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Kayseri Milletvekili-Atıf Hacıpaşaoglu ve 13 arkadaşının, Rulet, tüt,
laıigırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun teklifi ile
Hakkari Milletvekili Ali Karahan, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Mu
zaffer Alankuş ve Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali
Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifi ve İçişleri, Turizm ve Tanıtma, Adalet ve
Millî Eğitim komisyonları raporları (2/301, 1/173, 2/178, 2/180)

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Rulet, tüt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları
ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ederiz.
Kayseri
A. IIactpa§aoğlu

Kırklareli
M., Atagün

hakkında kanun

Kars
0, Teli ekin

teklifi ve

gerekçesi

5 . 5 . 1966
İstanbul
î. II. fekinel

GEREKÇE
Son yıllarda rulet, langırt, tilt ve benzeri adlarla anılan çeşitli oyun alet ve makinalannm sal
gın halinde bütün memlekte yayıdığı maûmdur. Bu durum, maalesef, gerek yetişkin nesillerimizin
gerek yetişme çağmda bulunan çocuklarımızın, bu gibi eğlence vasıtalarına karşı duydukları asın
düşkünlüğün sonucudur. Basınımızda, aile ve eğitim çevrelerinden hattâ bizzat bu oyunlara ka
pılmış olan çocuklarımızdan gelme acı şikâyetlere raslanmaktadır.
Çoğu aile sorumluluğu taşıyan ve, toplum hayatında belirli hizmetler görmekle mükelef bulunan
birtakım yetişkinlerin, söz konusu oyunların cazibesi ile, işlerini ve vazifelerini ihmal ederek, va
kitlerini ve çoluk çocuklarmn günlük nafakalarnı karşılıksız hevesler uğrunda harcamaları, şimdi
den, izahı lüzumsuz aile sarsıntılarına ve binnet'eo bedbinliklere hattâ facialara sobeibiyet verme
derecesinde büyük bir ehemmiyet kazanmış bulrnmaktadır.
Yetişkinlerin bu eğlencelere karşı gösterdikleri olağanüstü alâka, onlarla birlikte aynı kahve
hanelere veya salonlara devam eden ve sayıları günden güne artan ilkokul, ortaokul, lise yaşla
rındaki küçük bünyelerde de, ileride tedavisi ve telâfisi güç birçok kötülüklerin
kökleşmesine
yol açmaktadır. Zira vücutça ve moralce gelişime çağında bulunan taze nesiller, bu çeşit mahallere
d ovam etmekle;
a) D"mVr ; ni ihmal etmekte, okul içi ve dışı prdblerlerin artmasına yol açmaktadırlar;
yol açmaktadırlar;
b) Zamanlarnı israf ettikten başka, kolay ve tesadüflere bağlı kazançların peşinde koşmaya
alıştıklarından, kendilerine çalışma ve irade ter iyesi vermenin imkânları azalmaktadır;
c) Lüzumlu şartları tasımıyan kapalı yerlerde veya bodrum katfarnda sağlıklarım kaybettik-:
leri gibi, büyüklere özenerek sigara ve benzeri itiyatlara kapılmakta, bulaşıcı mevsim hastalıklarına
yakalanmaktadırlar;
ç) Harçlıklarını böyle yerlerde sarf oderek borca alışmakta, hattâ eylerinden banlamak şurçtiyle, hırsızlığa tevessül etmektedirler,
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d) Hepsinden mühim alarak, kendilerine, fırsattan faydalanıp oyun parası veren birtakım kö
tü maksatli kimselerin türlü istismarlarına mâruz kalmaktadırlar.
Hulâsa, söz konusu oyunların, eğlenceden ziyade maddi ve bilhassa mânevi tereddilere zemin
hazırlanmaktan başka bir işe yaramadığı aşikârdır.
, Oyun alet ve ma'kinalarının kısmen memleiket dışından getirilmesi, tmübrem maddeler için'
muhtaç bulundıığuımuz dövizin dahi maksatlar uğruna heba olmasına da 'sebebiyet vermektedir.
Sorumluluk duygusundan mahrum birtakım fırsat düşkünü insanların zahım'etsiz ve kontrol
suz kazançları uğruna, ekonomimizin, sosyal ve moral değerlerimizin çökmesine ve memleketi
yarım kendilerine teslim etme duruımııında bulunduğumuz çocuklarımızın ve torunlarımızın göz göre
göre dejenere olmalarına kimsenin müsamaha gösterınıiyeceği muhakkaktır.
Kanun teklifimiz, arz olunan âcil sebepler ve benzerleri dolayısiyle hazırlanmıştır.

