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CUMHURİYET

SENATOSU

S. Sayısı :

1093

Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinalan hakkın
daki kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve
Cumhuriyet Senatosu İçişleri, Dışişleri, Turizm ve Tanıtma, Ana
yasa ve Adalet ve Millî Eğitim komisyonları raporları
(Millet Meclisi 2 / 3 0 1 ; Cumhuriyet Senatosu 2 / 2 3 4 )
(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 307)

Millet Meclisi
Genel Sekreterliği
Kanunlar
Müdürlüğü
Sayı : 2/301 - 2002

26 . 12 .1967

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA
Millet Meclisinin 25 . 12 . 1967 tarihli 21 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy ile kabul edilen, rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun teklifi
dosyası ile birlikte sunulmuştur.
Saygılarımla.
Ferruh Bozbeyli
Millet Meclisi Başkanı

Not: Bu teklif 9.5.
1966 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22 ve 25 . 12 . 1967 tarihli 20 ve 21 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı: 307)

içişleri Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
İçişleri Komisyonu
Esas No: 2/234
Karar No: 3

28 . 12 . 1967

Yüksek Başkanlığa
Rulet, tilt, langırt ve benzeri oyun alet ve makinalan hakkında kanun teklifi Komisyonumuzun
28 Aralık 1967 tarihli birleşiminde ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde incelen
di ve görüşüldü.
Kanun teklifinin gerekçesi uygun mütalâa edildiğinden, teklif Komisyonumuzca da benimsen
miş ve aynen kabul edilmiştir.

Havalesi gereğince Dışişleri, Turizm ve Tanıtma Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur.
Başkan ve bu raporda
Sözcü
Sivas
Ziya Önder

Kâtip
•İzmir

Muhalefet eklidir
Ö. Lûtfi Bozcah
İzmir
İzzet Birand

Bursa
Cahit Ortaç

Siirt
Abdurrahman

Kavak

Tabiî Üye
Mucip Atahh

Tabiî Üy*
Refet Aksoyoğlu

Konya
Muhalefetim eklidir
Muhittin K%hç

Ordu
Söz hakkını mahfuzdur
Zeki Kumruht

Ali

Taka*
Altuntas

Muhittin Kılıç ve Ö. Lûtfi Bozcah'nın muhalefet şerhi
2 nci maddedeki cezalar azdır. Kaldı ki, 647 sayılı Kanuna göre para cezasına tahvili mümkün
dür. Bu itibarla kanunun maksadı temin edilemez. Bundan başka tekerrür halinde ruhsatın geri
alınması ve kapatma cezası verilmek gerekir. Tümüne muhalifiz.
Konya
İzmir
Muhittin Kılıç
Ö. Lûtfi Bozcalt

Dışişleri. Turizm ve Tanıtma Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Dışi§leri, Turizm ve Tanıtma Komisyonu
Esas No. : 2/234
Karar No. : 2

Yüksek Başkanlığa
Rulet, tüt, langırt ve benzeri oyun âlet ve makinalan hakkında kanun teklifi. Komisyonu
muzun 9 . 1 . 1968 günkü toplantısında ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde
incelendi ve görüşüldü.
Kanun teklifinin gerekçesi Komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden teklif, Millet Mec
lisinden gelen şekliyle aynen kabul edilmiştir.
İhtisas konusu olan cezai hükümlerin, ilgili ihtisas komisyonlarında çok dikkatli bir tetkike
tabi tutulmaları temenniye şayan görülerek teklif havalesi gereğince Anayasa ve Adalet Komisyo
nuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
Samsun
F. Tevctoğlu

Kanunda Sözcü
Tekirdağ
C. Tarlan

Sinop
Söz hakkım mahfuzdur.
8. Batur

Ankara
İmzada bulunamadı
H. 0. Bekata

Ankara
M. Vural

Manisa
F. Alpiskender

İstanbul
T. Ariburun

Ağrı
Konya
S. Türkmen
Metne muhalif
Söz hakkı mahfuz
M. Obuz
lÇorum
Tabiî Üye
A. Yıldız
S. Yolcuk
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Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Anayasa ve Adalet Komisyonu
Esas No. : 2/234
Karar No. : 10

