
ANTALYA-KONYA ARASI 95 Km. KISALACAK

Antalya-Konya arasını 95 kilometre kısaltacak Taşağıl-Beydiğin yol yapımının 2009 yılı yatırım
programına alındığını belirten AK Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak, Karayolları 13. Bölge
Müdürü Öner Özgür, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü Proje Başmühendisi Zeynel Ali Demirel
ve Devlet Su İşleri(DSİ) 13. Bölge Müdürü Sedat Özpınar, Taşağıl Belediye Başkanı Şakir
Ergin, Manavgat Ziraat Odası (MZO) Başkanı Rasim Metin, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı
Nejat Tığlı ve AK Parti Taşağıl belediye başkan adayı Mimar Adil Aydın´ında aralarında
bulunduğu yetkililer tarihi ipek yolu Kesikbeli´nde, Yaklaşık sekiz yüz yıl önce Anadolu Selçuklu
Devleti´nin önemli ticaret kervanlarının geçtiği yol güzergahında incelemelerde bulundu.

  

Taşağıl´ı, Beyşehir ve Konya´ya bağlayacak yol Antalya-Konya arasını 95 kilometre
kısaltmasının yanında yol üzerinde bulunan Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde yapılan
tarihi eserlerin turizme kazandırılarak ülkemize gelir sağlanması ve yol üzerinde bulunan
yerleşim yerlerinin bundan gelir etmeleri hedefleniyor.

  

2009 yılında Antalya´da 4 yolun yatırım programına alındığını bildiren AK parti Antalya
Milletvekili Sadık Badak, bunların Beydiğin(Kesikbeli)-Beyşehir, Alanya-Karaman (Kuşyuvası
yolu), Gazipaşa-Anamur ve Antalya´yı Burdur´a bağlayan Kuzey Antalya yolu olduğunu söyledi.
Taşağıl´dan İbradı üzerine bağlanacak olan Beydiğin- Kesikbeli Yolunu´nun tarihi ipek yolu
olduğunu ifade eden Badak, Anadolu Selçuklu Devleti´nde Konya´dan Antalya´ya ulaşımın bu
yoldan yapıldığını belirterek, “Yolu 2 yıl içinde bitirerek hizmete açmayı hedefliyoruz. Çalışmalar
bitince Antalya-Konya arası 95 kilometre kısalacak. Böylece hem zamandan hem de enerjiden
tasarruf etmiş olacağız. Yolu hizmete girmesiyle birlikte Manavgat ve İbradı ilçeleri dağ köylerini
eko turizmine açacağız.“ diye konuştu.

      