MADDE GTCREKİÇESİ
1. Kanun teklifinin 1 nci ımaddcsiylc T. C Kanununun Ö67 nci maddesinin şümulü dışında
da olsa; umuma açık ve mahsus yerlerde rulet, langırt ve benzeri oyun alet ve nıakinalann bu
lundurulmaması sağlanmakta,
Ancak, turistik nitelik taşıdığı ruhsatla belgelendirilmiş bulunan müesseselerde, İçişleri, Tu
rizm ve Tanınma Bakanlıklarının gözetimi altında bu 'gibi oyun yer ve salonlarının açılmasına
müsaade olunduğu 'hükme bağlanmaktadır.
Ayrıca 'bu istisnanın 18 yaşından küçük çocuklara tanınmaması- da 'öngörülmektedir.
2. Kanunun 2 nci maddesiyle bu kanuna aykırı hareketlerin (müeyyidesi tos'bit olunmakta
dır.
Kanunun :önoml ve oyun alet ve makinalarını kullandıranların sorumsuzca temin eyledikleri
büyük .kazançlar göz önünde bulundurularak, cezalar müessir olacak şekilde ayarlanmış, bu ce
zaların tâyin ve tesbitindc tatbiki imkânsız ifratlardan -kaçınılmış, bu gibi yenlerin başka mahal
lere kaymalarını önlemek maksadiyle de süresiz kapatma ve aletlerin müsaderesi esas olarak ka
bul edilmiştir.
3. Kanunun 3 ncü maddesiyle İm kanun kapsamına giren suçlarda zaman ve • mekân kaydına
ibakılmaksiizın ;3005 sayılı meşhut suçlar hakkındaki Kanun hükümlerinin tatbiki 'öngörülmüş(tür.
,
- 4, Kanunum 4 ncü maddesiyle görevli mahker re tâyin edilmiştir.
'5. Kanunun 6 nci maddesiyle yürütme yetkisi tesbit edilmekte; 6 nci maddesiyle de' yü
rürlük tarihi hükme bağlanmış 'bulunmaktadır.

Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra eklenme
sine dair kanun teklifi (2/173)

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Türk Ceza Kanununun 967 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ve
gerekçesi ilişik olarak sumılmuşrtur.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
20 Aralık .1965
•••'••
Hakkâri Milletvekili
Ali Karakan •
Millet Meclisi

(S. Sayısı : 307)

— 3
GEREKÇE
Rulet ve benzeri oyun makinalarmın çalıştırılması, memleketin iktisadi ve içtimai yönlerden
kalkınmasında bir etkiısi olmadığı gibi, eğitim ve öğretim bakımından da asla bir değer taşımamak
tadır. Muhtelif isimler altında oyun salonlarına, otel ve kıraathanelere konulan bu makinalar, yal
nız makinaları çalıştıranları zengini eştirmekten ba^ka bir değer taşımamaktadır. Makinalarm gün
lük kazançlarını kontrol etmenin de mümkün olmadığı düşünülür ise, Hazine için de bir gelir kay
nağı değildir. Hazine için bir gelir temin etse dahi, cemiyetimizin bünyesinde yaptığı tahribatı as
la kapatamaz. Zira, cemiyetin bünyesinde yaptığı tahribat çok büyüktür. Bilhassa, ilk ve orta de
receli okullara devam- eden öğrencileri fena alışkanlıklara sevk etmekte ve birçok müessif olayla
rın doğmasına sebebiyet vermektedir. O kadar ki, Kâzı aile yuvalarının yıkılmasına da sebebolmaktadır. Ayrıca, günlük cinayet ve hırsızlık olaylarının artmasını da etkilemektedir.
Kalkınma çaibaisı içinde bulunan bir memleket f e ve bir liralık dövizin dahi değer taşıdığı ve de
ğerlendirmek icabetitiği bir zamanda bâzı makina narklıarında milyonlarca lira değerindeki maki
nalarm çoğu sırf döviz" sıkıntısı yüzünden ufak bir pareasınm temininde binbir türlü müşkülât çeki:
lirken, içtimai bünyemizi tahrilbeden bu gibi oyun maJkinalariyle aletlere döviz tahsis etmek, bunla
rın yurda girmesini sağlamak veya girmesine göz yummak, memlekete ve millete en büyük fenalık;
yapmaktır.
Kanun teklifimiz bu ve buna dayanan sebeplere istinaden hazırlanmıştır.

HAKKÂRİ MİLLETVEKİLİ ALİ KARAHAN'TN TEKLİFİ
Türk Ceza Kanununun 567 nci madde ine bir fıkra eklenmesine dair Kanun
MADDE 1. — Türlk Cleıza Kanununun 5>67 n 1 ' maddesine aısa#ıda!ki fıkra eklenmiştir :
. Umuma mahsus veya umuma açık yerlerde ve^a'bu nitelikte olan oyun salonları, otel, kahveha
ne ve benzeri bulunan bilûmum eğlence yerleriyle, özel surette hazırlanmış kapalı yerlerde her ne
ad altında olursa olsun, eğlence mabsadiyle kurulduğu gösterilse bile, baht ve talihe bağlı veya ma
haret istiyen çeşitli rulet, otomatik oyun makinaları veya oyun aletleri ile benzerlerini çalıştıran*
lar, çalıştırılmasına imkân yerenler veya her han^i bir şekilde yardım edenler, karşılığında bir şey
almasalar bile 6 aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezasına ve tekerrürü halinde bu cezanın
dki katma mahkûm olurlar. Verilecek cezalar erte1 ^nemiyeceği gibi para cezasına veya başka bir
cezaya da çevrilemezler. Bu grbi yerlerde'ele geçiHlen oyun makina.ve aletleri ve bunlarla ilgili eş
ya zapt ve zor alımı edilirler. Faile ayrıca 3 aydan haşlamak üzere meslek ve sanatının tatili cezası
da verilir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.

