyet’in altyapı politikalarında karayollarının önemini ar-

tıran bir dönüşümü öngörüyordu. 27 Kasım 1928’de Ford Motor 

Kumpanyası ile İstanbul Limanı’nda Tophane’de kurulan serbest böl-

ge içinde otomobil montajı yapılmak üzere bir anlaşma yapılmış bulu-

nuyordu. 1930 yılında bu otomobillerin üretimi başlamıştı. Böyle bir 

 

39
Cumhuriyetin 15 Yılında Türkiye Bayındırlığı, Bayındırlık İşleri Dergisi (Yönet-

sel Kısım), Y.5, S 5, (özel sayı), Birinciteşrin 1938, s.51. 

40
 İ. Tekeli, S. İlkin, “Cumhuriyet’in Demiryolu Politikalarının Oluşumu ve Uygulan-

ması”…, s.365. 

41
 Cumhuriyetin 15 Yılında Türkiye Bayındırlığı Bayındırlık İşleri Dergisi (Yönet-

sel Kısım), Y.5, S 5, (özel sayı) Birinciteşrin 1938, s.52. 

42
 O. Conker, Les Chemins de Fer en Turquie et La Politique Ferroviaire Turque…, 

s.109. 



 CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YAPILAN 

DEMİRYOLU KONGRELERİ VE ATATÜRK DÖNEMİ 

DEMİRYOLU POLİTİKALARINA KATKISI 

2615 

 

ortamda yeni Umur-u Nâfıa Programı’nın karayolu programına ağır-

lık vermesi beklenilen bir şeydi. Ama bu yıllarda yaşanan bunalım yeni 

politikanın uygulanmasına olanak bırakmamıştı
43

.  

1927 ihaleleriyle başlayan demiryolu hatlarının inşası tamamlan-

maya yaklaştığında, 1929 yılında çıkartılan 1482 sayılı yasayla demir-

yollar ve limanlar ile su işleri için hükümet 240 milyon liralık harcama 

yetkisi verilmiştir. Bunun 95 milyonu, Sivas – Erzurum, Adapazarı – 

Bolu – Bayındır ve Filyos – Ereğli hatlarına ayrılmıştır. 1933 yılı yeni 

hatların ihale edildiği yıl olmuştur. Bu yılda Fevzipaşa – Diyarbakır 

Hattı'nın tamamlanarak Ergani'ye ulaştıran hat, Sivas-Erzurum, Ma-

latya – Divriği ve Filyos – Ereğli hatları ihale edildi. Bu hatların ihale-

sinde 1927 yılı ihalelerine göre yeni bir model izlenmeye başlamıştır. 

1932 yılında 2094 sayılı yasayla Ergani Hattı için tahvil çıkarılarak 12 

milyon TL iç borçlanmaya gidilmiştir. Bunu 1934 yılında çıkarılan Si-

vas – Erzurum Hattı 30 milyon liralık iç borçlanma yapan ikinci bir 

demiryolu tahvili çıkarılması izlemiştir. İç borçlanma ile kaynak yara-

tılması yolu bulununca ihaleye giren firmalardan kaynak bulması is-

tenmemiştir
44

.  

Yerli müteahhitlerin yarışmaya katılması ihalelerin ucuzlamasını 

sağlamıştır. Zaten yabancı şirketlerin taşeronluğunu yapmakta olan 

yerli firmalar birden avantajlı duruma geçmiştir. İhaleleri Türk firma-

ları büyük farklarla kazanmaya başlamışlardır. Sivas – Erzurum 

Hattı’nın ihalesi bu bakımdan bir dönüm noktası olmuştur. Bu ihaleye 

Amerikan Foks Şirketi’yle, iki Türk müteahhidi Abdurrahman Naci 

ve Türk müteahhitlerinin oluşturduğu Simeryol Grubu katılmıştır. 

İhaleyi kazanan Simeryol'un fiyatı Foks Şirketi'nin yarısı mertebesin-

deydi. Bundan sonra yapılan demiryolları inşa ihalelerini hep Türk 

müteahhit ve şirketler kazanmıştır
45

.  

 

43
 İlhan Tekeli, Selim İlkin, Cumhuriyetin Harcı Modernitenin Alt Yapısı Oluşur-

ken, C 3, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2004, s.295. 

44
 İ. Tekeli, S. İlkin, Cumhuriyetin Harcı Modernitenin Alt Yapısı Oluşurken…, s.296. 

45
 İ. Tekeli, S. İlkin, Cumhuriyetin Harcı Modernitenin Alt Yapısı Oluşurken…, s.296. 
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Uygulamadan alınan dersler ve Türk müteahhitlerin sağladığı ba-

şarılar, demiryolu politikasını “bir karış daha fazla demiryolu” ibaresiyle 

ifade edilir olmaktan çıkararak, “Türk sermayesi, Türk bilgisi, Türk müte-

ahhidi ve Türk işçisi ile demiryolu” ibaresiyle anlatılır hale getirmiştir
46

. 

Bu değişimin ortaya çıkmasında Türk teknik elemanlarının ve müte-

ahhitlerin sayı ve beceri düzeylerinin artmasının yanında, yabancı şir-

ketlerin kredi sağlama imkanlarının yaşanan dünya buhranı sebebiyle 

azalmasının da etkisi vardır
47

.  

I.2. Şirketlere Ait Demiryolu Hatlarını Millileştirme Politikaları  

Demiryollarının millileştirilmesinde Birinci Dünya Savaşı ve Milli 

Mücadele yılları sırasında hatların yabancı şirketlerin elinde bulunma-

sının yarattığı stratejik sakıncalar önemli rol oynamıştır
48

. Bununla 

birlikte demiryollarının özelliğine ve bulundukları bölgelere göre ik-

tisadi, siyasi ve askeri sebepler de etkili olmuştur. Cumhuriyetin ilk 

yıllarında hükümet yabancı şirketlerin elinde bulanan demiryolları 

hatlarını millileştirmekten yana değildi
49

. Fakat 1923’ten beri, Türkiye 

kamuoyunda demiryollarının devletleştirilmesine yönelik güçlü bir 

eğilim olduğunu görüyoruz.
50

 Yabancılara ait olan ve Dünya Savaşı 

sırasında hükümetçe el konulan hatların tekrar sahiplerine devri dü-

şünülmüştü. Fakat Anadolu Hattı’nın hisse senetlerinin İngiliz Serma-

yesinin eline geçmiş olması basında, CHF Grup toplantıları ve 

TBMM’de ki görüşmelerde büyük tartışmalara neden olmuş ve hükü-

metin demiryolu politikalarının belirlenmesinde önemli bir dönüm 

noktası olmuştur. Sert tepkilerin ortaya çıktığı İstanbul’dan başlayarak 

Anadolu ortalarında Ankara ve Konya’ya ulaşan, stratejik önemi olan 

bu hattın İngilizler tarafından bir baskı aracı olarak kullanılabileceği 

 

46
 İ. Tekeli, S. İlkin, “Cumhuriyet’in Demiryolu Politikalarının Oluşumu ve Uygulan-

ması”…, s.366. 

47
 İlhan Tekeli, Selim İlkin, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Olu-

şumu, Bilge Kültür Yayınları, İstanbul, 2009, s.257. 

48
 Yahya Sezai Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisat Tarihi (1923 – 1950), Yurt Ya-

yınları, Ankara, 1986, s.117. 

49
 İ. Yıldırım, “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış”…, s.393. 

50
 O. Conker, Les Chemins de Fer en Turquie et La Politique Ferroviaire Turque…, 

s.105. 
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vurgulanmıştır. Bu nedenle hattın satın alınması konusunda görüş 

birliğine varmıştır. 24 Nisan 1924’te kabul edilen 506 sayılı kanunla 

bu hattın satın alınması için hükümete yetki verilmiştir
51

.  

Anadolu Hattı’nın satın alınmasını savunanlar (ki daha sonraki ta-

rihlerde İsmet İnönü’yü demiryoluna yaptığı yatırımlar dolayısıyla 

eleştirecek olan Fethi Okyar’da bulunuyordu) iki nokta üzerinde du-

ruyorlardı. Bunlardan birincisi hattın stratejik önemi sebebiyle İngiliz 

sermayesine bırakılamayacağı diğeri imtiyaz mukavelesinin satın al-

maya ilişkin hükmü idi. Bu hükmü göre devlet, hattın bedelini, son 

beş yıllık gayrisafi gelir ortalaması, savaş dolaysıyla çok düşüktü ve do-

layısıyla satın almak için, elverişli bir yılda bulunuyordu.
52

 İsmet Paşa 

CHF’nin mutedil devletçi olduğunu söylediği, Sivas konuşmasında şun-

lar demiştir: “Anadolu hattı mübayaasını, esasen ben ilk iş olarak düşünme-

dim. Bence, şimendifer politikası her şeyden evvel yeni inşaat politikasıdır. Ana-

dolu Hattı mübayaasını ben fırka arkadaşımın ibramı ile bidayette hattâ zorla 

temayül ettim. Bana şimendiferde esas politikam ne olacağını sordukları za-

man, bir karış fazla şimendifer demiştim. Yeni inşaat gibi muazzam bir masrafa 

girerken, eski şimendiferleri devletleştirmek gibi diğer bir masrafa girmek iste-

miyordum, fakat arkadaşlarımın ısrarı beni nihayet etti.”53
 

Fakat Anadolu hattının satın alınması için şirketle yapılan görüş-

melerin çok uzun sürmesi ve 1928’de yapılan sözleşme ile ilk yıllarda 

oldukça yüksek ödeme yapmak zorunda kalınması yanında, bu yıl-

larda önemli demiryolu hatlarının yapımı ve dünya ekonomik buh-

ranı gibi sebepler 1933’e kadar diğer demiryolu hatlarının millileşti-

rilmesine engel olmuştur. Ancak 1934’e gelindiğinde demiryolu inşa-

 

51
 M. Arslan Abisel, Bir Karış Şimendifer – Ulaştırma Notları – 4, Ar Basımevi, An-

kara, 1948, s.50 – 56. 

52
 İ. Tekeli, S. İlkin, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, s.260. 

53
 BCA Fon Kodu, 490.1.0.0.Yer Kodu, 210. 833. 2.; Hâkimiyeti Milliye, 31 Ağustos 

1930, No.3281, s.3.; Son Posta, 1 Eylül 1930, s.6. 
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atlarında önemli bir gelişme sağlanmıştı. Artık yabancı şirketlerin elle-

rindeki hatların millileştirilerek bütün ülke şebekesinin milli bir de-

miryolu idaresi altında bir elde toplanmasına gelmişti
54

.  

