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Nitekim, tekel idaresince yapılan çalışmalar sonucunda, 1990 yılında 5 001; 1991'de 4
031,1993'te 509; 1994'te 3 004 şişe yabancı kökenli kaçak viski yakalanmıştır. Ayrıca, tekel mamulatı satan ruhsatlı tekel bayilerinin, kaçak mamulat bulundurmamaları ve satmamaları için ge
rekli denetimler yapılmakta, sık sık uyarılmaktadır.
Size ve Yüce Kurula arz ederim.
BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Başkan...
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, cevabı yeterli bulmadınız mı efendim? Yeterli buldunuzsa,
söz vermeyeceğim size.
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bulmadım.
BAŞKAN - Bulmadınız.
Buyurun.
HALÎT DUMANKAYÂ(İstanbul) - Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Sayın Bakana
teşekkür ediyorum. İki senedir bu sorum gündemde bekliyor. İki sene bekledikten sonra bu soru
ma cevap geldi.
Bakınız, bugün, bu Meclisin gündeminde 758 tane soru beklemektedir. Sayın Başkan 30 tane
soru okudu; bu 30 sorudan 2 tanesinde milletvekili bulunmadı ve 1 tanesine de -sağ olsun- Sayın
Bakan cevap verdi.
AHMET SAYIN (Burdur) - 99 tane soru sorarsanız böyle olur.
HALİT DUMANKAYA(Devamla) - Bu nedenle, bu Meclisin denetiminin ne kadar zayıf ol
duğunu... Bu Hükümet... Bakınız, şurada sadece bir tane bakan oturuyor, diğerleri burada yoktur.
Bu Meclise saygısızlık ediyorlar. Nedir bu saygısızlık? Denetim yolları nelerdir Mecliste; sözlü so
rulardır, yazılı sorulardır, Meclis araştırmasıdır, Meclis soruşturmasıdır ve nihayet gensorudur.
Şimdi, bu Hükümet, 758 tane soru... Ya bunları... Çocuğunuz imtihana girer, kaç tane soru
yaptın dersin. İmtihana girdiği soruların yarısını yapamazsa sınıfta kalır. Şimdi, bu Hükümet bu so
rularının cevabını bilmiyorsa, o zaman sınıfta kalmıştır. Eğer, bu sorularımız... Özellikle benim
verdiğim sorular, yolsuzlukla ilgilidir. Bakınız, bu rakı şeyinde de yolsuzluk vardır. Tabiî, mahke
me karar verecektir; çünkü, tekel fabrikasından, etiketler ve şişe kapaklan dışarıya verilmiştir; ya
ni, yolsuzluk yapılmıştır. İki sene bekledikten sonra, benim bu soruma vereceğiniz cevabın ne an
lamı kalmıştır. O nedenle, ben, bu Hükümeti, özellikle bu sorulara, sözlü sorulara cevap vermeye
davet ediyorum ve yazılı Verdiğimiz sorulara da, değerli milletvekilleri, bir lazımeyı gidermek için
cevap veriyorlar. Öyle cevap geliyor ki, bir kitabın fotokopisini çekip gönderiyorlar cevap diye.
Değerli milletvekilleri, burada Meclis Başkanvekillerini, Meclis Başkanını da uyarmak istiyo
rum; böyle gayri ciddî bir cevap veren bakana, dolayısıyla, bu soruyu geri göndermesi lazım. Mil
letvekillerinin verdiği sözlü sorulara, yazılı sorulara aynı ciddiyetle cevap vermelerini bekliyor,
Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
BAŞKAN - Sayın Dumankaya, teşekkür ederim.
Sayın milletvekilleri...
AHMET SAYIN (Burdur) - Gayri ciddî soru soruyorsun.
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri...
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Soruları aynı ciddiyetle cevaplamak gerekir.
BAŞKAN - Sayın Dumankaya...
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