17 . 1 . 1968

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 25.12.1967 tarihli 21 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari oy
ile kabul edilen ,Rulet, tilt, lângırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun teklifi. Millet
Meclisi Başkanlığının 26.12.1967 tarihli ve 2002 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
na gönderilmekle, Komisyonumuzun 17.1.1968 tarihli Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de
hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
I - Millet Meclisi metni, T. C. Kanununun 567 nci maddesinin kapsamı dışında da olsa, umuma
mahsus veya umuma açık yerlerde rulet, tilt, lângırt ve benzeri oyun alet ve makinalarının bulun
durulmasını ve çalıştırılmasını yasak etmekte; buna aykırı hareketlerin cezalandırılmasını öngör
mektedir.
Son yıllarda, rulet, lângırt, tilt ve benzeri baht ve talihe bağlı oyun alet ve makinalarının salgın
halinde bütün yurt sathına yayıldığı bilinmektedir. Bu durum, gerek yetişme çağında bulunan
çocuklarda, gerekse yetişkin nesillerde, birçok kötü alışkanlıkların doğmasına ve kökleşmesine yol
açmakta, ve netice olarak da cemiyetimizin bünyesinde derin bir tahribatın meydana gelmesine sebeiboîmaktadır.
Çoğu aile sorumluluğu taşıyan ve cemiyet hayatında belirli hizmetler görmekle mükellef bulu
nan bâzı yetişkin kimseler, söz konusu oyunların cazibesine kapılarak, işlerini ve vazifelerini ihmal
etmekte, vakitlerini ve ailelerinin nafakalarını karşılıksız hevesler uğrunda harcamakta ve bu suretle
aile sarsıntıları ve bedbinlikler ortaya çıkmaktadır.
Diğer taraftan, bu baht ve talih oyunları, özellikle ilk ve orta dereceli okullara devam eden kü
çük bünyelerde, ileride tedavisi ve telâfisi güç olan birçok kötülüklerin yerleşmesi sebebiyle daha
da büyük bir tahribata yol açmaktadır. Zira, vücutça ve moralce gelişme çağında bulunan gençler,
1>u çeşit mahallere devam etmekle, derslerini ihmal etmekte, gereken sağlık şartlarını taşımıyan sa
lonlarda ve bodrum, katlarında sağlıklarını kaybetmekte, büyüklere özenerek kötü alışkanlıklara ka
pılmakta, bulaşıcı mevsim hastalıklarına yakalanmakta, ayrıca, zamanlarını israf ettikten başka,
kolay ve tesadüflere bağlı kazançlar peşinde koşmaya alıştıklarından, kendilerine çalışma ve irade
terbiyesi vermek imkânları azalmakta, harçlıklarım bu gibi yerlerde sarf ederek borca alışmakta
dırlar.
Söz konusu oyun âlet ve makinalarının büyük kısmının yurt dışından ithal edilmesi de, zaruri
maddeler için muhtaç bulunduğumuz dövizin kötü maksatlar uğruna harcanmasına sebebiyet ver
mektedir.
Rulet, tilt, lângırt ve benzeri oyun âletlerinin yasaklanması suretiyle, yukarda belirtilen mah
zurları bertaraf etmeyi öngören teklif, Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir.
I I - Millet Meclisince kabul edilen 1, 2, 3, 4. 5 ve 6 nci maddeler Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir.
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Havalesi gereğince Milli Eğitim Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile
sunulur.
ÎBu raporda Başkan
ve Sözcü
Kastamonu
A. N. Tuna

Kâtip
Tekirdağ
H. Mumcuoğlu
Mumcuoğlu

Tabiî Üye
8. O'Kan

Diyarbakır
S. Cizrelioğlu

Kırşehir
A. R. TJlusman

Rize
O. M. Agun

Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Â. Artus
Sakarya
M. T%ğh

Samsun
B. Rended

Millî Eğitim Komisyonu raporu
Cumhuriyet Senatosu
Millî Eğitim
Komisyonu
Esas No. : 2/234
Karar No. : 11

8 . 2 . 1968

Yüksek Başkanlığa
Millet Meclisinin 25 . 12 . 1967 tarihli 21 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek
işari oy ile kabul edilen, rulet, tilt, lângırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkında kanun tek
lifi, Millet Meclisi Başkanlığının 26 . 12 . 1967 tarih ve 2002 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığına gönderilmekle komisyonumuzun 8 . 2 . 1967 tarihli Birleşiminde ilgili Bakan
lık temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve müzakere olundu.
I - Millet Meclisi metni, T. C. Kanununun 657 nci maddesince kapsanmıyan umuma mahsus ya
hut umuma açık yerlerde rulet, tilt, lângırt ve benzeri oyun alet ve makinalarınm bulundurul
masını, çalıştırılmasını yasak etmekte ve buna aykırı hareketlerin cezalandırılmasını öngörmek
tedir.
Mâlüm olduğu üzere yukarıda isimleri ifade olunan baht ve talihe bağlı oyun alet ve makina
larınm bir salgın halinde gençlik arasında yayıldığı, gerek yetişme çağındaki gençlerimizde ve
gerekse yetişmiş gençlerimizde kötü alışkanlıklara sebebolduğu ve bunun ya cemiyetimizin bün
yesinde derin yaralar açacağı bir gerçektir. Bu salgının özellikle eğitim çağındaki gençlerimizi
etkisi altına alması ve bunların eğitime devamı büyük ölçüde aksatması üzerinde hassasiyetle
durulacak problemlerin meydana gelmesine sebebolmuştur.
Bu sosyal hastalığın tedavisinin birinci merhalesi olarak adı geçen oyun alet ve makinalarınm
her ne ad altında olursa olsun yasaklanması faydalı mütalâa edilmiş ve teklif komisyonumuzca
da benimsenmiştir.
II - Millet Meclisi metninin 1, 3, 4, 5 ve 6 nci maddeleri komisyonumuzca da a}rnen kabul edil
miştir.
Madde 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci maddesi komisyonumuzca da esas itibariyle benimsen
diği halde; teklifin 2 nci madesinde bulunup da Millet Meclisince metinden çıkartılan (Bu gibi
oyun oynanan yerler bir daha açılmamak kaydiyle kapatılır) hükmü teklifin kanunlaşması halin Cumhuriyet Senatosu
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«deki tatbikata kuvvet kazandıracağı ve birtakım suiistimalleri önliyebileceğa. mülâhazası ile mad
denin üçüncü fıkrasının birinci cümlesi olarak yeniden metne ilâve edilmiştir.
I I I - Teklifin Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulma
dı da kararlaştırılmıştır.
Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Başkan
İzmir
C. Okurer