Demiryollarının devlet tarafından mı özel şirketlerce mi işletilmesi 

gerektiği meselesi finansal bir mesele olmaktan çok ekonomik bir an-

lam ifade etmekteydi. Devlet hiçbir yerde demiryollarını kâr etme 

amacıyla ele almamıştır, ancak üzerine düştüğü konu, onları kamu 

menfaati için en iyi şekilde yapıp işletmekti. Ülkenin büyük bir bölü-

münde demiryolları yeterli ölçüde kâr etmemekte ve devlet bütçesi 

tarafından desteklenmekteydi. Demiryollarının kurulması büyük ser-

maye gerektiriyordu. Demiryollarının gelirleri onlar için harcanan 

sermayeyi ve işletme giderlerini karşılamak için öngörülen gelirleri 

meydana getirmek zorundaydı. Bu ilk yıllarda imkansız gibi görün-

müştür; zira bir demiryolunun geliri böylesine kısa bir sürede yeterli 

seviyeye gelmeyecekti. Böylece ilk başta, demiryolu şebekesi kurmak 

isteyen her ülkede fedakarlıktan kaçınılması düşünülemez. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun yabancı şirketlere kilometre ya da faiz garantisi 

vermesinin sebebi de budur. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti yabancı 

şirketleri desteklemek yerine, devletin kendisinin yapım ve işletmeyi 

üzerine almasının daha yerinde olacağına inandı
55

. Bu bağlamda 1934 

– 1937 döneminde millileştirme işlemine hız verilmiştir
56

. Devletin şir-

ketlerin elinde bulunan hatları satın almayı hızlandırması temelde iki 

nedene dayanmaktaydı.  

Birinci ve en önemlisi olanı şirketlerin demiryollarında uyguladığı 

yük ve yolcu tariflerinin yüksek olmasıydı. 

 

54
 İ. Yıldırım, “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış”…, s.395.  

55
 O. Conker, Les Chemins de Fer en Turquie et La Politique Ferroviaire Turque…, 

s.105. 

56
 İ. Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923 – 1950)…, s.47. 
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İkincisi ise yaşanan ekonomik bunalım dolayısıyla yabancı serma-

yenin dış ülkelerdeki yatırımlarını tasfiye etmek istemesiydi. Böylece 

hatları ucuza satın alınabilmesi imkanı doğmuştur
57

.  

Dış konjonktürün çok elverişli olması buhran içindeki belirsizlik-

ler içinde yabancı şirketler demiryollarını oldukça uygun şartlarda sa-

tışa razı olmuşlardır
58

. 

1934 ve 1935’deki millileştirmelerde iktisadi sebepler etkili olur-

ken, 1937’de Şark Demiryollarının millileştirilmesinde daha çok as-

keri etkenler rol oynamıştır
59

.  

Demiryolu taşımacılığında verimi ve kapasiteyi artırmak, iktisadi 

ve ülkenin savunulması bakımından oldukça önemliydi. Şirketlerin 

elindeki hatlarda hem yapılışları hem de kullanılan işletme araçları 

bakımından teknolojik olarak çok geri kalmış vaziyette idiler. Bu ba-

kımdan çok yeterli olmayan, üstelik çok bakımsız bir haldeydiler. Fa-

kat yabancı şirketler bu teknolojik geri kalmışlığa ilgisiz kalıyor ve para 

harcamaktan ellerinden geldikçe kaçınıyorlardı
60

. Diğer taraftan hü-

kümet tarifelerde indirime giderek hem iktisadi hem de tarım kesimi 

ve tarım ürünleri ihracatlarını korumaya çalışırken, şirketler uygula-

dığı yüksek tarifelerle özellikle tarım üreticilerini zor durumda bırak-

mıştı. Üstelik tarife indirimlerine rağmen devlet demiryolları kâr 

ederken, şirketler yüksek tarifelere rağmen zarar etmekteydiler. Söz-

leşme gereğince şirketlere belirli bir km garantisi sağlandığı için ara-

daki fark, hükümet tarafından ödeniyordu. Bu durum da yabancı şir-

ketlerin elindeki demiryollarının millileştirilmesi için bir gerekçe ya-

ratıyordu
61

.  
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 İ. Tekeli, S. İlkin, “Cumhuriyet’in Demiryolu Politikalarının Oluşumu ve Uygulan-

ması”…, s.367. 

58
 İ. Tekeli, S. İlkin, Uygulamaya Geçerken Türkiye’de Devletçiliğin Oluşumu, s.339. 

59
 İ. Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923 – 1950)…, s.47. 

60
 Cumhuriyetin 15 Yılında Türkiye Bayındırlığı, Bayındırlık İşleri Dergisi (Yönet-

sel Kısım), Y.5, S 5,(özel sayı) Birinciteşrin 1938, s.68 – 69. 

61
 İ. Yıldırım, “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış”…, s.395. 
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Hükümet 1934’e kadar bu konularla ilgili olarak devamlı şirket-

lerle uğraşmak zorunda kalmıştı. Ancak hükümet 1934’ten itibaren, 

ülkenin gelişmesine önemli bir katkısı bulunan demiryollarının, sa-

dece kazanç kaygısıyla çalışan bu hatları, günün şartlarına göre yeni-

lemeyen şirketlerin istediği gibi idare etmesine izin vermemiş, 1934’te 

İzmir-Kasaba, 1935’te İzmir-Aydın demiryolu şirketlerini millileştir-

miştir
62

.  

Bursa – Mudanya, Samsun Sahil ve Ilıca – Palamutluk demiryolu 

hatlarının satın alınmasında ise şirketlerin zararları dolayısıyla hatla-

rın işletilmelerini durdurmaları etkili olmuştur. Bu demiryollarının 

bulundukları bölgelerin iktisadi şartlarını göz önüne alan Hükümet 

iktisadi açıdan hatların işletilmesinde fayda gördüğü için hatların satın 

alınmasını kararlaştırmıştır
63

. Bu bakımdan ekonomik politikanın uy-

gulanmasından çok zarar etmekte olan bir hattın satın alınması olarak 

yorumlamak gerekir
64

.  

1923 – 1938 yılları arasında demiryollarını millileştirme çalışma-

ları sırasında Türk kamuoyunda ciddi tartışmaların yapıldığını gör-

mekteyiz. Hangi seçimi yapmak gerekiyordu? Devlet Müdahalesi mi 

yoksa Özel Şirketlerin işletmesine devam edilmesi?  

1935 yılında Fransa’da Türkiye Demiryolları hakkında yapılan bir 

doktora çalışmasında, özel şirketlere ait demiryollarının millileştiril-

mesi konusunda dönem şartları itibariyle, avantaj ve dezavantajları 

hakkında şu bilgileri vermektedir. 

“Devlete Ait Demiryollarının Avantajları : 

1 – Devlet, demiryollarının yapım ve işletmesinde sadece kamu men-

faatini düşünür. 

2 – Devlet kâr amacı gütmeyen bir kurum olarak, bir şirketin sağla-

yamayacağı kolaylıkları hayata geçirebilir. 

 

62
 İ. Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923 – 1950)…, s.47. 

63
 İ. Yıldırım, Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923 – 1950)…, s.48. 

64
 İ. Tekeli, S. İlkin, Cumhuriyetin Harcı Modernitenin Alt Yapısı Oluşurken…, 

s.303. 
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3 – Bir demiryolu şirketi, demiryolunun en fazla kâr getirecek bölge-

lerden geçmesini ister, buna karşılık Devlet demiryollarını o an için mü-

reffeh olmayan ancak ilerde gelişme kaydedebilecek bölgelerden geçirebilir. 

4 – Devlet bir demiryolu yaparken, ayrıca ülkenin stratejik gereklerini 

göz önünde bulundurur, buna karşılık özel Şirket aynı hassasiyeti göster-

mez. 

5 – İşletmede, Devlet kâr etmese de düzenli olarak hizmet vermeye gay-

ret eder. 

Ayrıca tarifeler için düşündüğümüzde, bir örnek verecek olursak, 

Devlet, ihracatı cesaretlendirmek için, bir şirketin yapamayacağı indirim-

lere gidebilir. Bütün bu söylediklerimiz Devlet demiryolları hanesine artı 

olarak eklenecek hususlardır. Gözden kaçırılmaması gereken bir diğer 

nokta; imtiyazlar sisteminin sürekli olarak Şirket ve Devleti karşı karşıya 

getirmesidir; bu direkt olarak demiryollarının yönetimine yansır. Eğer de-

miryolları devlete ait olursa buna benzer ihtilaflar ortadan kalkar. 

Diğer bir yandan, Devlet demiryollarının önemli dezavantajları da 

vardır : 

1 – En başta, devlet demiryolunun yapımını pahalıya mâl eder ve 

idaresi hiçbir şirkette olmayacak kadar masraflıdır. 

2 – Devlet, açıkları kapatmak için bütçesine başvurabilir, şirketinse 

böyle bir desteğe ihtiyacı yoktur. 

3 – İşletme bakımından Devlet, şirketlere nazaran çok daha masraflı 

bir işletme yapar. Şirketlerse açıklarını kapatacak bir bütçeleri olmadığı 

için, kendi faaliyetlerinden elde edecekleri kazanca odaklanır, bu nedenle 

ekonomik açıdan çok daha yeterlidir. 

Bahsettiklerimiz, demiryollarının avantajları olduğu gibi sakıncaları 

olduğunu da gösteriyor. Bunlar kesin olmamakla birlikte öne çıkan yakla-

şımlardı. Ülkeye ve şartlara göre değişebileceklerini unutmamak gerekir. 



2622 YAVUZ HAYKIR  

 

Mühim olan demiryolları devlet elinde olduğu zaman masrafları en aza 

indirgemeyi bir görev olarak bilmek, şirketlere ait olduklarında ise kamu men-

faatlerini tatmin edici seviyeye gelmeleri için çalışmaktır.”65
 1928’de Anadolu 

demiryolu hattının satın alınmasıyla başlayan millileştirme çabaları ile 

1938’e kadar şirketlerin elindeki demiryollarından 3387 kilometresi 

satın alınmıştır
66

. 

II. Demiryolu Kongreleri  

II.1.Birinci Demiryolları Kongresi 

Ankara’da 25 Temmuz 1341
67

 - 2 Ağustos 1341 tarihleri arasında 

toplanmıştır
68

. Türkiye Millet Meclisi’nde, dönemin Nâfıa Vekili Sü-

leyman Sırrı Beyin başkanlığı altında toplanan bu kongrede, ülkede 

inşaat ve işletme halinde bulunan demiryollarının temsilcileri ve de-

miryolu işlerinde ihtisas sahibi tecrübeli demiryolu mühendisleri ka-

tılmıştır
69

. 

