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ile ilgili iddialar ortaya koyarak, «Dünya tütün stok
larının artması, memleketimiz için iyi bir şeydir» de
diler. Oysa biz, «dünya stokları artıyor; satacakları 
bir yer yok. Türkiye'ye satmak istiyorlar» diye bir de
lil olarak gösterdik; Sayın Bakanın algılamasına ba
kın! Sayın Bakan, «iyi ya, ucuz ucuz satın alırız» di
yor. Yani, hükümet, sadece sigara ithalatı değil, tütün 
ithalatına da hazırlanmış! Sayın Bakan, «Biz ucuz 
ucuz satın alırız» diyor. Biz, «yabancı sigara şirket
leri, yabancı tütün şirketleri Türkiye'yi işgal etmek 
üzereler, dikkat ediniz» diyoruz; Sayın Bakan, nere
lerde, ne cevaplar veriyor! (DYP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Bakan yine, «Türkiyemizde, gerek yabancı 
sigara satışı, gerekse filtreli sigara imalatı artık den
gelenmiştir» diyor. 

Değerli arkadaşlarım, insafla mütalaa edelim; si
gara ithalatı başladığında, 1984 yılında 26 milyon do
lar Ödendi, ikinci yıl 55 milyon dolar ödendi, tam iki 
misli; üçüncü yıl (yani 1986'da) 115 milyon dolar öden
di, yine ithalat iki misli olarak, yüzde yüz olarak kat
lanıyor. Bu, nasıl bir dengelemedir; dengelemeyi nasıl 
anlıyorsunuz? 

Bir tarafta tüketim yüzde 4 - 5 oranında artarken 
yabancı sigara ithalatı yüzde yüz artarsa, bunun so
nucu olarak, Türk sigarasının Türkiye pazarından ta
mamen çıkarılacağı iddiası doğru olmaz mı? Buna, siz 
nasıl «Hayır» dersiniz de, «dengeleniyor» diye bir ifa
de kullanırsınız? Ayrıca, Sayın Balkan, sanki önem
siz bir paraymış gibi, «205 milyon dolar ödedik» di
yor ve «Buna karşılık biz, falan fona. şu kadar Türk 
parası kazandık» diyor. Bu ne biçim hesaptır? Hesap 
bildiğini iddia edenlere bakın! Sanki 205 milyon do
lar senin paran değil, sanki dışarıya 205 milyon dolar 
karşılığında 205 milyar lira transfer etmediniz. Bu 
paralara acımıyorsunuz da, onların üzerinden fona 
aktardığınız parayla seviniyorsunuz! Bu ne biçim he
saptır? 

BAŞKAN — Sayın Sadıklar, toparlayınız efendim, 
zamanınız hayli geçti. 

CAFER TAYYAR SADİKLAR (Devamla) — 
Hay hay Sayın Başkanım, toparlamak üzereyim değer
li Başkanım. 

Değerli arkadaşlarını, Türk tütününün, dünyada en 
iyi tütünlerden biri olduğunun iddiası içindeyiz, he
pimiz bu iddia içindeyiz. Daha önce bu konuda ha
zırlanmış «Türk" tütünü hem kanser bakımından, hem 
diğer hassaları bakımından, bütün diğer tüülnlere gö
re daha iyidir, sağlığa daha yararlıdır veyahut daha 
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az zararlıdır» manasında bir rapor var; bunu Tekel 
eksperleri hazırlamıştır. 

Bu kadar iyi bir tütünün ve dünyada bu kadar ter
cih edilmesi gereken bir tütünün reklamını yapıp sat
mak yerine, bir yabancı firmanın ürettiği sigaranın, 
yabancı tütünlerle üreteceği sigaranın reklamları için 
Türk pazarında para harcanmasının nedenlerini niçin 
araştırmayalım arkadaşlarım? İşte deliller ortada, işte 
iddialar ortada, işte bu iddialar, hatta Sayın Bakanın 
ifadeleriyle ortada... Gelin, Yüce Meclisin çok de
ğerli üyelerinin reyleriyle bu iddiaları ortaya çıkarta
lım, aydınlığa kavuşturalım ve Türk tütünün istikba
lini sizin ellerinizle sağlığa kavuşturalım. 

Bu görüşlerle Yüce Meclisi saygılarımla selamlı
yorum. {DYP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cafer Tayyar Sadıklar ve 12 
arkadaşının vermiş olduğu Meclis araştırması öner
gesi üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu ve 12 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politi
kasından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, öde
meler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi so
runlara karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10156) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler» bö
lümünün 2 nci sırasında, Hatay Milletvekili Sayın Mu
rat Sökmenoğlu ve 12 arkadaşının, hükümetin eko
nomik politikasından kaynaklandığı iddia edlen enf
lasyon, ödemeler dengesi açığı ve artan dış borçları
mız gibi sorunlara karşı alınacak tedbirleri tespit et
mek amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesinin müzakeresine geçiyo
ruz. 

Hükümet?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye, yüksek düzeyde seyreden enflasyon, öde

meler dengesi açığındaki büyüme ve giderek ağırla
şan dış borçlar nedeniyle kritik bir döneme girmiştir. 

Dış borçlarımız 1986 yılında 6 miyar 325 milyon 
dolar artarak 31,4 milyar dolara ulaşmıştır. Yanlış 
borçlanma ile artan borçlar sayesinde Türkiye her 
yıl 5 milyar dolardan fazla borç ödemeyle karşı kar-


