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Aga$rda yer alan sorulann Bagbakan Sayrn Recep Tayyip Erdolan tarafrndan
Anayasa'nrn 98'inci ve TBMM igtUzU$U'nlrn 96 ve 98'inci maddeleri uyannca yazrlr
olarak cevaplandrnlmasrnr arz ederim . 27 .09.2011

M. Akif HAMZAgEBI
istanbul Milletvekili

Rize i l inde GUndo$du Beldesinde 27 A$ustos 2010 tar ihinde giddetl i  yagrg
sonucu yaganan sel ve heyelan felaketi neticesinde 12 vatandagrmrz hayatrnt
kaybetmig, 6 vatandagrmrz yaralanmrg, 2 vatandagrmrz da sel sularrna kaprlarak
kaybolmugtur. Sel ve heyelan felaketi bir gok aileyi maddi kayrplara da ulratmrgtrr.

Bu kez 24 EylUl2011 tarihinde Rize Merkez'de meydana gelen sel felaketinde
1 vatandagtmtz hayatrnt kaybetmig, felaketin ardrndan sularrn gekildigi kent merkezi
gamur ve balgrkla kaplanmtg, bdlgede bUyUk maddi hasar olugmugtur.

Rize Belediye Bagkant Halil Bakrrcr basrnda yer alan agrklamalarrnda afetten
sonra ortaya grkan gamur ve balgr$rn 15 gUnde temizlenebilecegini belirtmigtir. Yine
Saytn Baktrct 'ntn basrnda yer alan i fadeleri  "Qalrgan ekipler in saytstnt artrrdrk. Bu
gorUntUyU en geg 15 gUnde ortadan kaldrraca$rz. Ama bununla bitmiyor. Dogu batr
istikametinde 26 deremiz var. Bunlarrn 4'U buyuk. Bu 4 bUyUk derenin tamamr
dolmug vaziyete. Kegke Karadeniz Sahil Yolu buradan gegerken en azrndan
Menderes Bulvart 'ntn denize akan kanal larrnr daha bUyUk yapsalardr. O kanal lar agrk
olsaydt bu stktntt lan yagamazdrk. O dereler aktr,  Karadeniz Sahi l  Yolu'nun yUksek
yaptlan ktsmlna vurdu ve gehre geri ddndU. Bu gehrin 3'te f ini su bastr. Bu tehlikeyi
biz 2004 ytltndan beri biliyorduk. Segildi$imiz ilk aylarrnda Karadeniz Sahil Yolu'nun
hatalt  ve eksik yaptldr! tnt,  bu gehrin traf i ! ini  ve su baskrnrnr kaldrramayaca$rnr
soylUyorduk. Ama Rize Belediyesi 'nin gUcUnUn bunun maliyet ini  kaldrramayacagrnr
da sOyledik. Kamuoyundan bize destek gelmedi$i igin bu proje bir gekilde bitiri ldi.
Bana gunu sorabilirler; 8 ytl 6nce bunu s6yledin de sen ne yaptrn? Belediyenin
gUgleri  i le bu bakslarrn temizlenmesi mUmkUn degi l .  Bundan 1.5 ay 6nce belgelerle
bakanltklara bu konuda bi lgi  verdim. Bu yonde proje gahgmalarr baglatr ldl .  Bunu
yapmaya ne belediyenin gUcU yeter, ne de Rize'deki elemanlarrn. Ama, 'Halil Bakrrcr
sen diyorsun?' derseniz, buna diyecek sOzUm yok. Ben sonucu s6ylUyorum. Ben
bakanlrklarrn buna destek verece$ine inanryorum" geklindedir.

Buna gore;
1. Karadeniz Sahi l  Yolunun zeminden yUksekte inga edi ldigi  ve bu durumun

sahil yolu boyunca sellere neden oldulu gdrUgUne katrhyor musunuz?
2. Katrhyorsantz projede gerekli degigiklikleri yapmayr dUgUnUyor musunuz?
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3.

4.

5.

6.

lktidara geldiginizden bu yana Karadeniz illerinde sel ve heyelan
vakalannrn sayrsr nedir? Bunlarda hayatrnr kaybeden, sakat kalan ve
yaralanan vatandaglanmlzrn sayrsr nedir? sel ve heyelanlarrn maddi
bilangosu nedir?
Proje yanhghklarr bir gok uzman tarafrndan dile getirildigi halde
yenilenmeyen altyapt nedeniyle olugan sel ve heyelan felakeflerini ,,afet,,
olarak nitelendirmeyi do$ru buluyor musunuz?
Onlenebilir felaketler nedeniyle hayatlarrnr kaybeden vatandaglalmrzrn
aileleri i le maddi kayrplan olan ailelerin kayrplarrnl telafi etmek igin
girigimde bulundunuz mu? B6yle bir girigimde henuz bulunmadrysanrz
bulunmayr dugunuyor musunuz? Bulunduysanrz hangi ailefere ne kadar
maddi ve ayniyardrmda bulundunuz?
Yaganan sel ve heyelan felaketlerinin yant stra kenflerin buyUmeleri
nedeniyle olugan altyapr eksikliklerini tamamlamayr, ya da mevcut altyapr
projelerinde degigiklikler yapmayr dUgUnUyor musunuz?