Kongreye uzun yıllar Türkiye’de demiryolları inşa ve işletme ko-

nusunda hizmetleri olan, Mayester Paşa, Mösyö Dikman, Mösyö Boli-

ger, Nuri Bey, Cevdet Bey, Ziya Bey, Tevfik Bey, İzzet Bey, Ata Bey, 

Muhtar Bey, Razı Bey, Ahmet Asım Bey, Nazır Bey kongre üyesi ola-

rak katılmışlardır. Kongre katipliği görevi ise Kenan Bey tarafından 

yerine getirilmiştir
70

.  

Kongre temel olarak ülkenin ihtiyacı olan demiryollarını hızlı ve 

az masrafla inşa edilebilmesi ve işletme yönünden birliğin sağlanması 

için bazı gerekli teknik ve fenni şartların tartışılması ve belirlenmesi 

olduğu belirtmiştir.  

 

65
 O. Conker, Les Chemins de Fer en Turquie et La Politique Ferroviaire Turque…, 

s.106 – 107. 

66
 İ. Yıldırım, “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış”…, s.396. 

67
 Cumhuriyet, S 2 N.435, 26 Temmuz 1341, s.1. 

68
 Vatan, S 3, N.867, 3 Ağustos 1341, s.2.; Cumhuriyet, S 2, N.446, 2 Ağustos 1341, 

s.2. 

69
 Cumhuriyet, S 2 N.435, 26 Temmuz 1341, s.1. 

70
Ankara’da 25 Temmuz 1925 Tarihinde Nafia Vekili Süleyman Sırrı Beyefendinin 

Riyaseti Altında Toplanan Demiryolları Kongresinin Mukerreratı ve Zabıtnameleri, 

1340, Haydarpaşa: Demiryollar Matbaası, İstanbul s. 4. 
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Ayrıca kongrede iki temel soru gündem olmuştur.  

1-Çok masrafla kuvvetli yani ağır lokomotiflerin ve büyük trenle-

rin seyrüseferine kabiliyetli hatlar mı yapalım? 

2-İleri ihtiyaçları düşünmeyerek bugünkü ulaşımı sağlayacak kuv-

vette hat yaparak aynı masrafla şebekenin uzunluklarını mümkün ol-

duğu kadar uzatmaya mı çalışalım?
71

  

Nâfıa Vekili ve İstanbul Mebusu Süleyman Sırrı Bey, 28 Temmuz 

1925 tarihinde açılışı yapılan kongrede yapmış olduğu konuşmada, 

memleketin çıkarı ve iktisadi hayatın gelişmesinden en büyük çalışma-

nın yollar ve demir yolları olduğunu vurgulamıştır. Ülkenin muhtaç 

olduğu demir yollarının hızlı ve az masrafla inşası için bizzat demir 

yolu yapan ve büyük eserleriyle memlekete hizmet eden zevatın 

kongre halinde bir araya toplayarak hükümetin yapacağı demir yolları 

hakkında bir planlama yapma mecburiyeti hissettiklerini belirtmiştir.  

Demiryollarının inşası ve işletmesi konusunda karar merciinden 

olmanın hakikaten güç olduğunu söyleyerek temininde tereddüt olu-

nabildiğini fakat kongreye katılan üyelerin her birinin ilmi ve iş tecrü-

besine haiz memleketi gezerek görerek tanımış olmaları dolayısıyla gö-

rüş, düşünce ve kararların en az hatalı olacağını düşündüğünü vurgu-

lamıştır. Her milletin kendi ihtiyaçları ve durumuna göre çeşitli za-

manlarda bu gibi incelemeleri yaptığını belirterek Türk hükümetinin 

de bunu yapmak mecburiyetinde olduğunu beyan etmiştir.  

Süleyman Sırrı Bey konuşmasına devamla memleketi tanıyanların 

pekiyi bildikleri gibi Türkiye’nin en bariz surette göze çarpan özelliği-

nin arazinin dağlık, nüfus yoğunluğunun az olduğu bunun yanında 

ülkenin geniş ve verimli olduğu, bu yönünün dikkate alınmasının öne-

mini dile getirmiştir.  

 

71
H.Yakup Kalgay, Fen Kongreleri, İlim ve Fen Aleminin Büyük Müesseselerinden 

(Milletlerarası Demiryol Kongreleri), Bayındırlık İşleri Dergisi (İdari Kısım), Y.8, S 

10, Mart 1942, s.47. 
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Süleyman Sırrı Bey, cumhuriyet hükümetinin şahsi refahtan vaz-

geçerek, şahsi saltanatı yıktığını bunun yerine toplumun refah ve eko-

nomik bağımsızlığını hedefleyen bir politika ikame ettiğini belirterek, 

Cumhuriyet hükümetinin muayyen, şaşmaz bir mefkûre koyduğunu 

ve bu mefkureyi sağlamlaştıracak kökleştirecek yıkılmaz bir hale koya-

cak önemli işlerden birinin de ülkenin yolları olduğunu vurgulamıştır.  

Süleyman Sırrı Bey, ülkenin yol yapımının temelinin ise demir 

yolları olduğunu söylemiştir. Bundan dolayıdır ki yolları, demir yol-

ları hattının esası olarak kabul etmiştir. Demiryollarını faaliyetlerini 

hızlandırdığını belirterek işte bu amacın gerçekleştirilmesi için kong-

reye katılan üyelerin ilmi ve tecrübeli fikirlerinizden istifade etmek 

amacıyla bu kongrenin tertip edildiğini ve kongrede ana hatların tes-

piti, kullanılacak yakıtın cins ve türünü ve hareketli edevatın belirlen-

mesi olduğunu, bunun yanında teknik konular hakkında üyelerin tek-

liflerde bulunabileceklerini söylemiştir
72

.  

Dokuz oturum halinde süren kongrede aşağıda maddeler halinde 

verdiğimiz konular üzerine durularak kararlar alınmıştır:  

1.Asgari Yarıçapların Tespiti. 

Karar: Büyük eğimlerde; doğru hatlarda 15/1000 dir. Adi arazide 

yarıçapı 300 metredir. Fevkalade arızalı mevkilerde kısa ve sık bir 

mıntıkaya münhasır olmak üzere meyil %25’e kadar artırma ve yarı-

çapı 250 metreye kadar indirilebilir.250 metre yarıçapı durumuna ge-

çilmesi mecburi olan durumda Nâfıa Vekâletinin izniyle 200 metreye 

kadar düşülebilir. Her iki halde eğik ve eğilmeden ortaya çıkan mu-

kavemetin toplamı 25 kilogramı geçmemelidir. 

2.Travers uzunluklarının 2,40 kabul olduğuna göre platform ge-

nişliğinin tespiti. 

 

72
 Ankara’da 25 Temmuz 1925 Tarihinde Nafia Vekili Süleyman Sırrı Beyefendinin 

Riyaseti Altında…., s. 4-5.  
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Karar: Demir traversler, uzunlukları 2,40 metre ve ağırlığı asgari 

60 kilogram olarak kongrece tespit edilen şekilde bulunacaktır. Plat-

form genişliği 5.10 metre olarak yapılacaktır. Balastın kalınlığı 35 san-

timetredir. Ahşap travers kullanılan yerlerde iş bu kalınlık 40 santi-

metre olacaktır. 

3.Ahşap traverslerin kabul veya kabul edilmemesi. 

Karar: Demir köprülerde mutlaka ahşap travers kullanılmalıdır. 

Orman bölgelerine yakın olan hatlarda iyi hazırlanmış ve enjekte edil-

miş olmak şartıyla ahşap travers uygundur. Denize yakınlığı gibi se-

beplerden dolayı rutubetli bulunan mıntıkalar ile tuzlu arazide ve 

uzun tünellerde ahşap travers kullanılmalıdır. Ahşap traverslerin 

uzunluğu 2.60 metredir. 

4.Ray tiplerinin tespiti. 

Karar: Rayın her bir metresi 40 kilogram ağırlığında bulunacak-

tır. Seçilecek bir heyetin yapacağı incelemeler sonucunca ray kesiti tes-

pit edilecektir. 

5.Azami hızların Tespiti. 

Karar: 300 yarıçapına kadar (300 dahil) hatlarda azami hız saatte 

en az altmış kilometredir. Yarıçapı 300’den küçük eğimlerden aşağıda 

verilen cetvelde gösterildiği surette tespit edilmiştir. Eğimler, düz kı-

sımlara (s
3
/6 L.R=a ) katı eş değerlerle bağlanacaktır. Bu katı eş de-

ğerlerin uzunluğu ve eğim devirleri aşağıdaki cetvelde gösterildiği gibi 

belirlenmiştir. 

Yarıçap 

(metre= 

200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 

Surat 

(kilo-

metre)  

50 55 60 60 60 60 90 60 60 60 60 60 

Uzun-

luk 

(metre) 

60 52,8 48 41,2 36 32 28,8 24 30.6 18 16 14,4 
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 Devir 

(santi-

metre) 

150 132 130 103 90 80 72 60 52 45 40 36 

6. Yeni hatlarda büyük ve küçük atölye mevkilerinin tespiti. 

Karar: Diğerlerinin mevkileri gelecekte tespit edilmek üzere şim-

dilik hemen Kayseri’de bir büyük ve Ankara ve Samsun’da birer kü-

çük atölye inşa edilmelidir. 

7. Lokomotif tiplerinin Belirlenmesi 

Karar: Lokomotif tiplerinin seçiminde esas olmak üzere yeni hat-

lar için dingil ağırlığı şimdilik 15 ton olarak tespit edilmiştir. Şu kadar 

ki; raylar hattın gelecekte 17.5 tona yükseltilebileceğine göre seçim ya-

pılacaktır. Güçlendirilmiş hututta lokomotif adetlerinin %50 si ora-

nında 17.5 tonluk dingil sıkıştırmasına havi lokomotif sipariş şayan-ı 

kabuldür. Lokomotif genellikle sürşoflu (kızgın buharlı) olmalıdırlar. 

8.Vagon tiplerinin tespiti. 

Karar: Dingil ağırlığı azami 15 tona kadar olan ağır yük vagonla-

rının kullanımı esas kabul edilmiştir. Demir inşaat esası üzerine inşa 

edilmiş yolcu vagonlarının kullanımı uygun görülmüştür. Türkiye’nin 

bütün demiryollarında tek bir frenin kullanımı esas kabul olunmuş-

tur. Gerek lokomotif gerek vagonların yapımının teknik şartnamesini 

tespit etmek üzere bir nizamname kaleme alınması ve gelecek kong-

rede müzakeresi kararlaştırılmıştır. 

9. İşletme teşkilatının tespiti. 