Millet Meclisi

(S. Sayısı : 307)
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Cumhuriyet Senatosu Üyesd Muzaffer Alaıikuş'un, Türk ceza Kanununun 567 nci maddecine bir
ftkra eklenmesûne dair kanun teklifi (2/178)
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun teklifi ve
gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim.
20 . 12 . 1$65
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Muzaffer Alankuş
GEREKÇE
Rulet ve benzeri oyun makinalarının çalıştırılması» memleketin Ikt'.sadi ve içtimai yönler
den kalkınmasında bir etkisi almadığı gibi, eğitim ve öğretim bakımından da asla bir değer ta
şımamaktadır. Muhtelif isimler altında oyun salonlarına, otel ve kıraathanelere konulan bu makinalar, yalnız makinalan çalıştıranları zenginleştirmekten başka bir değer taşımamaktadır.
Makinaların günlük
kazançlarını kontrol etmenin de mümkün olamadığı düşünülürse, Hazine
için de bir gelir kaynağı değildir. Hazine için bir gelir temin etse dahi, cemiyetimizin bünye
sinde yaptığı tahribatı asla kapatamaz. Zira, cemiyetin bünyesinde yaptığı tahribat çok bü
yüktür. Bilhassa, ilk ve orta dereceli okulkra devam eden öğrencileri fena alışkanlıklara
sevk etmekte ve birçok müessif olayların doğmasına sebebiyet vermektedir. O kadar ki, bâzı aile
yuvalarının yıkılmasma da sebebolmaktadır. Ayrıca, günlük cinayet ve hırsızlık olaylarının art
masını da etkilemektedir.
Kalkınma çabası içinde bulunan bir memlekette ve bir liralık dövizin dahi değer taşıdığı
ve değerlendirmek icabettiği bir zamanda bâzı makina parklarında ralyonlarca lira değerinde
ki makinaların çoğu sırf döviz sıkıntısı yüzünden ufak bir parçasının temininde binbir türlü
müşkülât çekilirken, içtimai bünyemi'zi tahribeden bu gibi oyun makinalarıyla aletlere döviz
tahsis, etmek, bunların yurda girmesini sağlamak veya. girmesine göz yummak, memlekete ve
mdUete en büyük fenalık yapmaktır.
Kamun teklifâmiz bu ve buna dayanan sebeplere istinaden; hazırlanmıştır.

CUMHURİYET SENATOSU ÜYESİ MÜZEPFER ALANKüŞ'UN TEKI/ÎFt
Türk öeza Kanununun 567 nci madde aine bir fıkra ekcnlenmesine da'r Kanun
MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir :
Umuma mahsus veya umuma açık yerlerde veya bu nitelikte olan oyun salonları, otel, kah
vehane ve benzeri bulunan bilumum eğlence yerleriyle, özel surette hazırlanmış kapalı yerlerde
her ne ad altında olursa olsun, eğlence maksadiyle kurulduğu gösterilse bile, baht ve talihe
bağlı veya maharet istiyen çeşitli rulet, otomatik oyun makinalan veya oyun aletleri ile ben
zerlerini çalıştıranlar, çalıştırılmasına imkân verenler veya her hangi bir şekilde yardım eden
ler, karşılığında bir şey almasalar bile 6 aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis eszasına ve te
kerrürü halinde bu cezamın iki katına mahkûm olurlar. Verilecek cezalar ertelenem'yeceği gibi
para ceza'nna veya başıka bir cezaya da çevrilemezler. . Bu gibi yerlerde ele geçirilen oyun maki
na ve aletleri ve bunlarla ilgili eşya zapıt ve :or alımı edilirler. Faile ayrıca 3 aydan başlamak
üzere meslek ve sanatımın tatili cezası da verilir.
MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür.
Millet Meçini

(S. Sayısı : 307)
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Cumhuriyet Senatosu Tunceli üyesi Mehmet Ali Demirin, Türk Ceza Kanununun 567 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi (2/180)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 5758/293

21 . 12 . 1965

Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, Türk Ceza Kanununun 567 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
Saygılarımla.
İbrahim Şevki Atasağun
Cumhuriyet Senatosu Başkanı

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi ve gerek
çesi ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz edörim.
20 Aralık 1965
Tunceli Senatörü
Mehmet Ali De7nir

