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imar ve İskân Vekâleti
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27 . I V . 1959

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği Yüksek _
Makamına
'•
-Umumi Kâtiplik:
2 . I I . 1959 tarih ve 7 - 401, 2365 - 9727 sayılı
yazıları karşılığıdır :
Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt tara
fından, Erzurum şehri haritası, imar plânının
yapılmasına dair, tahrirî sual .takriri üzerine
yapılan inceleme sonunda:
»
I - Erzurum »şehri haritası 1937 yılında Be
lediyesince yaptırılmıştır. 1956 tarihinde de Be
lediyenin müracaatı üzerine mahalline bir heyet
gönderilmiş şehir haritasının yenilenmesine ihtiyacolduğu tesbit olunmuştur.
1958 yılında Harita Umum Müdürlüğünce
1/5000 mikyaslı haritası ve Tapu ve Kadastro
Umum Müdürlüğünce de 1/2000 mikyaslı t'otomozayiği yapılmıştır. Bu işler için bedel ödenme
miştir.
Erzurum Üniversitesi sahasının haritası Na
fıa Vekâletince 1957 yılında yaptırılmış ve be
deli olan 11 250 lira bu vekâletçe ödenmiştir.
I I - Erzurum şehri imar plânları iller Ban
kası Belediyeler imar Plânlama Müdürlüğünce
hazırlanmaktadır. Bu husus için belediyesi ban
kaya 22 . V . 1958 tarihinde yetki vermiştir. Şeh
rin nâzım imar plânları ikmal edilerek bugün
lerde tetkik ve tasdik edilmek üzere belediyesine
gönderilecektir.
Şehircilik ve mimarlık ücret tarifesine göre
1/5000, 1/2000, 1/100 000 ölçekli imar plân
larının keşif bedeli 297 000 liradır. Bu bedel
bu işte çalışan şehirci, mimar, desinatör, mühen
dis, muamelât ve kırtasiye ve büro masrafları
karşılığı olarak»peyderpey tahakkuk edecek ve
belediyecinden borçlanma suretiyle istenecektir.
I I I - Prof. Lambert tarafından 1939 sene
sinde yapılan imar plânı bugünün ihtiyaçlarına
cevap vermemektedir. Yeniden ele alınması 1956
senesinde toplanan imar Komisyonunca lüzumlu
görülmüştür.
Arz olunur.
imar ve iskân Vekili
Medeni Berk
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4. — Erzurum Mebusu Abdülkadir
Eryurt'un, Tortum elektrik santralinin ne zaman ikmal
edileceğine ve tesisten şehrin istifadesi
için
elektrik şebekesinin yenilenmesi hususunda ne
düşünüldüğüne dair sualine İmar ve İskân Ve
kili Medeni Berk'in tahrirî cevabı (7/402)
2 3 . X I I . 1959
T. B. M. M. Riyasetine
Tortum elektrik santrali hakkında aşağıda
arz edilen sualimin imar . ve iskân Vekilince ya
zılı olarak cevaplandırılmasına delâletlerinizi rica
ederim.
Saygılarımla.
Erzurum
Abdülkadir Eryurt
Tortum elektrik santralinin ikmali için ge
rekli döviz tamamen tahsis edilmiş midir ? Tesis
hangi tarihte ikmal edilecektir? Tesisin ikma
linde şehrin istifadesi için şehir içi şebekesinin
yenilenmesi
icabettiği söylenmektedir. Buna
göre şehir şebekesi de ele alınmış mıdır? Alın
mamışsa yapılan tesisten şehir tam istifade edemiyeeeğine göre şehir şebekesinin yenilenmesi
için ne düşünülmektedir ? Tortum tesisinden is
tifade edecek olan Tortum, Narman, Oltu, Pa
sinler tesisatı ihaleleri hangi tarihte yapılacak
tır?
* T. C.
imar ve iskân Vekâleti
Tetkik Heyeti Rs.
Sayı :11986

27.IV.1959

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisliği Yüksek
Makamına
Umumi Kâtiplik :
2 . I I . 1959 tarih ve 7-402, 2365-5727 sayılı
yazıları karşılığıdır :
Erzurum Mebusu Abdülkadir Eryurt tara
fından, Tortum elektrik santralinin ne zaman
ikmal edileceğine ve tesisten şehrin istifadesi için
elektrik şebekesinin yenilenmesi hususunda ne
düşünüldüğüne dair, tahrirî sual takriri üzerine yapılan inceleme sonunda :
1. Tortum - Tev Hidro - Elektrik tesisi için
lüzumlu dövizin tamamı transfer edilmiş, an
cak makina, teçhizat ve montaj mütaahhidinin
ihtiyacı olan 108 447 doların transferi kalmıştır.
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