Karar: Ankara’da bir inşaat ve bir işletme genel müdürlüğünün 

kurulması amacına yönelik çalışmaya gidilmesi ve ihtiyaca göre kuru-

lacak ve mevkileri tayin olunacak olan işletme ve inşaat müdüriyetle-

rin ayrılması kabul edilmiştir
73

.  

 

73
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II. 2. İkinci Demiryolu Kongresi 

Demiryollarının dar veya geniş olarak inşa edilmesi konusu gün-

deme gelmiştir. Ankara – Sivas ve Samsun – Sivas demiryollarının ge-

niş (normal) hat olarak inşasına başlanmış iken, Arade – Diyarbakır – 

Ergani demiryolu dar olarak inşa edilmeye başlanmıştır. Ankara – 

Ereğli hattının ise önce normal, sonra dar, sonra yine normal olarak 

inşası kararlaştırılmıştır. Halbuki ülkedeki demiryollarının bir kısmı-

nın dar ve bir kısmının da normal olarak yapılması hem iktisadi hem 

de askeri açıdan sakıncalı idi. Nitekim Erkan-ı Harbiye-i Umumiye 

Reisi Fevzi Paşa hatların dar yapılmasına karşı çıkıyordu. Hükümet bu 

konuda Nâfia Vekâleti’nden görüş istemiştir
74

.  

Anadolu’da yapılacak hatların dar yani bir metre genişlikte yapıl-

ması ucuzluk ve çabuk inşa bakımından faydalı olacağı düşünülmüştü. 

Dönemin Nâfia Vekili Behiç Bey’de dar hatların yapılması tarafta-

rıydı. Fakat yapımına başlanan bazı demiryolu hatları geniş olarak ya-

pılmaya başlanmıştı. Bu nedenle tek başına karar vermeyi göze ala-

madı ve bir komisyon oluşturuldu
75

. 

Hükümetin bu konuda görüş istemesi üzerine ülkede inşa edile-

cek demiryollarının dar veya geniş olarak yapılması lüzumunu müza-

kere etmek üzere Ankara’da Nâfia Vekili Behiç (Erkin) Bey başkanlığı 

altında bir komisyon oluşturuldu. Bu komisyonun dört celse halinde 

olarak devam eden
76

 çalışmaları İkinci Demiryolları Kongresi olarak 

isimlendirilmiştir
77

.
 
Türkiye’de inşa edilecek demiryollarının dar veya 

 

74
 İ. Yıldırım, “Atatürk Dönemi Demiryolu Politikasına Bir Bakış”…, s. 391 – 392. 

75
 Emir Kıvırcık, Cepheye Giden Yol, Goa Basın Yayın, İstanbul, 2008, s.329 – 330. 

76
 BCA Fon Kodu, 30.10.0. Yer Kodu, 151. 69. 18. 

77
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s.50.  



2628 YAVUZ HAYKIR  

 

geniş olarak yapılması konusunu müzakere etmek üzere
78

 Cumhuri-

yet Halk Fırkası binasında
79

17 Şubat 1926’da başlayan kongre 20 Şu-

bat 1926
80

 tarihine kadar devam etmiştir. Bu kongrede, 14 yüksek mü-

hendis ve bir de hareket dairesinden bir üye
81

 bulunmuştur
82

.
 
 

Kongreye Anadolu Demiryolları Yol Dairesi Reisi Refet Bey, 

Umur-u Ceriye Reisi Tevfik Bey, Müşavir-i Fenni Mayester Paşa, 

Mösyö Dikman, Hareket Reisi Muavini Kadris Efendi, Mühendis 

Mektebi Müdürü Nuri Bey, Anadolu Demiryolu Şirketi Meclis İdare 

Azasından Mustafa Bey, Aydın Mebusu Mithat Bey, Çorum Mebusu 

Ziya Bey, Edirne Mebusu Rıfkı Bey, Nâfia Vekaleti Demiryolları Mü-

dür Muhtar Bey, Ankara-Sivas İnşaat Müdür Umumiyesi Cevdet Bey, 

Mühendis İzzet Bey, Betonarme Mütehassıslarından Mühendis Muh-

lis Bey, Mühendis Tatar Hamdi Bey iştirak etmişlerdir
83

.  

Nâfia Vekili Behiç Bey kongrenin açılış oturumunda yapmış ol-

duğu konuşmasında, dar veya geniş hat inşası konusunda mevcut olan 

olumlu veya olumsuz yönleri hakkında bilgi vererek dikkate alınması 

gereken noktaları vurgulayan konuşmasından sonra şunları etmiştir: 

“Dar hat; yani 1.00 metrelik hattın mevzuu müzakere olması her şey-

den evvel paradan ve zamandan kazanmak içindir. Bu mesele hakkında 

üç fikir vardır.  

Bunlardan birincisi: Şark ve garp arasında bir hat tayin etmek ve bu 

hattın şarkını dar ve garbını geniş yapmak ve aktarma mahzurlarını ber-

taraf etmek için de asrı tesisat vücuda getirmek; Erkânı Harbiyeyi Umu-

miye bu fikri kabul etmeyip ya hepsinin geniş veyahut hepsinin dar olarak 

inşasını arzu eder.  

 

78
 Cumhuriyet, S 2 N.644, 21 Şubat 1926, s.2. 

79
 Cumhuriyet, S 2 N.641, 18 Şubat 1926, s.2. 

80
 BCA Fon Kodu, 30.10.0. Yer Kodu, 151. 69. 18. 

81
 Cumhuriyet, S 2 N.642, 19 Şubat 1926, s.2. 

82
 H.Y. Kalgay, “Fen Kongreleri, İlim ve Fen Âleminin Büyük Müesseselerin-

den…,s.50.  

83
 Cumhuriyet, S 2 N.650, 27 Şubat 1926, s.1. 



 CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YAPILAN 

DEMİRYOLU KONGRELERİ VE ATATÜRK DÖNEMİ 

DEMİRYOLU POLİTİKALARINA KATKISI 

2629 

 

İkincisi: Geniş hat pahalı çıktığı takdirde; mevcut hatları dar yapmak 
fikridir. Buna Erkanı harbiye Umumiye muvafakat eder.  

Üçüncüsü: Bazı aksamda geniş hattın içine bir ray daha koyarak dar 

hat vücuda getirmek şeklidir. İcap ederse; ayrıca istasyonlarda dar hat ma-

kası ve (hududu ihtirazı) sini yaparak hat üzerindeki iki ekartmanlı tren 

işletmek fikri de bu arzuya dahildir.”84  

Nâfia Vekili Behiç Bey bu üç fikri belirttikten sonra Türkiye’nin 

iktisadi, siyasi ve askeri menfaatleri göz önünde tutularak aşağıda hu-

susların incelenerek bir karar verilmesini gerekliliğinin altını çizmiştir.  

Türkiye’de dar veya geniş hat inşasında masraf ne kadar olur ara-

daki fark nedir?  

a-Ankara-Sivas Hattının Yerköy’den ilerisini dar hat halinde baş-

lamak mümkün müdür? 

b-Samsun-Sivas Hattının dar hatta tahvili hakkında mütalâa ne-

dir? 

c-Sincanköy-Ereğli hattının dar veya geniş olarak inşası?  

d-Bağdat Hattının bir noktasından Maraş-Malatya-Diyarbakır is-

tikametinde gidecek hat dar başlanırsa, sahilden mi başlanmalıdır. Bu 

halde ilk liman mı olmalıdır? 

En büyük rampalarda dar hat makineleriyle kaç ton yük çekebilir 

edebilir? İki hat arasındaki işletme masrafı ne kadar bir fark ortaya 

çıkarır?
85

 

Kongre sonunda ittifakla hazırlanan raporda, Ulukışla – Kayseri, 

Kütahya – Susıgırlık ve Ankara – Sivas hattı Kayseri’ye kadar geniş 

yani normal hat (1.435 m.) olarak inşa edilmesi önerilmiştir. Adapa-

zarı – Eskişehir – Ankara – Kayseri - Sivas hattının dışında kalan böl-

 

84
 H.Y. Kalgay, Fen Kongreleri, İlim ve Fen Aleminin Büyük Müesseselerinden…s.51. 

85
 İkinci Demiryolları Kongresi, 17 Şubat 1926’dan 20 Şubat 1926 Tarihine Kadar 

Nafia Vekili Behiç Beyefendinin Riyasetleri Altında İctima Eden Kongre Mukarre-

ratı, Haydarpaşa Demiryollar Matbaası, İstanbul, 1928, s.3.  
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gelerde dar hat inşasının uygun olduğu ve bunun yanında inşası de-

vam eden Samsun – Sivas ve Ankara – Ereğli hatlarının dar yapılması 

belirtilmiştir. Raporda geniş hat yerine dar hat yapılmasıyla inşa har-

camalarından %30 zamandan ise %25 tasarruf sağlanacağını ve An-

kara – Ereğli, Samsun – Sivas ve Keller – Malatya – Diyarbekir hatla-

rının dar olarak inşa edilmesi halinde 40 milyon lira tasarruf sağlana-

cağı hesaplanmıştır
86

 Bu konuda Cumhuriyet Gazetesi’nde de bir ha-

ber yayınlanmış ve dar hat inşasının iktisadi olarak daha verimli ola-

cağını dile getiren şu düşüncelere yer verilmiştir: 

“…Kongrede Türkiye’de, bundan sonra inşa edilecek demiryollarının 

dar hat mı, yoksa geniş hat mı olması hakkında müzakerat cereyan etmiştir. 

Geçenlerde (Ceyhan Irmağı) hattının dar hat olarak inşası hakkında Ay-

dın Mebusu Midhat Bey tarafından vaki olan teklif münasebetiyle de yaz-

dığımız gibi Nâfia Vekili Behiç Bey esasen dar hat taraftarıdır ve memle-

ketin bugün mevcut nüfusuna ve münabi-i servetine nazaran geniş tüllere 

lazım olmadığını, demiryolu ihtiyacımızı dar hatların daha uzun müddet 

tatmin edebileceği fikrindedir. Geniş hatlar pahalı, dar hatlar ucuzdur. 

Binaenaleyh dar hat yapılması kabul edildiği taktirde aynı para ile daha 

fazla şimendifer yapmak kabildir. Para tasarrufundan zaman itibariyle de 

tasarruf vardır. Dar hat daha suretle yapılıyor. 

Kongre, derdest inşa (Ankara-Kayseri) inşası mükerrer (Kayseri-Ulu-

kışla) hatları müstesna olmak üzere diğer yapılacak demiryollarının kami-

len birer metre genişliğinde dar hat olarak inşasını kabul ederek raporunu 

Heyet-i Vekileye teslim etmiştir.  