GEREKÇE
Rulet ve benzeri oyun makinalarmm çalıştırılması, memleketin iktisadi ve içtimai yönlerden
kalkınmasında bir etkisi olmadığı gibi, eğitim ve öğretim bakımından da asla bir değer taşıma*
maktadır. Muhtelif isimler altında oyun salonlarına, otel ve kıraathanelere konulan bu maki»alar, yalnız makinaları çalıştıranları zenginleştirmekten başka bir değer taşımamaktadır. Makinalarm günlük kazançlarım kontrol etmenin de mümkün olamadığı düşünülür ise, Hazine için
de bir gelir kaynağı değildir. Hazine için bir gelir temin etse dahi, cemiyetimizin bünyesinde
yaptığı tahribatı asla kapatamaz. Zira, cemiyetin bünyesinde yaptığı tahribat çok büyüktür.
Bilhassa, ilk ve orta dereceli okullara devam eden öğrencileri fena alışkanlıklara sevk etmekte ve
birçok müessif-olayların doğmasına sebebiyet vermektedir. O kadar ki, bâzı aile yuvalarının yı
kılmasına da sebebolmaktadır. Ayrıca, günlük cinayet ve hırsızlık olaylarının artmasını da etki
lemektedir.
Kalkınma* çabası içinde bulunan bir memlekette ve bir liralık dövizin dahi değer taşıdığı ve de
ğerlendirmek icabettiği bir zamanda bâzı makina parklarında milyonlarca lira değerindeki maki»
»ıaların çoğu sırf döviz sıkıntısı yüzünden ufak bir parçasının temininde binbir türlü müşkülât
çekilirken, içtimai bünyemizi tahribeden bu gibi oyun makmalariyle aletlere döviz tahsis etmek,
bunların yurda girmesini sağlamak veya girmesine göz yummak, memlekete ve millete en büyük
fenalık yapmaktır.
Kanun teklifimiz bu ve buna dayanan sebeplere istinaden hazırlanmıştır.
Millet Meclisi

(S. Sayıaı : 307)

•CUMIIÜiUYET SENATOSU TUNCELİ ÜYESİ MKITMET ALİ DEMİRİN TEKLİFİ
Türk Ceza Kanununun 567 noi maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun
MADDE 1. — Türk Ocza Kanununun 5(57 noi 'maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir' :
Umunıa mahsus veya umuma açık yerlerde veya bu nitelikte olan oyun salonları,, otel, kahve
hane ve benzeri bulunan bilûmum eğlence yerleriyle, öızel surette 'hazarlanlmış kapalı
yerlerde
her ne ad altında olursa olsun, eğlence mâksadiyle kurulduğu gösterilse 'bile, bahıt ve talihe bağlı
veya nualhar-et iıstiyen çeşitli rulet, otomatik oyum ımakinaları veya oyun aletleri ile benzerlerini
çalıştıranlar, çalıtştırılmaısına imkân verenler veya her- haıııgi bir şekilde yardım edenler, karşı
lığında bir şey almasalar bile 6 aydan aşağı olmamak üzere hafif hapis cezasına ve tekerrürü ha
linde bu cezanın iki katına mahkûm olurlara Verilecek cezalar ertelcneımiyeceği gilbi para cezası
na veya başka bir cezaya da çevrilemezler. Bu gibi yerlerde ele geçirilen oyun makina ve alet
leri ve bunlarla ilgili eşya zaıbt ve zor alımı edilirler. Faile ayrıca 3 aydan başlamak üzere mes
lek ve 'sanatının tatili cezası da verilir.
MADDE 2. — "Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yü >• liftir.

içişleri Komisyonu Raporu
Millet Meclisi
İçişleri Komisyonu
Esas No : 2/30.1
Karar No : 15

"

5 . 1 . 1967

Yüksek Başkanlığa
, Kayseri 'Milletvekili Atıf Haeıpaşaoğlu ve 3 arkadaşının, imlet, tilt, langırt ve benızeri oyun
alet ve makinaları hakkındaki kanun teklifi, ilgili Baka;nlık 'temsilcilerinin iştirakiyle Komi'Syor
nıtmUzda görüşüldü : ' " • • '
'
Tümü üzerinde cereyan eden uzun ve etraflı'müzakereler neticesinde, gerekçede de saralhaten
(belirtildiği veçhile, cemiyetimizin bünyesini kemiren mevzuubabis oyunların yurt ölçüsünde yay^
ıgıı.n hale geldiğini, okul çağındaki çocuklar, gençler ve mesuliyet taşıyan bâzı aile reislerini za
man israfına sürüklediği gibi, bâzı kötü itiyatlar edinmeleri neticesinde aile, .gençlik ve kısacası,
cemiyetimiz bünyesinde telâfisi güç felâketlerle ısdbebiyet verimiş oluduğu izahtan varestedir.
-' Mesuliyet duygusundan uzak, fırisaJL düşkünü lâzı kimselerin kontro'lsüız kazanç ve hasis men
faatleri liğruna işletmekte oldukları fecaat yuvakırına devam edeınlerin aile yuvalarını maddi ve
mânevi ıstıraplardan, gençliği de dejenere olmaktan kurtarmak maksadına matuf olarak hazır
lanmış '"ibuluna-ii kanun teklifi, prensip itibariyle, Komisyonumuzca da uygun mütalâa
olunarak
maddelerin müzakeresine-geçilmiştir.
.-., Tetkik ve müzakere neticesi; gerekçede etrafbea izah olunan maksadı ihtiva ettiği anlaşılan
kanun- metni, de yerinde görülerek teklif, aynen kabul edilmiştir.
. .'
Mevzuun lüzum ve dhemmiyetini nazarı itibaı a alan Komisyonumuz, bahis konusu kanun tek
lifinin öncelik ve ivedilikle gör'üşûlmesini terr*enııiye şayan gürmüştür.
• Millet Meclisi

