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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bayındırlık Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için
gereğini saygılarımla arz ederim.
Ahmet Kabil
Rize
Yapımı yıllardır yılan hikâyesine dönen Karadeniz sahil yolunun 536 kilometrelik SamsunSarp arası duble yol olarak yapılacağı ve bir kısım ihalelerin yapıldığı bilinmektedir; ancak, bu gü
zergâhta gerekli çalışma yapılmamaktadır.
Soru 1. Samsun-Sarp yolunda kaç müteahhit çalışmaktadır? 1996 yılı ödenekleri ne kadardır?
Soru 2. ihale ilanına çıkarılan ve dosyalan 15.7.1996 tarihinden beri bekletilen Araklı-Çay el i;
Çayeli-Hopa duble yol ihaleleri ne zaman yapılacaktır?
Soru 3. 1989'dan beri yapımı devam eden bu yolun ne zaman bitirileceği düşünülmektedir?
BAŞKAN - Sayın Bakan, buyurun.
DEVLET BAKANI AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım;
Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in sözlü sorusuna cevap vermek üzere huzurunuzda bulunuyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Samsun-Sarp arasındaki yol yapımında 9 müteahhit firma çalışmakta olup, 1996 yılının top
lam ödeneği 4 365 412 000 000 TL'dir.
Ahmet Beyin 2 nci sorusuna gelince: Araklı-Çayeli, Çayeli-Hopa yollarının proje ve keşif ça
lışmaları devam etmekte olup, 1996 yılının sonunda ihaleleri yapılmıştır.
Ahmet Beyin 3 üncü sorusuna gelince: Yapımı devam eden bu yolların, sözleşmelerindeki
ödenekleri verildiğinde, beş altı yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
Arz eder, saygılar sunarım. (RP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.
Soru cevaplandırılmıştır.
66. -Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yaş çay bedellerinin peşin ödenmesine ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/339)
BAŞKAN - 66 ncı sırada, Rize Milletvekili Ahmet Kabil'in, yaş çay bedellerinin peşin öden
mesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi vardır.
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?..Yok.
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir.
67. - Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Karaman-Ermenek arasındaki yol yapımına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Cemil Tunç'un cevabı (61340)
BAŞKAN - 67 nci sırada, Karaman Milletvekili Fikret Ünlü'nün, Karaman-Ermenek arasın
daki yol yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi vardır.
Soruyu yanıtlayacak Sayın Bakan?.. Burada.
Soruyu okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun, Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından sözlü olarak yanıtlanması
nı arz ederim.
Saygılarımla. • " ' .
Fikret Ünlü
, Karaman
Konu: Karaman-Ermenek arası yol yapımı hakkında.
Soru:, Karaman ile ilçesi plan Ermenek arasında karayolu ağına bağlı ulaşımı kolaylaştıracak,
yani ilçe ile ili birbirine bağlayacak bir karayolu, ne acıdır ki, yoktur. Yıllardır, dillere destan bu
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