Memleketimizde mevcut geniş demiryolları ki, açıklıkları 1.44 metre-

dir. Avrupa’daki aynı hatlara nazaran ikinci derecede kabiliyet-i nakliyeye 

haizdir. Halbuki kongrenin kabul ettiği dar hatlar birinci derecede kabili-

yet-i nakliyeye haiz olacağı için geniş hatlardan ziyade işimize yarayacak-

tır.  

 

86
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(Kayseri)den ileri (Sivas)a kadar olan kısmın (Sivas-Samsun) hattı-

nın, (Trabzon-Erzurum) demiryolunun da dar olarak inşası kongrenin 

cümle-i mukarreratındandır.  

Dar hatların inşasında nısıf kuturlarından, tüllerinden ve inşaat za-

manından yapılacak tasarruf %30 nispetindedir. Bir geniş hattın mesela 

bir kilometresi 100 günde yapılıyorsa, dar hat 70 günde yapılmaktadır. 

Geniş hat Erzurum’a kadar ancak 10 senede bitirilebilecek iken dar hat 7 

senede yapılacaktır. Geniş hattın 100 kilometresine mukabil 130 dar hat 

inşası mümkündür.”87  

Dört gün devam eden toplantıların üçüncü oturumuna katılan Er-

kanı Harbiye-i Umumiye Reisi Fevzi Paşa, “Erkanı Harbiye-i Umumiyece 

memleketin her cephesine mevcud bilumum kuvvetlerimizin asgari zamanda ve 

bir arıza ve bir müşkilat sevki ile gerek şark ve şark-ı cenubu ve gerek garp 

hududlarında muvaffakiyetle müdafaayı temin etmek esas vazifedir. Buna mu-

vaffakiyet seferin birinci gününden itibaren muhtemel ve muntazır her türlü 

havayi ve mahalli müdafaa rağmen memleketin bir tarafında bulunan kuvvet-

lerin diğer tarafa emniyetle ve suratle temini ile mümkündür. Bunun ihtihsalı 

ise ancak her hususu hazırlanmış ve emin bir şekilde tertip edilmiş nakliyat 

planları ve mesaisi ile mümkündür. Ve malumu samileri olduğu üzere bilhassa 

askerlikte her hususta sadelik esası kabul edilmekte olduğundan nakliyat-ı as-

keriyemiz için dahi her türlü müteallik vasıtalarından tevkid olunarak gayet 

sade ve ameli bir şekilde kabulü elzemdir. Bu sebepten memleketimiz dahilinde 

sevkülceyşi olan demiryol hatlarımızın aynı sistem ve aynı kabiliyette bulunma-

ları lazımdır.” diyerek demiryollarının askerlik noktasından önemine 

vurgu yaparak tek bir sisteminin uygulanmasını istemiştir
88

.  

Ayrıca muhtelif genişliklerdeki hatların iltisak (birleşme) noktala-

rında yapılacak aktarmanın askeri bakımdan sakıncalı olacağı ve yeni 

hatlar inşa edilirse hiç olmazsa Ankara – Eskişehir – Konya – Ulukışla 

– Ankara halkasıyla Bağdat Hattının dar tahvili yahut yapılacak hatla-

rında geniş olarak inşası lazım geleceği görüşünü bildirmiştir
89

. 
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Kongre üyeleri bu görüşe katılmamış ve İkinci Demiryolları Kongresi 

aşağıdaki raporunu hükümete sunmuştur:  

“Demiryolları noktai nazarından Anadolu iki mıntıkaya ayrılmıştır. 

Garpta elyevm işletme halinde bulunan hudut geniş olarak ibka edilmekle 

beraber hali inşada bulunan Ankara-Sivas Hattını yalnız Kayseri’ye ka-

dar geniş olarak devam ettirmek ve Kayseri’yi Ulukışlaya raptedecek olan 

hattı da geniş yapmak şartıyla Adapazarı-Eskişehir; Ankara-kayseri-mer-

sin-bağdat hattının şimal ve şarkındaki mıntıkanın dar hat mıntıkası ola-

rak kabul edilmesi ve bu mıntıkadaki mühim hududun da 1.00 metre ar-

zında yapılması muvafık görülmüştür.  

Dar ana hatlarında meyilden ve münhaniden mütevellit mukavemet 

mecmuu 22 kilogramı geçmemek ve 34 kiloluk raylarla 15 tonluk dingil 

sikletinde lokomotifler istimal eylemek şartıyla, bugünkü geniş hatlarımızı 

takriben 350 tonluk beher trenini bir trende cer ermek kabil olacaktır.  

Mevcut geniş hatların dara tahvili keyfiyeti kat’iyyen gayri muvafık 

ve gayri iktisadi bulunduğu cihetle, diğer dar ve geniş hatların noktai 

telâkileri olan Kayseri ve emsali istasyonlarda asrî ve fennî aktarma terti-

batı yapılması nazarı itibara alınarak geniş ve dar hatların iltisak nokta-

larındaki aktarmaların sühuletle icra edilebileceği kanaati hasıl olmuştur.  

Samsun-Sivas Hattının hemen dara tahvili ile Ankara Ereğli hattı-

nın da dar ve Kütahya-Susığırlık hattının geniş olarak inşası muvafık gö-

rülmüştür.  

Geniş hat yerine âtiyen dar hat inşasındaki saik, masarifi inşaiyeden 

lâakal %30 ve müddeti inşadan lâakal %25 tasarruf temini keyfiyetidir. 

O kadar ki; yalnız önümüzdeki senelerde derdesti inşa bulunan 

Ereğli-Ankara, Samsun-Sivas, Kayseri-Sivas ve Keller- Malatya-Diyar-

bakır hatlarının dar olarak yapılması halinde “40.000.000” kırk milyon 

lira tasarruf temin edilecektir.  

Bundan başka; Anadolu arazisinin müşkülât ve menaati de dar hat 

için büyük bir sebebi tercih teşkil etmiştir.  
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Heyetimizin müttefikan kararı ve kanaat-ı kamile ile ittihaz ettiği ba-

ladaki mukerrarata hazır bulunarak kesbi itila eden Erkan-ı Harbiye 

Umumiyesi Reisi Fevzi Paşa Hazretleri muhtelif genişliklerdeki hatların 

nokta-i iltisakında icrası mecburi olan aktarmaları nakliyatı askeriyeyi iş-

gal ve ihlal edecek mahiyette görmüş olduklarından; yeni hatlar dar olarak 

inşa edilirse hiç olmazsa Ankara – Eskişehir – Konya – Ulukışla – Ankara 

halkasıyla Bağdat Hattının dar tahvili yahut yapılacak hatlarında geniş 

olarak inşası lazım geleceği hükmünü dermeyan etmiştir 

Mevcut geniş hatların dar hatlarla tahvilinde yalnız traverslerin teb-

dil ve tahvili ile rayların yeniden tefriş ve edevatı muharrike ve mütehar-

rikesinin terkiyle yenilerinin tedariki ve tesisatı sabitei mihanikiyesinin dar 

hatta göre değiştirilmesi için takriben 40 milyon liralık bir masraf ihtiyarı 

lâzım geleceğini ve mevcut hatların bazı aksamındaki 25/1000-28/1000 

meyillerin müstakimde22/1000 meyline indirilmesi için bu meblâğın bir 

misli kadar daha sarfiyatta bulunulmadığı takdirde bu hututun kabiliyeti 

nakliyesinin hissolunur derecede tenezzül edeceğini hesap ederek geniş ge-

nişleri dara tahvil etmeği ve memleketimizin en iktisadî sahasında bulunan 

bu geniş hatların randımanını cüz’i masrafla mühim derecede tezyit ede-

bilmek kabiliyetini bu hatlardan nez eylemeği katiyen muvafıkı maslahat 

görmeyen ve böyle bir tahvil ameliyesinin müteaddit mahzurlarına ilâveten 

ameliyatın imtidadı müddetince yani senelerce demiryollarımızın kabiliyeti 

nakliyesinin âdeta sıfıra tenezzül edeceğini ve bunu yapmaktansa bu ame-

liyat için sarf edilecek parayı yeni yapılacak hatlara verecek bunları geniş 

yapmanın müreccah olduğunun düşünen kongre; memleketimizin siai 

malîsini ve az zamanda kabil olduğu kadar uzun tulde, demiryolları inşa 

edilmesinin ehemmiyeti iktisadiyesini nazarı itibara alarak dar hatlar hak-

kındaki kararının musip olduğu kanaatini değiştirmemiştir.  

Mahaza: Esbabı maliye ve iktisadiye ile esbabı sevkülceyşiyenin yekdi-

ğeriyle mukayesesini ve mevcut hatları alahalihi ipka ederek şark ve şimal 

şebekemizin dar olarak inşası, yahut; Ankara-Kayseri-Sivas-Erzurum-

Kars, Kayseri-Ulukışla, Keller-Elâziz-Erzincan ana hatlarının ve bu son 

hattın Bağdat hattıyla iltisakının ve Kütahya-Susığırlık hatlarının 
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Erkânıharbiye-i Umumiyenin talebi veçhile geniş olarak inşası şıklarından 

birinin tercihi kongrenin salâhiyeti haricinde görülmüştür.”90  

Fakat bu rapordan çok kısa bir süre sonra, hükümetin Samsun – 

Sivas hattının dar hatta çevrilmesinin mümkün olup olmadığı konu-

sunda görüş istemesi üzerine Nâfıa Vekâleti bu defa da önceki rapo-

run tam aksine bir görüş bildirmiştir
91

. 18 Mart 1926 tarihli Nâfia 

Vekâleti’nin görüşünde yapılan harcamaların geniş hattın dar hatta 

tahviliyle boşa gideceği ve yine dar hattın bölgedeki ticari ve ekonomik 

ihtiyaçlara cevap veremeyeceği vurgulanmıştır: 

“…Samsun Sivas hattının dar hatta tahvili mümkün olup olmadığı 

hakkında hattın mezkur inşaatına memur zevat tarafından icra edilen tet-

kikatı fenniye ve iktisadiye neticesinden tanzim olunan raporun bir sureti 

lefen arz-u takdim kılındı. İş bu raporda zikr-i beyan edildiği vechiyle bu 

hattın en arızalı aksamının geniş olarak ikmali kuvve-i karibiyeye gelmiş 

olması itibariyle bunun dar hatta tahvili halinde edilecek istifade şimdiye 

kadar inşaat-ı mübaaayat için vaki olan sarfiyata tekabül edeceğinden ve 

bu hattın bundan sonraki aksamı sehli inşaat olmakla beraber güzergâh 

dahi ticari ve iktisadî kabiliyete haiz bulunacağından bu hattın ge-

niş olarak devamı zaruri bulunmuştur...”92 

Teknik adamların hem zaman hem de para açısından daha ucuza 

mal olacağı düşüncesiyle dar demiryolu yapılmasına taraftar olmala-

rına rağmen sonuçta, askeri ve iktisadî ihtiyaçlar göz önüne alınarak 

hatların geniş olarak inşası kararlaştırılmıştır
93

. 