(S. Sayısı : '307)
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., Havalesi gereğince Turizm ve Tanıtma Komisyonuna • tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulur.

Komisyon Başkanı
Sakarya
K. Eroğan

Sözcü
Ankara
K. Yılmaz

İçel
M. Arikan

Mardin
F. Uluç

Balıkesir
/. Aytaç

Eskişehir
§. Asbuzoğlu

Muş
K. özsarıyıldız
imzada bulunamadı

Ordu
R. Aybar

Trabzon
H. Orhon

ıSamsun
M. Gedik

Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Turizm ve Tanıtma Komisyonu
Esas No. 2/301
Karar No. 5

31 . 1 . 1967

Yüksek Başkanlığa
Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu
ve 3 arkadaşının, rulet, tüt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinalar hakkında kanun teklifi tek
lif sahibi ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakleriyle tetkik ve müzakere edüdi.
Teklifin tümü üzerinde cereyan eden müzakerelerde Komisyon mevcudunun ittifakı ile kanun
teklifinin lüzumu kabul olundu.
Maddelere geçildiğinde 1 nci maddenin 2 nci bendinin müzakeresinde, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının turistik belge verdiği müesseselerin pek çok olduğu, binaenaleyh turistik belgeyi haiz olan
lar içerisinde aidi geçen oyunları oynatabilecek yerler için ayrı seçme yapılması gerektiği kanaatine
varıldığından 2 nci bendde bu yolda bir değişiklik yapılarak aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Ancak, Turizm müessesesi belcesini haiz olan yerlerde Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca tesbit
edilecek belirli müesseselerde, İçişleri ve Turizm ve Tanıtma Bakanlıklarının müştereken hazırlıyacakları yönetmelük hükümleri dâhilinde belirtecekleri şartlarla bu gibi makina, aletlerin çalıştırıl
masına İçişleri Bakanlığınca müsaade edilebilir.»
•Teklifin 2 nci maddesindeki cezai hükümlerin, müsaade almadan bu oyunu oynatanlar hakkın^
da oluşunun daha belirli bir şekle sokulması, özel oyun müsaadesi olan turistik müesseselerin, 18 ya
şından aşağı gençlere bu oyunları oynatmaları halinde bu belgelerinin geri alınacağı hükmünün ko
nulması zaruri görülerek madde aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir.
,. . •;
«Madide 2. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca özel müsaadesi olmadığı halde bu makinaları
çalıştıran müesseselerin sahipleri bir aydan 6 aya kadar hafif hapis ve 250 liraya kadar hafif para
cezasına mahkûm edilir. Ele geçirilen alet, makina ve paralar müsadere olunur. Bu giıhi oyun oymtnan yerler bir daha açılmamak kaydı ile kapatılır. Bu kanuna muhalefet halindcTTurMsin ve Tama
ma Bakanlığınca özel oyun müsaade belgesi olan müesseselerin bu belgeleri geri âlının*
Ayrıca bir madde ilâvesi suretiyle (yeni madde 5) birinci maddede bahsi geçen yönetmeliğin
hazırlanması için âzami müddetin konulması teklif edildi. Ve 5 nci maidde olarak aşağıdaki şekli ile
kabul edildi.
Millet Meclisi
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flCgdde **' ~~^ Birinci maddede bahsi geçen yönetmelik ilgili bakanlıklarca m geç 3 ay içeri
sinde hazırlanır. :>
Bu ilâve ımaddeye atfen de kanun teklifinin madde numaraları dcğijtirikniş.tir.
Bu değişikliklerle teklif komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Komisyon, müzakerelerinde kanunun gerekçesinde etraflıca izah olunan maksadına uygun ol
duğu kanaatine varmıştır.
Kanunun ehemmiyet ve müstaceliyeti komisyonca kabul olunduğundan 'kanun teklifinin ön
celik ve ivedilikle görüşülmesi tavsiyesi şayan görülmüştür.
Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan V.
Sadrettin Çanga

