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başında olduğunu belgelerle kanıtlamışlardır, Türk
basınında çıkmıştır.
İkinci hususa gelmek istiyorum: «Zarar devam
ettiği için, Aşkale Kömür Ocağı kapatılsın» deniyor.
Sayın Bakana soruyorum: TKİ'nin 1976 zararı
5 100 000 000 liradır ve TKİ'nin 1977 zararının 8
milyar liranın üzerinde olacağı şimdiden saptanmış
tır. Sayın parlamenterler, Aşkale Kömür Ocağının
1976 zararı 31 milyon Türk lirasıdır ve 1976 tüm za
rarı içinde bunun payı % 0.6'dır. Eğer, Türkiye'de,
ocaklar zarar ediyor diye kapatacaksak, hangi ocağı
çalıştıracaksın Sayın Bakan, hangi ocağı çalıştıracak
sın?
Eğer, bugün Türkiye'de, Ankara'da, hepimizin gözüönünde bir ton linyit 1 500 liraya karaborsada sa
tılıyorsa, gelin, el ele verelim de, TKİ'nin bünyesinde
nasıl karaborsaya bu kömür akımı var, hep birlikte
izleyelim.
Ben, daha önemli bir şeyi arz etmek istiyorum :
Eğer, Meclis Araştırma önergesi kabul edilirse, Dev
letin elindeki bir ocağı solcular işgal etti diye, sayın
Bakanına açık mektup yayınlayan İlçe Başkanının, o
çevrede kendisinin parsellediği bazı kömür ocakları
tespit edilecektir.
Böylece, kendi çıkarları uğruna, 387 emekçinin
kış ortasında işsiz kalması ve Doğu Bölgesinde hala
halikımız tezeklerle ısınırken, biraz evvel arz ettiğim
gibi, İstanbul ve Ankara'da kömür karaborsası başını
almış giderken, Devlete ait ocağı kapatmak isteyen
partizanlarla, MC döneminde hangi yöneticilerin na
sıl işbirliği yaptığını da tespit edeceğiz.
Sözlerimi burada tamamlarken, kapatma kararı
nın ardından, bir gazeteci arkadaşımızın, olayı yerin
de incelemek amacıyla gittiği Erzurum'da, ocakta ça
lışan emekçilerle yaptığı söyleşiden bir bölümü sun
mak istiyorum. Aşkale Ocağının 387 bilinçli işçisin
den biri, Kemal Üstün, arkadaşlarının ve kendisinin
düşüncelerini şöyle dile getiriyor: «Biz, burada sonu
na dek mücadele edeceğiz. Bütün devrimciler, bütün
aydınlar, bütün vicdanı temiz, yüreği temiz olanlar
her zaman yanımızdadırlar; yaşasın namuslular.»
Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köprülüler.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis Üyesi) — Sa
yın Başkan, müsaade buyurursanız, sayın hatibin be
yanlarında tavzihe muhtaç kısımlar var; bana atfet
tikleri hususlar var, açıklanmaya muhtaç; müsaade
ederseniz, açıklamam gerekiyor.
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BAŞKAN — Usule göre, esasında iki kişiye...
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis Üyesi) — 70
nci maddeye göre, sayın Başkan... Söylemediğim söz
leri izafe etmişlerdir.
BAŞKAN — Sataşma olarak kabul ediyorsunuz;
peki, buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI
KÂMRAN İNAN (C. Senatosu Bitlis Üyesi) — Sa
yın Başkan, affinizi dilerim; Cumhuriyet Halk Parti
si Sayın Sözcüsü ile, Danıştaya gönderilen karar ko
nusunda bir ihtilaf var. Kendileri, Hükümetin, grevi
erteleme kararının, Danıştay'da, durdurma karan ile
neticelendiğini söylediler; benim ifade ettiğim ise,
Türkiye Kömür İşletmelerinin tasfiye etme, kapatıl
ma kararı hakkında Danıştay'a başvurulmuş ve Da
nıştay reddetmiştir; bunu tavzih etmek isterim.
İkincisi: Bir açık mektuba işaret ettiler. Açıklıkla
ifade edeyim, böyle bir mektup elime gelmemiştir ve
ben açık veya kapalı mektuba göre değil, Türk ka
nunlarına ve milli menfaatlerine göre hareket eden
bir Bakanım; başka türlüsü benden beklenemez.
Zarar etme konusu doğrudur. Türkiye Kömür İş
letmeleri, bu yıl 8,5 milyar zarar edecektir. Bahis ko
nusu olan, her zarar eden kuruluşun kapatılması de
ğil; ama şu anda, Nisan ayından bu yana Aşkale
Ocağında 300 ton kömür istihsal edilmiş ve tek gra
mı Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından değerlendi
rilememiştir. Bahis konusu olan, açıktan tam para ve
recek misiniz, vermeyecek misiniz? Mesele bundan
ibarettir. Yoksa mesele, devlet otoritesini reddetmek,
istihsalde bulunmamak, buna rağmen işçi haklarını ve
ücretlerini aynen almak ve talep etmek...
Sayın Köprülüler karaborsadan bahsettiler. An
kara'da kömürün tonu...
Değerli arkadaşlarım, bu doğrudur. Ankara İline,
geçen tashin yılında 650 bin ton tahsis edilmişti, bu
yıl 800 bin ton tahsis ettik. Karaborsa nereden doğu
yor? Vatandaşı düşünmüş olmaktan. Sanayiye verdiği
miz kömüre % 300 zam yapıldığını biliyorsunuz, Ey
lül ayında yapılmıştı; ama teshine ayırdığımız, vatan
daşa ayırdığımız kömürün tonu 140, 240, azami 380
liradan olmak üzere aynen muhafaza edildiği için,
istihkak sahibidir diye, maalesef kömürü alıp kara
borsaya sürme vakıaları çoktur. Ayrıca, birçok yer
lerde toplu sözleşmelerde kömür verilmektedir.
Bir vakıadır, teslim ve kabul ederim, değerli ar
kadaşlarım; ama bunun dışında, Türkiye Kömür İş
letmelerinin karaborsaya aracılık ettiğini beyan et-
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