Sözcü
Tabiî Üye
M. Özgüneş

Üye
Tabiî Üye
K. Karavelioğlu

Üye
Cumhurbaşkanınca S. Ü.
Z. Tüzün

Üye
Ankara
Söz hakkım mahfuzdur
T. Cebe

Üye
Çankırı
H. Dağlı

Üye
İzmir
Ö. L. Bozcah

Üye
İzmir
S. Turan

Üy*
Kırklareli
A. N. An
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Millet Meclisinin kabul
ettiği metin

İçişleri Komisyonunun kabul
ettiği metin

Rulet, tüt, lângırt ve benzeri
oyun alet ve makinaları hak
kında kanun teklifi
MADDE 1. — Türk Ceza Ka
nununun 567 nci maddesinin
kapsamı dışında kalsa bile umu
ma mahsus veya umuma açık
yerlerde her ne ad altında olur
sa olsun kazanç kasdiyle oynanmasa dahi rai et, tilt, langırt ve
benzeri baht ve talihe bağlı ve
ya maharet istiyeıı, otomatik
yan otomatik el veya ayakla
kullanılan oyun alet veya ma
kinaları ile benzerlerini bulun
durmak veya çalıştırmak yasak
tır.
Ancak 7470 sayılı T. C. Tu
rizm Bankası Kanununun 18
nci maddesi hükümleri' saklı
dır.

Rulet, tilt, langırt ve benzeri
oyun alet ve makinaları hak
kında kanun teklifi
MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir.

Dışişleri, Turizm ve TanıtmaKomisyonunun kabul ettiği
metin
Rulet, tilt, lângırt ve benzeri'
oyun alet ve makinaları hak
kında kanun teklifi
MADDE 1. — Millet Mecli
since kabul edilen 1 nci mad
de aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanuna ay
kırı hareket edenler bir aydan
altı aya kadar hafif hapis ve
250 liradan 500 liraya kadar
hafif para cezasına mahkûm
edilir.
Ele geçirilen alet, makimi, ve
paralar zapt ve müsadere edi
lir.
Tekerrürü halinde cezalar bir
misli artırılır.
MADDE 3. — Bu kanunun
kapsamına giren suçlardan do
layı zaman ve mekân kaydına
bakıirafik^zıu 3005 sryıh Ka
nun hükümleri tatbik edilir.

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilin isti1!-.

MADDE 2. — Millet Mecli
since kabul edilen 2 nci mad
de aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet. Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de avnen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Mecli
since kabul edilen 3 ncü mad
de avnen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanuna gö
re açılan dâvalara sulh ceza
mahkemeleri bakar.
MADDE 5. — Bu kanunu
Bakanlar Kurulu yürütür.

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 nci mad
de aynen kabul' edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Mecli
since kabul edilen 4 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

Cumhuriyet Senatosu

MADDE 5. — Millet Mecli
since kabul edilen 5 nci mad
de aynen kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Millet Mecli
since kabul edilen 6 nci mad
de aynen kabul edilmiştir.
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Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet
Komisyonunun kabul ettiği metin

Cumhuriyet Senatosu Millî Eğitim Komisyonu
nun kabul ettiği metin

Rulet, tüt, langırt ve benzeri oyun, alet ve
makinaları hakkında Kanun

Rulet, tüt, langırt ve benzeri oyun, âlet ve
makinaları hakkında Kanun

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nei
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 ncd madde aynen kabul edilmiiştir.

MADDE 2. — Bu kanuna aykırı hareket
edenler bir aydan altı aya kadar hafif hapis
ve 250 liradan 500 liraya kadar hafif para ceza
sına mahkûm edilir.
Ele geçirilen âlet, makina ve paralar zapt ve
müsadere edilir.
Bu gibi oyun oynanan yerler bir daha açıl
mamak kaydiyle kapatılır. Tekerrürü halinde
cezalar bir misli artırlıır.

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştür.

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Millet Meclisi metninin 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştür.

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 ncd madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Millet Meclisi metninin 5 nci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 ncı madde aynen kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Millet Meclisi metninin 6 ncı
maddesi aynen kabul edilmiştir.

*t*m
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