Dönemin Nâfia Vekili Behiç Erkin hatıralarında bu kongre ile il-

gili şunları ifade etmiştir: 

“Anadolu’da yapılacak demiryollarının dar, yani bir metre genişlikte 

yapılması, ucuzluk ve çabuk inşa bakımlarından faydalı düşünülmüş idi. 
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O zaman Aydın Mebusu olan Yüksek mühendis Midhat Bey 0/75’lik ya-

pılmasında ısrar ediyorlardı. Ben şahsen bir metrelik hat taraftarı ideysem 

de, bir defa Anadolu’da geniş hat olarak inşaat başlamış olduğuna göre, 

böyle büyük bir davaya şahsen karar vermeye cesaret edemedim. Bunun 

için, o zaman tanınmış mühendisleri toplayarak 17 Şubat 1926 tarihinde 

bir konferans tertip ettim. Erkânı-ı Harbiye –i Umumiye Reisi Mareşal 

Fevzi Paşa da bu konferanslara iştirak etti ve dar hatların başlayacağı 

istasyonlarda aktarma müşkilâtını ve hava hücumlarına maruz kalınma-

sını mareşal çok mahzurlu gördü. Nihayet, 19 Şubat 1926 tarihinde ikinci 

konferans da geniş hat inşasına devam olunması kararlaştırıldı.”94  

II. 3. Üçüncü Demiryolları Kongresi 

Bu kongre 6 Ocak 1927 tarihinde Haydarpaşa’da Nâfia Vekili Be-

hiç (Erkin) Bey’in başkanlığında toplanmıştır
95

.  

Kongreye, Trabzon Mebusu Mühendis Muhtar Bey, Çorum Me-

busu Mühendis Ziya Bey, Fen Müşaviri Mayister Paşa, Anadolu De-

miryolları Umumi Vekili Mühendis Vasfi Bey, Demiryolları İnşaat ve 

İşletme Müdür-ü Umumiyesi Mühendis Nuri Bey, Şark Demiryolları 

Meclis İdare Azasından Mühendis Mustafa Bey, Ankara-Sivas Hattı 

Müdürü Rıfat Bey, Anadolu Hattı Yol Reisi Mühendis Muhlis Bey, 

Anadolu Hattı Cer Reisi Mühendis Tevfik Bey, Anadolu Hattı Teftiş 

Reisi Muhtar Bey, Anadolu Hattı Muhasebe Merkeziye Müdürü İhsan 

Bey, Anadolu Hattı Hareket Reisi Mühendis Zihni Bey, Anadolu Hattı 

Ser müfettişi Abduh Bey, Anadolu Hattı Yol Müfettişi Mühendis Rafet 

Bey, Anadolu Hattı Hareket Reisi Muavini Kaldis Efendi, İzmir De-

miryolları Ser komiseri Mühendis Razi Bey katılmıştır
96

.  

Üçüncü Demiryolu Kongresi’nde aşağıda maddeler halinde veri-

len konular üzerinde müzakere edilerek ve görüşler alınmıştır:  
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1-Devlet Demiryollarının yeni teşkilatı nasıl olmalıdır? Şirketlere 

ait uygulamalarda bu teşkilâta ithal edilmeli midir? 

2-Ankara-Kayseri-Sivas-Samsun hattının atölyesi Kayseri’de mi, 

Sivas’ta mı olmalıdır? 

3-İşletme müdürlükleri kaçar kilometrelik hatları ihtiva etmeli ve 

merkezleri nerelerde olmalıdır? 

4-Muhtelif servislerin, memurları; hatların yıllık ilerlemelerine 

göre ne usulde yetiştirilmelidir? 

5-Kayseri-Sivas-Samsun hattının yapımında Samsun’daki müdür-

lük Sivas’a nakli ile işletme müdürlüğü olacaktır. Bu süre içerisinde 

Ankara-Sivas hattı nasıl idare edilmelidir? 

İnşaat bitince şimdiki Ankara müdüriyeti fazladır. Şu halde An-

kara-Kayseri Hattı Anadolu Hattına mı bağlanmalı yoksa işletme mü-

fettişliği halinde İnşaat Umum Müdürlüğü’ne bağlı olarak mı idare 

olunmalı? 

6-Yapılacak dar ve geniş hatların ray, travers tipleri nasıl olmalı-

dır? 

7-Yapılacak dar ve geniş hatların lokomotif ve vagon tipleri nasıl 

olmalıdır? 

8-Ankara’da bulunacak Umum Müdürlük bu yıl kurulursa, teş-

kilâtın bir kısmının Haydarpaşa’da kalması mümkün olur mu? 

9-Umuru Nâfia veya Demiryolları Meclis-i âlisi teşkil edilmeli mi-

dir? 

10-Hatların inşası yabancı gruplarına verildiğine nazaran müna-

kasa ve mübayaalarla kim meşgul olmalıdır? 

11-Demiryollara mahsus bir usulü muhasebe kanunu tanzim edil-

meli midir? 

12- Ahşap travers meselesi 
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13-Kayseri veya Sivas’ta büyük ve Amasya’da küçük atölye yapı-

lıncaya kadar Ankara-Kayseri ve Samsun-Sivas hatlarına ait lokomotif 

ve vagonların tamiri için geçici ne gibi tedbirler alınmalıdır? 

14-Yapılacak hatların malzemesi hangi limanlara ihraç edilmeli-

dir? 

15-Kayseri-Sivas-Turhal hattının inşaatı nasıl idare olunmalıdır?
97

 

Yapılan müzakere neticesinde şu kararlar alınmıştır: 

Madde 1-Devlet Demiryollarının merkezi Ankara’da olmak üzere 

bir genel müdürlük tarafından idaresi ve adı geçen idarenin uzman-

lıklarına göre birimlere ayrılması ve böyle bir teşkilât oluşturulduktan 

sonra, şirket demiryolları muamelâtı için halen Nâfia Vekâletine bağlı 

olan demiryollar müdüriyeti umumiyesine artık ihtiyaç kalmayacağın-

dan adı geçen müdürlüğe ait muamelâtın da bu teşkilâta devri karar-

laştırılmıştır
98

. 

Madde 2- Aktif halde bulunan demiryolu hatları ile inşası devam 

eden hatların, gelecekte inşası planlanan Devlet Demiryolları; tamirat 

atölyeleri beş mıntıkaya ayrılmıştır. 

Birinci Mıntıka:  

Anadolu hattı idaresindeki demiryollarından Konya dahil olmak 

üzere Konya’nın kuzeyindeki kısımlarıyla bu kısımda son bulmak 

üzere ileride inşa edilecek şube hatlarını kapsamaktadır. Bu mıntıka-

nın büyük atölyesi Eskişehir’de, küçük atölyeleri Haydarpaşa ve 

Konya’dadır. İleride inşa edilecek şube hatları için uygun noktalard 

ihtiyaca göre bir veya daha fazla küçük atölye inşa edilecektir.  

İkinci Mıntıka:  
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Ankara-Sivas-Samsun ve Kayseri-Ulukışla-Yenice ve 

Konya(Konya hariç) hatlarını kapsamaktadır. Büyük Atölyesi Kay-

seri’dedir. Küçük atölye merkezi Samsun, Sivas ve Ankara’dır.  

Üçüncü Mıntıka:  

Kızılırmak-Ereğli Hattı ile Kastamonu havalisindeki şubeleri kap-

samaktadır. Atölye merkezi Safranbolu havalisinde ise de şimdilik bu 

atölyenin inşasına gerek görülmemektedir. Bu mıntıka için Ereğli ve 

Safranbolu’da birer küçük atölye tesis ve büyük tamirat için Kayseri 

atölyesinden istifade edilecektir.  

Dördüncü Mıntıka: 

Keller-Fevzipaşa-Diyarbakır ve Malatya-Sivas hatlarıyla gelecekte 

Malatya ve Elâziz’den doğuya doğru inşası düşünülen hatları kapsa-

maktadır. Merkez atölyesi Malatya’dır. Küçük atölyeler hattın profil-

lerinin ve depo mevkilerinin tespitinden sonra seçilecektir.  

Beşinci Mıntıka: 

Sivas’tan kuzaydoğuya doğru yapılacak yollar ile şimdi işlemekte 

olan Erzurum-Sarıkamış hatlarını kapsamaktadır ki bu mıntıkanın 

atölye merkezi ve küçük atölyeleri şebekenin inşaata başlandığı zaman 

tespit edilecektir
99

.  

Madde 3-İşletme müdüriyetlerinin aşağı yukarı biner kilometrelik 

kısımları ihtiva etmek üzere teşkili ve işletme müdüriyetiyle idare edi-

lecek olan Anadolu hattının merkezi Haydarpaşa, Samsun-Sivas de-

miryolunun merkezi Sivas olması ve Ereğli mıntıkası dar hat şebekesi-

nin merkezinin güzergah üzerinde inceleme sonrasında ortaya çıka-

cak sonuca göre tespit edilmesi uygun görülmüştür.  

Madde 4-Yeni inşa edilecek hatlara gerekli hareket müstahde-

mini, Haydarpaşa’daki Şimendifer Mektebi tarafından yetiştirilecek ve 

bu okula dışardan imtihanla kabul edilecek öğrenciler hat üzerinde 

staj görmek üzere 6 ayda yetişebileceği için yeni hatların yıllık ihtiyacı 
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 Üçüncü Demiryolları Kongresi…, s.3. 



 CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA YAPILAN 

DEMİRYOLU KONGRELERİ VE ATATÜRK DÖNEMİ 

DEMİRYOLU POLİTİKALARINA KATKISI 

2639 

 

olan 100 hareket ve katar memuru iki devrede işletmeye verilebilecek-

tir.  

Cer personeli olarak her 100 kilometrelik hatta 22-25 mühendis 

ve fen memuruna ve toplam 300 kadar makinist, ateşçi, depo görevlisi, 

revizör ve gardvagon gibi makine ve vagon müstahdeminine ve takri-

ben 450 sanatkâr işçiye ihtiyaç vardır. Bunlardan Umuru Cerriye Re-

isliği ve fabrika müdürlüğü ile muavinliklerini icra edeceklerin İstan-

bul Yüksek Mühendis Mektebi öğrencisi arasından ve lise mezunları 

arasından sınavla seçileceklerle ile eğitim için Avrupa Politeknikumla-

rına gönderilmesi suretiyle ve fabrika şube amirlikleriyle depo müdür-

lüklerinde istihdam edileceklerin de sanayi mektebi mezunları arasın-

dan sınavla seçilecekler ve Avrupa’da teknikumlarda tahsil gönderile-

rek yetiştirilmesi ve makine ve atölye personeli yetiştirilmek üzere 

Anadolu demiryolları çıraklarından atölyelerinden yardım edilmesi 

teklif edilmiştir.  