 AK Parti Antalya Milletvekili Sadık Badak Konu hakkında yol güzergahı üzerinde bulunan
Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan Kargıhan´ın içerisinde yaptığı açıklamada "Antaly
a´yı bu yol üzerinden Beyşehir-Konya´ya bağlayacak yolla ilgili Karayolları Genel
Müdürlüğünün programı var. 2009 programında bu yolu ihale etmek, ve daha sonra 2010´da da
devam etmek programı var. Bugün ilgili teknik arkadaşlarla beraber böyle bir inceleme gezisi
yapıyoruz. Bu geldiğimiz yer olan Kargıhan´a kadar asfalt bundan sonrası asfalt değil. 
Oraya da çıkacağız arkadaşlarla önümüzdeki yıllarda bu yolun açılmasını bekliyoruz. Yol demek
medeniyet demek yol yapıldıktan sonra ekonomi de gelişiyor, sosyal hayat da gelişiyor, her türlü
çalışma bu bölgede gelişiyor. Dolayısıyla önce yol yapılacak sonra bu bölgedeki turistik
değerler, bu güzergahtaki diğer değerler ortaya çıkar. Ekonomiye, sektörlere kazandırılmış olur.
73 Kilometre olan yapılacak yolun ihaleye ve kaynağa bağlı olarak iki yıl içerisinde bitirilir.
Keşifleri her halde 2009 yılı içerisinde çıkacak, her halde 90 milyon YTL gerekir. Karayolları
yapılacak yolun birinci kısmının ihalesini yaptı. İncelemelerini yapıyor. 95 kilometre daha yol
kısalmış oluyor bu da normal şartlarda 60-70 dakika kısalması demektir zaman olarak. Şimdi
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bizim önümüzdeki dönemde yol olarak önem verdiğimiz özel idare yani valilik yetki ve
sorumluluğunda yapılmakta olan Antalya, Korkuteli, Denizli duble yolu ve Antalya, Alanya
Gazipaşa, Mersin duble yolu hariç o iki yol hariç önümüzde ki dönem için üzerinde durmakta
olduğumuz dört tane proje var. Bunlardan bir tanesi Antalya´nın batı çevre yolu, ikincisi
Antalya´nın kuzey çevre yolu organize sanayi bölgesinden Isparta yoluna projelendirilmekte
olan, üçüncüsü bu yol Taşağıl, Beyşehir yolu, dördüncüsü Alanya´yı Karaman´a bağlayacak
olan Kuşyuvası yolu geçtiğimiz Ağustos ayında Kuşyuvasına Ulaştırma Bakanımız bizzat
Karayolları Genel Müdürü ve ilgili teknik arkadaşlarla geldi, inceleme yaptı Karaman
Milletvekilleri ve Antalya Milletvekilleri bizde oralarda bulunduk. Şu anda Kuşyuvası yolunun
proje çalışmaları yapılıyor, alternatifler üzerinde duruluyor. Zannediyorum ki Kuşyuvası
mevkiinde 1 kilometrelik bir tünel üzerinde duruluyor. O tünelle Kuşyuvası yolu Karaman,
Konya, Alanya´yı bir birine bağlayacak birinci sınıf vasıflı bir yol olacak. Bu yol biraz önce
bahsettiğim gibi 73 kilometre Karayolları Genel Müdürlüğü buranında projelerini bitirmek üzere,
birinci kısmının ihalesini yaptı. Sonuçlandıracak ümit ediyorum bu yolu önümüzde ki döneme
kadar tamamlanması, böylece bu 4 projenin Antalya batı çevre yolu, kuzey çevre yolu, Taşağıl,
Beyşehir, Konya yolu ve Alanya, Karaman, Kuşyuvası yolu ile Antalya İlinin İç Anadolu´ya
bağlanmasının daha da güçlendirilmiş, kuvvetlendirilmiş olacak. Bugün burada ilgili arkadaşlarla
bir inceleme gezisi yapıyoruz. Taşağılın içerisinde, kavşaktan Taşağıla kadar olan bölgede imar
olduğu için belediyenin yapması gereken bazı çalışmalar var. Orada Devlet Su İşlerinin 1968
yılında kanaletler var. Bu kanaletlerin düzenlenmesi lazım. Burada belediyenin yapması
gereken çalışmalar var. Böylece bir inceleme gezisi yapıyoruz. Bu geziye arkadaşların,
vatandaşların, muhtar arkadaşların gösterdiği ilgi bu yolun iktisadi önemini gösteriyor. Bu
bakımdan bu yolun bir an önce yapılması lazım, tabii vatandaşın bu arzusu bize de güç veriyor.
Bunun bir an önce tamamlanması için hep beraber çaba göstereceğiz
" dedi. 

  

İnceleme gezisi sırasında geziye katılan bir vatandaş tarafından Anadolu Selçuklu ve Osmanlı
dönemlerinde kullanılan sınır kapısını, sınır görevlisi olarak temsili şekilde anlattı. Vatandaş
yaptığı açıklamada "Rakımı 1150 metre olan iki devleti bir birinden ayıran sınırda kayalar
oyularak yapılan oturaklarda birinde bir devlete ait, öbür yanında komşu devlet sınır görevlisi
varmış. Sınırlar geçildiğinde ücret karşılığında geçişlerine izin verirlermiş. İsmi 1512 numaralı
Demirkapı sınır kapısı olan ve Türkiye haritalarında belirtilen, Antalya sahilinde bulunan
Demirkapı burası. Başka yerlerde de bu sınır kapısından var. 1508 numaralı Demirkapı doğu
tarafında da var. Sınır görevlileri için çay koyma yeri, kapılarda oturaklar, kolunu dinlendirme,
dirseğini koyma yeri hepsi mevcuttur " dedi.

  

Yol yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte beldelerinde Konya´ya 3 saatte rahatlıkla
varılacağını belirten Taşağıl Belediye Başkanı Şakir Ergin, Kesikbeli sınır kapısının Osmanlı
Devleti´nde 1512 Numaralı sınır yolu olduğunu, il giriş ve çıkışlarını buradan yapıldığını kaydetti.
Ergin, “Yolun bir an önce hizmete açılmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Beldemiz Anadolu
Selçuklu Devleti´nde önemli ticaret kervanlarının geçtiği önemli yol güzergahı. Yol yapımı
bitince 800 yıl sonra yeniden eski tarihi konumuna kavuşacağına yürekten inanıyorum.“ diye
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konuştu.

  

http://www.nehir.net/detay.asp?id=1340
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