Sözcü
Muammer Baykan

Kâ)t!p
Muhalefetin dkDdir.
Zühtü Pehlivanlı

Bolu
Ahmet Çakmak

Burca
Barlas Küntay

İstanbul
Tekin Erer

Sivas
Nihat Doğan

Uşak
Ali Rıza Akbıyıkoğlu

Balıkesir
Adnan Akın

Mardin
Nazmi Oğuz

(Ankara Milletvekili Zühtü Pchlivanlı'nın muhalefet şerhi)
Teklifin birinci maddesinin, 2 nci bendi «Turistik yer» adı altında yeni, yerli kumarhaneler
açılmasını sağlıyacak niteliktedir. Bu hususa muhalifim.
Saygılarımla.
.
30 . 1 . 1967
Zühtü Pehlivanlı
Ankara

Millet Meclisi Adalet Komisyonu raporu
Millet Meclisi
Adalet Komisyonu
Esas N, : 2/301,1/173,2/178,2/180
Karar No. : 40

5.5.

1067

Yüksek Başkanlığa
Kayseri Milletvekilli Atıf Hacıpaşaoğlu, Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün, Kars MilletyçlaM Osman Yeltekin ve İstanbul Milletvekili ismail Hakkı Te'kinel'in 2/301 esasta kayıtlı RuJet, tüt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun teklifiyle 2/173 'esasta ka
yıtlı Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, Türk Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra
eklenmesine dair kanun teklifi, 2/178 esasta kayıtlı Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer AlanJicuş'un, 2/180 esasta kayıtlı Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir'in, yine Tüı'k
Ceza Kanununun 567 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifleri aynı gayeyi is
tihdaf -ettiklerinden 2/301 esasta birleştirilmek suretiyle Hükümet temsilcileri hazır olduğu hal<|e. komisyonumuzca tetkik ve müzakere edildi.
2/170 esasta kayıtlı Hakkâri Milletvekili Ali Karahan 2/178 esasta kayıtlı Cumhuriyet Sena$ÖfU Üye«i Muzaffer Alankuş ve 2/180 esasta kayıtlı Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehfl&et A'U Demir'in ayrı ayrı yapmış oldukları tekliflerinde müşterek bir gerekçe ile rulet ve ben
leri oyun makinalarının çalıştırılmasının çeşitli yönlerden mahzurlarını belirtmek suretiyle yaMillet Meclisi
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saklanmasını takbetmişler ve ancak' istenilen sonucun T. C. Kanununun 567 nci maddesine bir
fıkra ilâve edilmesi suretiyle gerçekleştirilmesini öngöranüşl«rdir.
Muikadıdema komisyonumuzda bu üç teklif btirleştirilım'iş ve birilikte ımüzalkere edilnndş ve bomisyonuımuzca teklifin esası beniansennıeide 'beraber elde edllımelk istenilen sonucun T. C. Kanununun
567 nci (maddesine bir fıkra ilâvesi suretiyle temininin uygun olmadığı sonucuna varıldığından ve
teklifin mahiyeti itibariyle İçişleri, Turizm ve Tanıtma ve Millî Eğitim komisyonlarını da ilgilendir
diği tesbit edildiğinden alâkalı bakanlıklar temsilcileri davet edilmek suretiyle müstakil bir kanun
teklifinin hazırlanması hususunda mutabık kalınmış ve komisyon üyeleri İçtüzüğümüze göre komis
yonların kanun teklif etme yetkisi olmadığını göz önünde tutarak hazırladıkları teklifi Yüksek Baş
kanlığa sunmuştur.
Bu itibarla 2/301 esasta kayıtlı Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşaoğlu ve 3 arkadaşının teklif
gerekçesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiş ve ancak teklifin hazırlandığı tarihten müzakere
tarihine kadar geçen süre içerisinde kanun teklifinin birinci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları
nın daha vazıh hale getirilmesi fikri hâkim olduğundan değiştirilmesi uygun görülmüş, üçüncü fık
ra kaldırılmak suretiyle ve ikinci fıkrasına da 7473 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 18 nci
maddesi hükmü saklıdır ibaresi yazılmak suretiyle değiştirilmiştir.
T. O. Turizm Bankası Kanununun 18 nci maddesi talih oyunları başlığını taşımakta olup aynen
(madde 18) Banka, Basın - Yayın ve Turizm Vekâletinin göstereceği lüzum üzerine İcra Vekilleri
Heyetince tâyin edilecek yarlerde, yabancı pasaport hamillerine inhisar etmek üzere, talih oyunları
oynatılacak mahaller tesis edebilir,
Bu gibi yerlerin turizm ve emniyet bakımlarından tabi olacağı şartlar İcra Vekilleri Heyetince bir
talimatnamede tesbit olunur şeklindedir.
Yine müessiriyeti temin bakımından ikinci maddenin son satırında yazılı makina ve paralar
kelimelerinden sonra (zapt ve) kelimeleri ilâve edilmek suretiyle teklifin ikinci maddesinin birinci
fıkrası değiştirilmiş, ittifaken kahuj edilen teklif metninin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi ayrıca kararlaştırılmıştır.
Havalesi gereğince Millî Eğitim Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor Yüksek Başkanlı
ğa saygı ile sunulur.
et Komisyonu Başkanı
İstanbul
/. //. Tekinel

