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1985 yılı revize yatırım programında bu sayının 
artırılması için imkân araştırılması yapılmaktadır. 

5. Aşkale, Maden yolu halen Karayolları Genel 
Müdürlüğü yatırım programında bulunmaktadır. Bu 
yol için Aşkale'de kurulan şantiyede çalışmalara de
vam edilmektedir. Proje kapsamında Aşkale geçişi
nin düzenlenmesi de 1986 yılı içerisinde ele alınacak
tır. 

Mevcut durumu bölünmüş yol halinde olan Pa
sinler geçişinde bugün içinde herhangi bir sorun bu
lunmamaktadır. Ancak Ulaştırma Anaplanına bağlı 
olarak yapılacak olan şehir geçişleri planlanmasında 
söz konusu yol da dikkate alınacaktır. 

6. Yapılacak etütler neticesinde diğer su işleri 
arasındaki öncelik sırasına göre ve bütçe imkânları 
oranında uygulama programlarının hazırlanması sı
rasında gözönünde bulundurulacaktır. 

7. Erzurum iline bağlı ilçelerin içinden geçen 
Narman, Olur dereleri Tortum çayı, Hınıs çayının ıs
lahı konusu güzergâh boyunca olmayıp, ancak belli 
kesimlerde talep üzerine taşkın yapan kesimleri ıs
lah edilmiş veya bölgesince yapılması uygun görülen 
kesimler etüt programına ilave edilmiştir. 

8. A) Dumlu Yapağı Yıkama Tesisi 
Sümerbank Genel Müdürlüğünün bağlı kuruluşu 

Yapağı ve Tiftik A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait bulu
nan proje 1977 yılında Yapağı Yıkama Yün îpliği 
Tesisi olarak Kamu Yatırım Programına alınmıştır. 
1981 yılı Kamu Yatırım Programının hazırlanması ile 
ilgili Başbakanlık genelgesinde verimliliği kalmayan 
ve dış finansman ihtiyacı giderilemeyen projelerin 
kamu yatırım programından çıkarılması talep edilmiş
tir. 

Bu genelge gereğince Dumlu Yapağı Yün ipliği 
Tesisi, Yapağı Yıkama Tesisine dönüştürülmüştür. 
Dönüştürülme gerekçesi olarak; 

a) Hah ipliğinde kapasite fazlası bulunması, 
b) Yapağı ve Tiftik A.Ş. Genel Müdürlüğünün 

ticarî amaçlarla kurulmuş bir müessese olması -ve bu 
nedenle sınaî faliyetlere girmemesi gerektiği, 

İleri sürülmüştür. 
Ancak Tiftik ve Yapağı A.Ş. Genel Müdürlüğü 

Yün îpliği konusunda ısrarlarını sürdürmektedir. Ko
nu Kamu Yatırım Programının görüşülmesi sırasın
da Yüksek Planlama Kurulunda yeniden gündeme 
gelmiştir. Bunun üzerine Başbakanlıkça Sümerbank 
Genel Müdürlüğüne Yün ipliği Tesisi ile ilgilenilmesi 
talimatını vermiştir. 
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DPT ve Sümerbank Genel Müdürlüğü arasında 
varılan mutabakata göre; konunun Yün Sanayinin 2 
nci rehabilitasyonu projesi kapsamına alınması ve 
fizibilitesinin gözden geçirilerek yenilenmesi uygun 
görülmüştür. Bu kapsamda Sümerbank Genel Mü
dürlüğünün yeni bir fizibilite etütü ile DPT'ye baş
vurması ve DPT'nin incelemesi sonucunda yatırımın 
fizibl bulunması halinde kamu yatırım programına 
alınması söz konusu olabilecektir. 

B) Pasinler Sigara Fabrikası 
Pasinler sigara fabrikası 1976 yılı Kamu Yatırım 

Programına alınmıştır. 1984 yılı sonu itibariyle 
1 300 000 000 TL. harcama yapılmıştır. 1980 yılının 
son aylarında mevcut sigara fabrikalarının kapasite 
kullanım oranlarında meydana gelen artışların sonu
cu yurt içi sigara talebi tamamiyle karşılanmıştır. Bu 
nedenle 1982'de Erzurum Pasinler Sigara Fabrikası 
yavaşlatılmış projeler kapsamına alınmıştır. Tokat Si
gara Fabrikasının işlenmeye alınması ile de; mevcut 
sigara fabrikaları uzun dönemde yurt içi sigara ta
lebini karşılayacak bir duruma gelmiştir. 

1985 yılında Kızılay Genel Başkanlığı, Erzurum 
Pasinler Sigara Fabrikasının inşaatının depo olarak 
kullanılması talebi ile DPT Müsteşarlığına başvur
muştur. DPT ve Tekel Genel Müdürlüğü bu teklifi 
olumlu karşılamışlardır. Bu durumda, Kızılay Genel 
Başkanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğü arasında ko
nunun çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 

C) Hacıömer Halıcılık Tesisi 
DPT yetkilileri bu tesisin Kamu Yatırım Progra

mında bulunmadığını ifade etmişlerdir. 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, sanayimizin sektörler itibariyle dağılım yüzdele
rine ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/354) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazı

lı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Sayglarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Türkiyemizde şu anda sanayimizin, 
a) Basit tüketim malları sektörü sanayisi, 
b) Daha karmaşık tüketim malları sektörü sana

yisi, 
c) Dayanıklı tüketim malları sektörü sanayisi, 
d) Aramalı sanayii sektöründe, 
e) Yatırım malları sektör sanayiinde, 
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