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2. insan sağlığına zararlı, insanı öldüren Rus ve yabancı içkileri yasaklamayı düşünüyor mu
sunuz?
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BAŞKAN - Cevap vermek üzere, Sayın Bakan, buyurun efendim.
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) - Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; Tekel içkilerinin taklit edilerek piyasa sürüldüğü yolunda alınan istihbaratı bilgi
ler üzerine, Tekel görevlileri ile Malî Şube ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonlar sonucun
da, Vehbi Aşan ve Yüksel Asır isimli şahısların depolarında, 114 koli içinde 1 404 şişe 70 santilitrelik sahte yeni rakı yakalanmış, olay, Kartal ve Pendik Cumhuriyet Savcılıklarına 23.10.1992 ta
rihinde intikal ettirilmiştir.
Yine, Emniyet görevlilerince, 27.8.1993 günü yapılan kontrollerde, Yüksel Aşırı, Şerafettin
Pamukçu, Rıza Çiçek, Ramazan Aslan adlı sanıklarda, kaçak rakı yapımında kullanılan etilalkol ve
anason maddesi yakalanmış ve olay Kartal Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilmiştir.
1994 yılında, Emniyet Müdürlüğü Malî Şube ekipleri ile Tekel görevlilerince müştereken ya
pılan denetimler sonucunda, Gebze ilçesinde, Yüksel Aşırı adlı kişiye ait olduğu tespit edilen ka
çak rakı imalathanesi ortaya çıkarılarak, malzemelerine el konulmuştur. Bu olayla ilgili olarak,
Kartal İkinci Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmış olup, halen dava devam etmektedir.
Kaçak rakı imalatı olaylarıyla ilgili olarak, jandarma dahil, diğer emniyet görevlilerinin, 1994
yılı içinde, bölgelerinde yapmış oldukları kontrol ve denetimler neticesinde, İstanbul Küçük Çekmece'de ele geçirilen yaklaşık 3 bin şişe kaçak imal edilmiş rakıya el konularak, sanıklar hakkında
Bakırköy Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır.
Adana İli bölgesinde ise, Necdet ve Semih Diril isimli şahıslarda yakalanan 2 448 şişe kaçak
imal edilmiş rakılarla ilgili olay da, malî şube Müdürlüğünce adliyeye intikal ettirilmiştir.
Ankara ili sınırları içinde yapılan denetimler sonucunda da, çeşitli tarihlerde kaçak imal edil
miş olduğu saptanan rakılara el konularak, sanıkları hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmış
tır. ''
Ayrıca, Balıkesir ve Bursa illeri ve ilçelerinde, emniyet güçlerince yapılan çalışmalar sonu
cunda, 590 koli kaçak rakı ele geçirilmiş olup, olay Edremit Cumhuriyet Savcılığına intikal ettiril
miştir.
Ayrıca, ele geçirilen rakıların şişe etiketlerinin nereden elde edildiği konusunda da, Tekel mü
fettişlerince idarî yönden incelemeler yapılmaktadır.
1992-1994 yılları arasında, Adana, Hatay, Mersin gibi bazı bölgelerde, yöresel olarak, küçük
miktarlarda da olsa, imal edilen ve yapılan denetimlerde ele geçirilen boğma rakı imalatçıları hak
kında yasal işlemler yapılmıştır.
insan sağlığına zararlı içkilerin ithali ve satılması kesinlikle mümkün değildir; devlet eliyle
böyle bir şey yapılması düşünülemez. Tekel İdaresince* turistik işletmelerin ye iç piyasanın talep
lerini karşılamak amacıyla, viski ve diğer alkollü içkiler ithal edilmektedir. Kanuna ve ithal rejimi
ne göre de, bu yetki, sadece Tekel İdaresine verilmiştir. Yapılmakta olan ithalatta, dünyaca tanınan
ve pazar payı yüksek olan belirli marka viski ve diğer alkollü içkiler dikkate alınmakta, ithalat sı
rasında bunların analizleri yapılmakta ve bu raporlar muhafaza edilmektedir; ancak, 31.12.1986 ta
rih ve 19328 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan zatî eşya muafiyetine istinaden, yolcu beraberin
de, her yolcu, 100 santi 1 itrelik 5 şişe veya 70 santilitrelik 7 şişe içki getirilebilmesi yolunda hük
müne istinaden, bu yolla ülkemize sokulan içkilerin, zaman zaman, özellikle sınır ticareti yapılan
bölgelerde ve gümrük'giriş kapılarına yakın yerleşim alanları ile büyük şehirlerin belirli semtlerin
de satıldığı gözlenmektedir. Tekelce ithal edilmeyen; ancak, yolcu beraberinde veya çeşitli yollar
la ülkemize giren yabancı kökenli kaçak mamulatların satışının önlenebilmesi için, Tekel İdaresi
ve Gümrük Teşkilatı, diğer güvenlik güçleriyle de işbirliği yaparak, gerekli kontrol ve denetimle
ri titizlikle sürdürmektedir.
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