Başkanvekili
Kars
A. A. Çetin

"Sözcü
Kastamonu
8. Keskin

Aydın
R. özarda

Burdur
/. 77. Boyacıoğlu

Çorum
A. Topçubaşt

Elâzığ
K. Nedimoğlu

İçel
M. Arikan

Konya
Y. Koçak
İmzada bulunamadı

Sivas
İV. N. Arslan

İzmir
M. Uyar

Kırklareli
M. Atagün

Tokat
Fethi Alacalı
İmzada bulunamadı

Millet Meclisi
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Millî Eğitim Komisyonu raporu
'•, Millet "Meclisi
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No:: 2/301, 2/173, 2/178, 2/180
Karar No. : 43

3 . 6 .1967

Yükse|k Başkanlığa
[Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza havale edilen Kayseri Milletvekili Atıf Hacıpaşao&lu ve 3 arkadaşının, rulet* tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve ma'kinaları hakkında kanun tekli
fi ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi Mehmet Ali Demir (eski) ift, 'Türk Ceza Kanununun
567 nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu Üyesi Muzaffer
Alankuş (eski) un, Türk Ceza Kanununun 567 nei maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi, Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, Türk Cıza Kanununun 567 nei maddesine bir fıkra eklen .meşine dair 'kanun teklifleri ile Adalet Komisyonunun raporu teklif sahibi ve ilgili Bakanlık temsil; çilerinin iştirakleriyle tetkik edildi.
•
. • Ayriı maniyette • olan: kanun tekliflerinin .tevlıidpn.gprüşülnıesine ve görüşülmeye Kayseri Millet
vekili Atıf Hacıpaşaoğlu'nun teklifinin esas alınmasına karar verilmiştir.
•
Teklifin gerekçesi Komisyonumuzca aynen benimsenmiş, teklif metni üzerinde Adalet Komis
yonunun yapmış olduğu değişiklikler Komisyonu muzca aynen kabul edilmiştir.
^
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
İstanbul
Prof. Dr. M. Yardımcı
Amasya
A. Demiray
imzada 'buRpiüaımadı.
Manisa
İV. Ağaoğlu

Sözcü
Gümüşane
8- özcan San
Bursa
N.Gürsoy

Kâtip
Kırşehir ••
M. Güver

Afyon '
0. Atilla

Çanakkale
4 - ^ - Akay

Gaziantep
İV. Barıca

Uşak
F. Uğrasızoğlu

Millet Meclisi

Yoz'gaıt
Söz hakikim mahfuzdur.
Y. Z. Bahadınlı
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Kayseri Milletvekili Atıf
Hacıpaşaoğlu ve 3 arkadaşının
teklifi

Millet Meclisi İçişleri
Komisyonunun değiştirişi

Millet Meclisi Turizm ve
Tanıtma Komisyonunun
değiştiril

Rulet, tüt, langırt ve benzeri
oyun alet ve makinaları hakkın
da kanun teklifi

Rulet, tilt, langırt ve benzeri
oyun alet ve makinaları hakkın
da kanun teklifi

Rulet, tüt, langırt ve benzeri
oyun alet ve makinaları hakkın
da îcanun teklifi

MADDE 1. — T. C. Kanununun 567 nci maddesinin şümulü
haricinde kalsa bile umuma
mahsus veya umuma açık yer
lerde her ne ad altında olursa
olsun kazanç kasdiyle oynanmasa dahi rulet, tilt, langırt
ve benzeri baht ve talihe bağlı
veya maharet istiyen, otoma
tik, yarı otomatik el veya ayak
la kullanılan oyun âlet veya
makinaları ile benzerlerini bu
lundurmak veya çalıştırmak ya
saktır.

MADDE 1. — Teklifin İnci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — T. C. Kanu
nunun 567 nci maddesinin şü
mulü haricinde kalsa bile umu
ma mahsus veya umuma açık
yerlerde her ne ad altında olur
sa olsun kazanç kasdiyle oynan
ması dahi rulet, tilt, langırt ve
benzeri baht ve talihe bağlı ve
ya maharet istiyen, otomatik,
yarı otomatik el veya ayakla
kullanılan oyun, âlet veya ma
kinaları ile benzerlerini bulun
durmak veya çalıştırmak ya
saktır.

Ancak, turizm müessesesi bel
gesini haiz olan yerlerde İçiş
leri ve Turizm Bakanlığının
müştereken tanzim edecekleri
yönetmelik hükümleri dâhilin
de tesbit edecekleri şartlar
la bu gibi makina ve âlet
lerin çalıştırılmasına İçişleri
Bakanlığınca müsaade edilebi
lir.

