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Soruyu okutuyorum1:
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tarafından
sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ve teklif ediyo
rum.
Saygılarımla.
Abdürrezak Ceylan
Siirt Milletvekili
1. (Türkiye Elektrik Kurumunun 1984 yılı enerji
nakil (hatlarında kullanacağı ağaç direk ihtiyacı ne
kadardır? Orman Genel Müdürlüğü şimdiye kadar
T. E. Kurumuna ne kadar direk teslim etmiştir?
2. Orman Genel (Müdürlüğü direk İhraç etmiş
midir? Etmişse kaç lira veya kaç dolardan etmiştir?
Türkiye Elektrik Kurumu eksik kalan direkleri ithal
etmiş midir? fthal etmişse ne bedelle almış, henüz
ithalat bağlantısı yapılmamış ise ne kadar fiyat isti
yorlar?
Kendi ihtiyacımız olan malı satıp tekrar ithal ede
rek yaptığınız ihracat ve ithalatın ülke ekonomisinin
yararına olduğuna inanıyor musunuz? Bundan sonra
da aynı şekilde ihtiyacımız olan emtiayı ihtraç et
meye devam edecek misiniz?
3. Kalkınmada öncelikli 27 ilde, Türkiye Elek
trik Kurumu, 1984 Yatırım Programında kaç köye
hizmet götürmeyi planlamış? Sizin Hükümetiniz dö
neminde yapılan ek programlarla kaç köy ve mahal
le 1984 programına alınmış, şimdiye kadar kaç kö
ye hizmet gitmiştir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TAIBİÎ KAYNAKLAR BAKANI
CEMAL IBÜYOKtBAŞ — '(Eskişehir) — Siirt Millet
vekili değerli arkadaşımız Mehmet Abdürrezak Ceyian'ın, Türkiye Elektrik Kurumunun enerji nakil (hat
larında kullandığı ağaç direkler konusundaki sözlü
soru önergesine cevaplarımı arz ediyorum.
Türkiye Elektrik Kurumunun 1984 yılı ağaç di
rek ihtiyacı 450 bin adet, takriben 150 bin metreküp
tür. Orman Genel Müdürlüğü 15.11 İ1984 tarihine ka
dar Türkiye Elektrik Kurumuna 123 541 • âdet ağaç
direk teslim etmiş bulunmaktadır.
9.7.1981 tarih ve 8/3321 numaralı kararnamenin
eski karar gereğince, Orman Genel Müdürlüğü ihra
catçılara ihraç edilmek kaydıyla ağaç direk tahsisi ya
par. İhracatçılar ihraç edecekleri direkleri tornalayıp
enprenye ettikten sonra ihraç etmektedirler. Bu şe
kilde enprenye işiyle uğraşan memleketimizde 11 ci
varında fabrika mevcuttur.
Orman Genel Müdürlüğünce ihraç programına
alınan ağaç direkler ise, TEK Genel Müdürlüğünün
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teknik şartlarına uygun olmayan, yani onun kullan
madığı 7-8 metre boyundaki direklerdir. TBK Genel
Müdürlüğünün elektrifikasyon işlerinde kullanmak
üzere talep ettiği direkler ise, 9 ilâ 12 metre boyunda
olan direklerdir. Bu vasıftaki direklerden Türkiye
Elektrik Kurumu 1984 yılı programını gerçekleştir
mek üzere Orman Genel Müdürlüğünden 210 bin
âdet direk talep etmiştir. Biraz evvel söylediğim gibi,
bu sene bazı sebepler dolayısıyla ancak 123 541 adet
direk teslim alınabilmiştir.
Türkiye Elektrik Kurumu 1969, 1974 ve 1976 yıl
larında da ağaç direk ihtiyacını karşılamak üzere,
memleket haricinden ağaç direk ithalinde bulunmuş
tur. Bu yılkı ve bundan sonraki yılki programlarında
da kullanılmak üzere, Türkiye Elektrik Kurumu 200
bin civarındaki ağaç direği ithal etmek üzere bir müd
det önce teşebbüse geçmiş ve bu direklerin derleme
çalışmaları devam etmektedir. Bu direklerin fiyatla
rıyla ilgili olmak üzere, daha önceki fiyatlar yerine
sadece 1984 yılında Türkiye Elektrik Kurumunun
Orman İdaresinden almakta olduğu ağaç direklerin
fiyatlarını takdim edeyim:
9 metre olanlar 1(2 900 - lira, 10 metre olanlar
16 900 lira, İH mötre olanlar 20 100 lira, 12 metre
olanlar 28 900 lira civarındadır. Bu fiyatlar, bu
şekilde enerji nakil hatlarında kullanılan direklerin
bu boydaki orta tip direklere ait olan fiyatlarıdır. İt
hal edilecek direğin fiyatının, Orman Genel Müdür
lüğünden temin edilecek direklere nazaran biraz da
ha pahalı olacağını tahmin etmekteyim. Ancak, yuka
rıda da açıklandığı üzere, Orman Genel Müdürlüğü
bu yıl Türkiye Elektrik Kurumunun istediği boyda
ki ağaç direklerin tamamını veremediği için, bunla
rın bir kısmının ithal yolu ile yurt dışından temin edil
mesi zarureti hâsıl olmuştur.
(Memleket ekonomisinin yararına olmak kaydı ile
yurt içinde üretilen bazı mallarımız ihraç edilmekte
ve uygun vasıfta olanları ise gerektiğinde ithal de edi
lebilmektedir.
Türkiye Elektrik Kurumunca 1984 yılı yatırım
programında kalkınmada öncelikli 27 ilde elektriklendirilmesi yürütülen köy sayısı 1 752 adettir. 1984
ek programına ayrıca 400 adet köyün daha elektriklendirilmesi ilave edilmiştir. Ayrıca, 1984 ek prog
ramına ithal edilen mezra Ve köy mahallesi sayısı
da 348 olmak üzere, Türkiye Elektrik Kurumunun
1984 yılı yatırım programındaki köy sayısının topla
mı 2 500'dür.
Kalkınmada Öncelikli 27 ilde sözlü soruda söz ko
nusu edilen 27 ilde eylül sonu itibariyle elektriklen-
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