Madde 5- Ankara-Sivas Hattı inşaatının Kayseri’ye ulaşmasında 

Ankara-Kayseri Hattının geçici olarak Anadolu-Bağdat Demiryolları 

Müdürlüğü tarafından idare edilmesi ve Ankara-Sivas Hattı müdür-

lüğünün ise Ereğli-Ankara hattı inşaatına memur edilmesi
100

. 

Madde 6- Geniş ve dar hat inşaat malzemelerinin tipleriyle inşa-

atta uyulması gereken şartnameler, teknik ve fennî esaslar aşağıda tes-

pit edilmiştir.  

Raylar: Geniş (normal) hatta 12 metre uzunluğunda ve her metre 

uzunluğu 40 kilogram ağırlığında olacaktır. Ve engebeli 11.88, 11.92, 

11.96 metre uzunluğunda raylar kullanılacaktır.  

Dar hatlarda: Uzunlukları düz yolda 12 ve engebeli 11.96, 11.92, 

11.88 metredir. Ağırlığı her metre uzunlukta 34 kilogramdır.  
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Traversler: Geniş (normal) hatta 2.40 metre uzunluğunda ve 

62.300 kilogram ağırlığındadır. Ahşap traverslerin uzunluğu 2.60 

metredir.  

Dar hatlarda 1.90 metre uzunluğunda ve 50.140 kilogram ağırlı-

ğındadır. Ahşap traverslerin uzunluğu 2.10 metredir.  

Cebireler: Her iki hatta 4 der bulunlu ve korniyesizdir.  

Ergo: Her iki hatta Anadolu hattının 925 tipinde olmak üzere iki 

cinstir.  

Platform Genişliği: Geniş (normal) hatta 5.10 metredir. Büyük 

köprülerde ve gardbalastlı olan kaya yarmalarda 4.5 metreye kadar 

düşürülebilir.  

Dar hatlarda:4.00 metredir. Gardbalastlı kaya yarmalarda 3.60 

metreye kadar gidebilir.  

Balâst Yüksekliği: Geniş (normal) hatlarda: demir traversle 35 

santimetre, ahşap traversle 40 santimetredir.  

Dar hatlarda: Demir traversle 30 santimetre, ahşap traversle 35 

santimetredir.  

Balâstın yüzeyinin genişliği: Geniş (normal) hatlarda demir tra-

versle 3.30 metre, ahşap traversler 3.50 metredir.  

Dar hatlarda: Demir traversle 2.70 metre ve ahşap traversle 2.80 

metredir.  

Balast meyili: Her iki hat için 1/1 dir. 

Travers Adedi: Geniş (normal) hatlarda düzlükte ve 400 metre-

den büyük yarıçaplı eğimlerde iki travers arası 85 santimetre ve 400 

metreden (400 dahil) 250 metreye kadar (250 dahil) yarıçaplı eğim-

lerde 80 santimetre ve 250 metreden küçük yarıçaplı eğimlerde 74 

santimetre olarak tespit edilmiştir. 17/1000 (dahil) den büyük rampa-

larda bu aralıklar 85 yerine 80 ve 80 yerine 74 santimetredir.  
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Dar hatlarda: 300 metreden (300 dahil) büyük yarıçaplı eğimlerde 

ve düz arazide ortalama ray uzunluğunda 14 ve 300 (hariç) den küçük 

ve 200 (200 dahil) metreden büyük yarıçaplı eğimlerde 15, 200 met-

reden küçük yarıçaplı eğimlerde 16 travers kullanılacaktır. 

16/1000 (dahil)den büyük meyillerde beher ray uzunluğunda bir 

travers ilâve edilecektir.  

Hat Gabrisi: Geniş (normal) hatlarda normaldir.  

Dar hatlarda: genişliği 3.5, yüksekliği 4.20 metre olmak üzere ge-

niş (normal) hat gabarisine benzerdir. 

Azamî Sürat: Geniş (normal) hatlarda en az 60, dar hatlarda ise 50 

kilometredir.  

Sürekartman ve dever: geniş (normal) ve dar hatlar için cetvel-

lerde gösterilmiştir.  

Azamî meyil: Geniş (normal) hatlarda düz yolda 25/1000 dir. 

Münhanilerde münhanilerle meyillerden meydana gelen mukavemet 

toplamı her bir tonda 25 kilogramı geçmeyecektir.  

Dar Hatlarda: Düzlüklerde 20/1000 dir. Münhanilerde münhani-

lerle meyillerden meydana gelen mukavemet toplamı her bir tonda 20 

kilogramı geçmeyecektir. Fevkalâde durumarda da Nâfia Vekâletinin 

izniyle bu mukavemet 25 kilogram olarak kabul edilir.  

Asgarî Nısıf Kutur: Geniş (normal) hatlarda: Düz arazide 300 ve 

arızalı yerlerde 250 metredir. Pek arızalı arazide Nâfia Vekâletinin iz-

niyle 200 metreye kadar indirilebilir.  

Demir Köprülerin hesaplarında dikkate alınacak dingil ağırlığı: 

geniş (normal) hatlarda:20 ton, dar hatlarda 16 tondur. 

Tren birleşme duraklarında arasındaki mesafe: Her iki hatta düz 

yerlerde ve 8/1000 meyline kadar tatlı meyilli arazide 20 kilometredir. 

Fevkalâde durumlarda 25 kilometreye kadar çıkabilir. Meyiller sert-

leştikçe bu mesafe tenkis edilir. 15/1000 den büyük meyilli hatlarda iki 

birleşme durağı arasındaki mesafe 12 kilometreyi geçemez.  
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Birleşme duraklarının toprağın tesviyesi ve hatlarının uzunluğu: 

Geniş (normal) ve dar hatlarda toprağın tesviyesinin uzunluğu asgarî 

600 metredir.  

Ray adeti Ray Tulü Adet makas Tulü 

Birleşme hatların en az uğunluğu: (44 X 12.008) + (2 X 27.018) 

= (528.38) metredir.  

Su kulelerinin yüksekliği ve hacimleri: 

Her iki hatta su rezervuar kaidesinin ray seviyesinden itibaren 

yüksekliği, depo mevkilerinde 12.50, ara mevkilerde ise 7.50 metre-

dir. Rezervuarların hacimleri: depo mevkilerinde120, ara mevkilerde 

60 metrekaredir. Su verici boruların ve su cenderelerinin iç çapı (200) 

milimetredir.  

Madde 7- Geniş (normal) hatlarda lokomotif ve vagon tipleri, Ana-

dolu hattında kullanılan tiplerin aynıdır. Yeni hatlarda şimdilik 15 ton 

dingil tazyikinde makineler kullanılacaktır. Fakat 6 ncı maddede tes-

pit edilen esaslar dahilinde inşa edilecek olan geniş (normal) hatları-

mızda gelecekte ihtiyaca göre; 17 ve hattâ 20 ton dingil tazyikini sahip 

edevatı hareket ettirecek parçalar kullanılabilecektir. Bundan böyle 

geniş hatlar için sipariş edilecek yük vagonlarının ileride otomatik 

frenlerle teçhiz edilmesi için bu fren parçalarının montajı için gerekli 

tertibata sahip olması dikkate alınacaktır.  

Dar hat makineleri bu hatlar için kabul edilen 15 tonluk dingil 

tazyikine sahip olacak şekilde inşa edilecek ve geniş hat makineleri teç-

hizatının burada da mümkün mertebe kullanımına gayret edilecektir.  

İsveç grubu tarafından inşa edilecek hatlar için bu memlekete si-

parişi gerekli olan vagon ve makinelerin, şimdiye kadar İsveç’te inşa 

ve kullanılmış olan modellerin arasında kabul görenler araştırılarak 

seçilecektir.  
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Dar hatlar yük vagonlarının da yolcu vagonları gibi şimdiden oto-

matik frenlerle ve otomatik koşum takımları ile teçhizine karar veril-

miştir
101

.  

Madde 8- Ankara’da kurulmasına birinci madde gereğince karar 

verilen genel müdürlük teşkilâtı hakkındaki kanun Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nden çıkar çıkmaz, yeni teşkilâtın hemen vücuda getiril-

mesi ve ancak Ankara’da gerekli binalar yapılıncaya kadar dairelerin 

bir kısmının Haydarpaşa’da bırakılıp binalar yapıldıkça peyderpey 

Ankara’ya nakledilmesi. 

Madde 9- Umuru Nâfiaya ait mesaili aliye ile meşgul olmak ve ve-

zaifi ve sureti teşekkülü bir özel bir talimatname ile tayin ve tespit edil-

mek üzere bir Umuru Nâfia Meclisi Alisinin oluşturulması  

Madde 10- Yabancı şirketlerin marifetiyle inşaları devam eden 

hatlara ait malzemenin satın alma ve ihalelerinin şimdilik Ankara İn-

şaat ve İşletme Genel Müdürlüğü’nün, inşaat ve Fen Heyeti ve genel 

Muhasebe müdürlerinden oluşan bir komisyon tarafından yapılması 

karar verilmiştir. Ayrıca İdare-i Umumiye Malzeme Dairesi’nin nüve-

sini teşkil etmek üzere bu satın alma ve ihaleye ait muamelâtı hazırla-

mak ve idare etmek için bir kalemin şimdiden inşaat müdüriyetinde 

teşkiliyle bu kalemin âmirliğine tayin edilecek malzeme işlerine vâkıf 

bir âmirin de bahsedilen komisyona katılması uygun görülmüştür.  

Madde 11- Devlet Demiryollarına mahsus (usulu muhasebe ka-

nunu) tanzimi uygun görülmüş ve projesinin hazırlanması uzmanla-

rına havale edilmiştir.  

Madde 12- Memleketimizde teknik ve fenni ölçülere uygun, mali-

yeti dayanıklılığı ve kullanım ömrüne göre demir traversten daha kul-

lanışlı olacak ve sağlam bir şekilde ihtiyacı temin edecek derecede ah-

şap travers imal edilebilinceye kadar demir travers kullanımına devam 

edilmesine karar verilmiştir. Ahşap traverslerin şimdilik yalnız demir 
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köprüler üzerindeki depo hatlarında ve deniz kenarlarında kullanıl-

ması teknik olarak mecburî olan yerlerde kullanılması uygun görül-

müştür.  