Ancak, turizm müessesesi bel
gesine haiz olan yerlerden Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığınca
tesbit edilecek belirli müessese
lerde İçişleri ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanlıklarının müştere
ken hazırlıyacaklan. yönetmelik
hükümleri dâhilinde belirtecek
leri şartlarla bu gibi makina ve
âletlerin çalıştırılmasına İçişleri
Bakanlığınca müsaade edilebi
lir.

Müsaadeye bağlı olan yer
lerde dahi 18 yaşından küçük
yaştaki çocukların bu oyunları
oynamalarına müsaade edile
mez.
MADDE 2. — Bu kanuna mu
halif hareket edenler bir aydan
altı aya kadar hafif hapis ve
250 liradan 500 liraya kadar
hafif para cezasına mahkûm
edilir. Ele geçirilen âlet, ma
kina ve paralar zapt ve müsa
dere edilir.

Müsaadeye bağlı olan yerler
de dahi 18 yaşından küçük yaş
taki çocukların bu oyunları oy
namalarına müsaade edilemez.
MADDE 2. — Teklifin 2 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

Bu gibi oyun oynanan yerler
bir daha açılmamak kaydiyle
kapatılır.
Millet Meclisi

MADDE 2. — Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığınca özel mü
saadesi olmadığı halde bu maki
naları çalıştıran müesseselerin
sahipleri bir aydan 6 aya kadar
hafif hapis ve 250 liraya kadar
hafif para cezasına mahkûm
edilir. Ele geçirilen alet, ma
kina ve paralar müsadere olu
nur. Bu gibi oyun oynanan
yerler bir daha açılmamak kay-
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Millî Eğitim Komisyonunun de£i$tiıi§i

RÜtet tüt, lângırt ve lenzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun teklifi

Rulet, tüt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun teklifi

MADDE 1. — Türk Ceza Kanununun 567 nei
maddesinin şümulü haricinde kalsa bile umu
ma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne
ad altında olursa olsun kazanç kasdiyle oynanmasa dahi rulet, tilt, lângırt ve benzeri baht
ve talihe bağlı veya maharet istiyen, otoma
tik yan otomatik el veya ayakla kullanılan
oyun alet veya makinalan ile benzerlerini bu
lundurmak veya çalıştırmak yasaktır.
Ancak 7470 sayılı T. O. Turizm Bankası
Kanununun 18 nci maddesi hükümleri saklı
dır.

MADDE 1. — Adalet Komisyonu metninin
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanuna muhalif hareket
edenler brr aydan altı aya kadar hafif hapis
ve 250 liradan 500 liraya kadar hafif para ce
zasına mahkûm edilir.
Ele geçirilen alet, makina ve paralar zapt
ve müsadere edilir.
Bu gibi oyun oynanan yerler bir daha açıl
mamak kaydiyle kapatılır. Tekerrürü halinde
cezalar bir misli artırılır.

MADDE 2. — Adalet Komisyonu metninin
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.

tfffiet MecM
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Kayseri Milletvekili Atıf
Hacıpaşaoğlu ve 3 arkadaşının
teklifi

Millet Meclisi İçişleri
Komisyonunun değiştirişi

Tekerrürü halinde.cezalar bir
misli artırılır.

Millet Meclisi Turizm ve
Tanıtma Komisyonunun
değiştirişi
di ile kapatılır. Bu kanuna
muhalefet halinde Turizm ve
Tanıtma
Bakanlığınca
özel
oyun müsaade belgesi olan mü
esseselerin bu -belgeleri geri
alınır.

MADDE 3. — Bu kanunun
şümulüne giren suçlardan dola
yı zaman ve mekân kaydına ba
kılmaksızın 3005 sayılı kanun
hükümleri tatbik edilir.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanuna gö
re açılan dâvalara sulh ceza
mahkemeleri bakar.

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü •
maddesi aynen kabul edilmiştir.
MADDE 5. — 1 nci maddede
bahsi geçen yönetmelik, ilgili
bakanlıklarca en geç üç ay
içerisinde hazırlanır.

MADDE 5. — Bu kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür.

MADDE 5. — Teklifin 5 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Teklifin 5 nci
maddesi 6 ncı madde olarak ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Bu kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6. — Teklifin 6 ncı
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Teklifin 6 ncı
maddesi 7 nci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir.

Millet .MıecJöısi

-
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Adalet Komisyonunun değiştirişi

Millî Eğitim Komisyonunun değiştirişi

MADDE 3. — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Adalet Komisyonu metnimin
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü
ne kabul edilmiştir.

maddesi ay-

MADDE 4. — Adalet Komisyonu metninin
4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen
kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Adalet Komisyonu metninin
5 nci maddesi aynen kalbul edilmiştir.

MADDE 6. — Teklifin 6 nci
aynen kalbul edilmiştir.

MADDE 6. — Adalet Komisyonu metninin
6 nci maddesi aynen kabul edilmiş/tir.

maddesi

**

Millet Meclisi
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