Madde 13- Kayseri atölyesinin inşaatına hemen başlanmak 

lâzımsa da, bu inşaatın tamamlanmasına kadar Kayseri-Sivas ve Sam-

sun-Sivas hatlarına ait lokomotif ve vagonların tamiratının Ankara ve 

Samsun’da yapılması ve bu noktanın temini için de Ankara atölyesi 

teçhizatının tamamlanması ve Samsun atölyesinin genişletme ve teçhiz 

edilmesi gerekmektedir. 

Ankara ve Samsun’da yapılacak büyük tamirat için Eskişehir atöl-

yesinin genişletme ve teçhizi gerekmektedir.  

Ankara ve Samsun’da yapılacak büyük tamirat için Eskişehir atöl-

yesinden yardım edilmesi uygundur.  

Madde 14- Keller (Fevzipaşa)-Diyarbakır hattına ait malzemenin 

İskenderun’dan nakledilmesi, Mersin Limanı’na göre; hem çok ucuz 

ve hem çok kolay olacağı cihetle bu meselenin dikkate alınması An-

kara-Ereğli hat malzemesinin Filyos Limanına ihracı uygun olacaksa 

da, işin başlangıcında yükleme ve boşaltma imkanları derecesinin in-

celenmesi ve Derince de rıhtıma yanaşan bir vapurdan başka diğer bir 

vapur daha alabilecek bir istikamet vücuda getirilmesinin çok uygun 

ve gerekli olduğu kararlaştırılmıştır. 

Madde 15- Kayseri-Sivas-Turhal inşaatının sureti idaresi hak-

kında alâkadar zevatla görüşüldükten sonra bir karar verilecektir.
102

.  

II. 4. Dördüncü Demiryolları Kongresi  

1927 senesinin 14 Haziran-16 Haziran tarihlerinde Haydar-

paşa’da Nâfia Vekili Behiç (Erkin) Bey’in başkanlığı altında dokuzu 

yüksek mühendis ve ikisi hareket ve cer dairesi reisi ve muavininden 

oluşan aşağıdaki isimlerine yer verdiğimiz 11 kişilik bir heyet halinde 

toplanmıştır. 
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Trabzon Mebusu Muhtar Bey, 

Fen Müşaviri Mayister Paşa 

Müfettiş-i Umumi Mühendis Nuri Bey  

İnşaat Müdürlüğünden Mühendis Rıfat Bey 

İnşaat Müdürlüğünden Mühendis İzzet Bey 

Yol Dairesinden mühendis Muhlis Bey 

Yol Dairesinden mühendis Rıfat Bey 

Yol Dairesinden mühendis Dumayi Efendi 

Cer Dairesi Reisi Mühendis Tevfik Bey 

Hareket Dairesi Reisi Muavini Zihni Bey 

Hareket Dairesi Muavini Mühendis Kaldis Efendi
103

 

Yapılan bu kongrede  

1-Memleketimizde inşa edilmekte ve edilecek bulunan demiryol-

larının müstakbel lokomotif depolarının şekli, 

2-Fevzipaşa ve Irmak istasyonlarında yapılacak tesisatın tarzı, 

3- Filyos-Ereğli demiryolunun tek veya çift hatlı inşası, buhar veya 

elektrik kuvvetiyle işletilmesi, 

4-Irmak- Ereğli hattının dar veya geniş yapılması,  

Konuları üzerinde durularak müzakere edilmiştir. Bunlardan; 

1-Lokomotif depolarının şekli hakkında:  

a-Umum depoların dikdörtgen şekilde olması, 

b-10 lokomotife kadar genişlikte olanların dikdörtgen ve daha bü-

yüklerinin halka şeklinde, dairevi yapılması, 
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c-Başlangıçta küçük yapılacak depoların dikdörtgen şekilde yapıl-

ması ve genişletilmesi icap ettikçe halka şeklinde inşası, 

d-Yalnız 4 makine içine sığacak derecede küçük ve ileride geniş-

letme ihtiyacı olmayacağı tahmin edilenler dikdörtgen ve memleketi-

mizde genellikle inşa edilecek olan orta büyüklüklerinde daire halkası 

şeklinde yapılması gibi dört şekilde ileri sürülmüş olan tekliflerin mü-

nakaşası neticesinde: lokomotif depolarının –büyüklükleri ne olursa 

olsun- dikdörtgen şekilde inşaları ekseriyetle kabul edilmiştir.  

2- Fevzipaşa Irmak istasyonlarında yapılacak tesisat 

Fevzipaşa İstasyonu İçin: 

İnşaat müteahhidi İsveç grubunun hazırlamış olduğu plân bazı 

ufak tadilatla uygun görülmüştür. Bu bakımdan makine deposunun 

ileride 8 lokomotif alacak derecede genişletilmek üzere şimdilik 4 ma-

kinelik inşası, 

Kömür sahalarının 1000-1200 ton kömür alacak surette genişle-

tilmesi, 

Döner köprü çapının 20 metre olması,  

Depo civarında cer personeli için ayrı bir yatakhane yapılıp cer ve 

hareket personeli için istasyonda şimdilik 30 kişi almaya elverişli fakat; 

ileride genişletilmeğe müsait bir yatakhane inşası nazarı itibara alın-

mıştır. 

Irmak İstasyonu için de 

Dar hat için (o tarihteki esaslara göre düşünülmüştür) 6 geniş hat 

için 4 makine alabilecek bir depo, hareket ve cer personeli için 30 ki-

şilik bir yatakhane ile 50 kişilik bir hamal koğuşu, ikinci sınıf bir istas-

yon binasıyla; aktarma memurları için ayrı bir bina ve günde 200-300 

ton kömürün ve 50 ton zahireyle 150 metreküp kerestenin ve 10 ton 

ayrı eşyanın aktarmasını yapabilecek iskele ve tesisatın inşasıyla 20-30 

bin ton kömürü depo edebilecek saha ve bu sahayı idare edecek dar 

ve geniş hatların temin edilmesi gerekliliği tespit edilmiştir.  
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3- Filyos-Ereğli demiryolunun tek veya çift hatlı yapılması, buhar 

veya elektrik kuvveti ile işletilmesi işi için de: 

Bu demiryolunun şimdilik tek yollu yapılmasının ve buharla işle-

tilmesinin ihtiyaca kâfi olduğu kararlaştırılmıştır. 

4-Irmak- Ereğli hattının dar veya normal yapılması meselesi de 

incelenmiştir
104

.  

SONUÇ 

Cumhuriyetin ilanının hemen ertesinde bir demiryolu ağı oluş-

turma düşüncesiyle hareket eden cumhuriyet kadroları ülkenin eldeki 

kıt imkanlarıyla çalışmalara başlamışlardır. Bu demiryolu çalışma ve 

politikaları belli bir plan dahilinde olmasının yanında dönemin eko-

nomik siyasi ve askeri sebepleri başta olmak üzere yer yer değişiklik-

lere uğrayarak devam etmiştir. Ama nihai hedefi olan ülkeyi demirağ-

larla örme düşüncesini bir nebzede olsa gerçekleştirmişlerdir.  

Demiryolları kongrelerinin Atatürk dönemi demiryolu çalışmala-

rında önemli bir katkısı olmuştur.  

Demiryolu politikalarının oluşturulmasında bu düzenlenen de-

miryolları kongrelerinin de önemli etkisi olduğunu görmekteyiz. Dö-

nemin Nâfia Vekillleri (Süleyman Sırrı ve Behiç Bey) demiryolları ile 

ilgili yapılacak işlerde tek başına karar verme yerine yetkin mühendis 

ve bürokratların katılımıyla bu dört kongreyi düzenlemişlerdir. Dü-

zenlenen bu kongrelerle yapılacak demiryolu hatlarının uzunlukları, 

ray ve vagon tiplerinin tespiti, kullanılacak malzemenin cinsi, hatların 

dar veya geniş yapılması, atölyelerin yerlerinin tespiti ve büyüklükle-

rinin belirlenmesi, demiryolu teşkilatının düzenlenmesi gibi, demir-

yolu politikaları ile ilgili birçok konunun ele alınmış ve alınan kararlar 

ekseninde uygulamaya konulmuştur. Özellikle Devlet Demiryolları 

Genel Müdürlüğü Teşkilatı’nın kurulması organize edilmesi yine bu 

demiryolları kongrelerinde alınan kararlar çerçevesinde oluşturul-

muştur. Demiryolları inşa ve işletilmesinde teknik anlamda yapılacak 

 

104
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çalışmalarda bu kongrelerde ciddi bir şekilde sahasında yetkin kişi-

lerce tartışılmıştır. Tartışılan konularla ilgili alınan kararların büyük 

çoğunlukla demiryolu politikalarında uygulandığını görmekteyiz. Bu-

nun yanında bazı konularda ise farklı bir yol izlendiği de olmuştur. Bu 

anlamda aşağıdaki iki örnekte bunu görmekteyiz.  

Birinci demiryolları kongresinde büyük atölyenin Kayseri’de ku-

rulması karar verilmişken Samsun-Sivas Demiryolunun Erzurum’a 

kadar uzatılması Çetinkaya-Malatya İltisak Hattı’nın yapılması ve Si-

vas’ın birkaç demiryolu hattının kavşağında bulunması gibi sebepler-

den büyük atölye Sivas’ta inşa edilmiştir. 

Demiryolları kongrelerinde özellikle cumhuriyet öncesinde farklı 

hat genişliği (ekortman) bulunması yapılacak inşa edilecek demiryolu 

hatlarının genişliği tartışmasını ortaya çıkarmıştır. İkinci demiryolları 

kongresinin temel konusu inşa edilecek demiryollarının dar mı yoksa 

geniş mi inşa edilmesi üzerine olmuştur. Kongre üyeleri iktisadı ve dar 

hatlarının hızlı inşa edilmesi gibi sebeplerden yeni yapılacak hatların 

dar hat şeklinde inşa edilmesine karar vermişlerdir. Fakat kongrenin 

üçüncü oturumunda toplantıya katılan Genel Kurmay Başkanı Fevzi 

Çakmak’ın ülkede dar ve geniş olan farklı hatların olmasının askeri 

anlamda sakıncalarını vurgulamasıyla bu karardan vazgeçildiğini gör-

mekteyiz.  

Sonuç itibariyle cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan bu demiryolu 

kongreleri ülkedeki demiryolu inşa ve işletme çalışmalarına katkısı ol-

muş ve sonraki demiryolu inşa ve işletme çalışmalarına bir anlamda 

öncülük etmiştir.  
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