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2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ile Trabzon Milletvekili Kema-
lettin Göktaş ve 23 Arkadaşının, 12.3.1982 Tarihli ve 2634 
Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) 
Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi, 
Manisa Milletvekili Erdoğan Yetenç'in, 2634 Sayılı TYırizmi 
Teşvik Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkın
da Kanun Teklifi ve Doğru Yol Partisi Grup Başkan vekille
ri Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Aydın Milletve
kili Ali Rıza Gönül, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya 
ile Refah Partisi Grup Başkan vekili Malatya Milletvekili 
Oğuzhan Asiltürk'ün 2634 Sayılı TYırizmi Teşvik Kanunu ve 
1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Ma-
kinaları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 

Komisyonu Raporu (1/580, 2/114,2/223, 2/637) 
T.C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar J0.3.1997 

Genel Müdürlüğü 
Sayı :B.02.0.KKGI101-11461976 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Turizm Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.1.1997 

tarihinde kararlaştırılan "2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Turizmi Teşvik Kanunu olarak adlandırılan 2634 Sayılı Yasanın 19 uncu maddesi, kamuoyun
da casino ya da kumarhane olarak bilinen talih oyunları salonlarının açılmasına, 18.1.1983 gün ve 
17992 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Talih Oyunları Yönetmeliği çerçevesinde izin verilmek
tedir. Yaklaşık 14 yıllık uygulama dönemi sırasında, kanunun başlangıçta öngördüğü; yabancı tu
ristlerin fazla döviz harcamalarının sağlanması ve yüksek gelir grubundan daha çok pay alınması
na ilişkin beklentiler gerçekleşememiştir. Söz konusu talih oyunları işletmelerine giren kişilerin bü
yük bir kısmının T.C. vatandaşları oldukları yapılan denetimler sonucu ortaya çıkmıştır. Bu salon
lar yabancı kaynaklı turizm hareketine katkıda bulunamamışlardır. 



İşletmelerin kumar alışkanlığını özendirici yaklaşımları sonucu vatandaşlarımızın bu salonla
ra gösterdikleri ilgi toplumumuzda kumar alışkanlığını kökleştirmeye başlamış, kayıt dışı ekono
miyi besleyen, toplum yapımıza uymayan, ailelerin parçalanmasına yol açan hatta ölümlerle sonuç
lanan bir dizi olay meydana gelmiştir. 

Öte yandan talih oyunları salonlarının çeşitli adlar altında ödedikleri vergilerin toplamı ince
lendiğinde, bu kuruluşların yurt içi ve yurt dışında gösterdikleri büyüme hızıyla kıyaslanamayacak 
ölçüde az vergi ödedikleri ortaya çıkmaktadır. 

Turizm sektörü açısından incelendiğinde ise durum daha vahim özellikler arz etmektedir. 
Özellikle 1991 yılında ortaya çıkan körfez bunalımı sırasında casinolara Türk vatandaşlarının gi
rişlerinin kolaylaştırılarak, konaklama sektörüne destek verilmesi düşünülmüştür. Bu uygulama ta
lih oyunları salonlarının kârlılığını artırmış, ancak buradan elde edilen kârlar sektöre dönmemiştir. 
1996 yılı itibariyle belge verilen 76 kuruluştan sadece 14 tanesi konaklama tesislerinin bünyesinde 
kalırken 52 işletme sektör dışı kuruluşlarca çalıştırılmıştır. Bu salonlardan elde edilen kârların yük
sekliği nedeniyle, birçok konaklama tesisinde başlangıçta tali olarak düşünülen talih oyunları fonk
siyonu ana hizmet niteliğine bürünmüştür. Oteller adeta talih oyunları salonları açılabilmesinin 
araçları haline gelmiştir. Bu gelişmenin sonucu olarak sektörde haksız rekabet doğmuştur. 

Tespit edilen bu gelişmeler doğrultusunda toplumumuzun sosyal ve ekonomik dengelerinin 
daha fazla sarsılmasını engellemek açısından yeni bir yasal düzenlemeye gerek duyulmuştur. 

MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1.-Gerekçesi ; 

2634 sayılı Yasanın 19/b maddesinin verdiği yetkiye dayalı olarak 8.1.1983 gün ve 17992 sa
yılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Talih Oyunları Yönetmeliği" hükümleri doğ
rultusunda açılan talih oyunları işletmelerinin zaman içinde beklenen amaçlara ulaşılmasını sağla
yamadıkları görüldüğünden ve toplumsal hayatımıza verdikleri zararların önlenmesi ve kamu gü
venliği amacıyla anılan maddenin (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1. - Gerekçesi 
Talih oyunları işletmeleri 5 yıldızlı otellerin ve tatil köylerinin bünyesinde belli bölgelerde ku

rulan işletmelerdir. Mevcut 76 adet talih oyunları salonunun yalnız 14 tanesi otel işletmeciliği ya
pan kişiler tarafından işletilmektedir. Diğerleri ise, sektör dışı kuruluşlarca çalıştırılmaktadır. Bu iş
letmelerin arasında yurtdışından yatırım yapmak üzere gelen yabancı sermaye de bulunmaktadır. 

Bünyesinde talih oyunları salonu bulunan 5 yıldızlı otellerin ve tatil köylerinin, bu salonların 
kapatılmasından dolayı doğacak sorunların; bilhassa kira mukavelelerinin sona ermesi nedeniyle 
meydana gelecek zararlarının giderilmesi ve yurtdışından getirilecek olan bağlantı yapılan yaban
cı grupların; talih oyunları salonlarında çalışanların iş kanunundan doğan tazminat haklarının öde
nebilmesi ve bu kişilerin yeni iş imkânı bulabilmelerini teminen 6 ay içerisinde kapatılma süresi 
öngörülmüştür. 

Geçici Madde 2. - Gerekçesi 
2634 sayılı Kanuna göre, izin verilmiş bulunan, ancak kapatılacak olan talih oyunları işletme

lerinin oyun, alet ve makinalarıyla bunlarla ilgili diğer eşyaların saklanması, yurt dışına ihracı ve 
diğer hususlarla ilgili olarak gerekli tedbirleri almaya Turizm Bakanlığı yetkili kılınmıştır. 

Madde 2. - Gerekçesi - • 
Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 3. - Gerekçesi 
Bu madde yürütme maddesidir. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

12.3.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesinin b fıkrasının 
yürürlükten kaldırılmasına dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 9.2.1996 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon. 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Naci Terzi 
Erzincan 

Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Bursa 

Nurettin Aktaş 
Gaziantep 

Şaban Şevli 
Van 

Ahmet Çelik 
Adıyaman 

Mehmet Ali Şahin 
İstanbul 

Necmettin Aydın 
Zonguldak 

Muhammet Polat 
Aydın 

Yakup Hatipoğlu 
Diyarbakır 
Fethi Acar 
Kastamonu 

O. İlhan Sungur 
Trabzon 

Tevhit Kar akaya 
Erzincan 

Ahmet Cemil Tunç 
Elazığ 

Lütfü Esengün 
Erzurum 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Alaattin Sever Aydın 
Batman 

Ahmet Doğan 
Adıyaman 

M. Kemal Ateş 
Kilis 

Ramazan Yenidede 
Denizli 

Osman Pepe 
Kocaeli 

Abdullah Arslan 
Tokat 

Mehmet Fuat Fırat 
İstanbul 

GEREKÇE 
Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesi, belgeli turizm işletmelerine bakanlık izniyle ta

lih oyunları oynatabilme imkânı sağlamaktadır. Bu oyunlar ise kumar makineleri ile yapılmaktadır. 
2000'li yıllara doğru büyük bir hızla ilerlemekte olduğumuz şu son çeyrek asırda dünyamız tarihin 
daha önce kaydetmediği köklü toplumsal değişmelere seyirci kalmaktadır. Böylesine hızla değişen 
bir ortamda toplumun temel yapı taşlarını oluşturan birey ve aileyi bu hızlı değişimin menfi etkile
rinden korumak hükümetin en başta gelen görevleri arasında yer almalıdır. 

Gerek kitle iletişim araçlarından, gerekse yapılan kamuoyu araştırmalarından elde edilen veri
lere göre Türk aile yapısının şu son on yılda büyük bir dejenerasyona uğradığı bir gerçektir. Yüz-
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yıllardan beri millî birliğimizi ve dayanışmamızın temel dinamiği ve sembolü olmuş Türk aile ya
pısının maruz kaldığı bu tahribat milletimizi derin bir ızdıraba sevk etmektedir. 

Batrdünyasını amansız kıskacına almış olan alkol ve uyuşturucu alışkanlığının yanında kumar 
da büyük bir illet olarak toplumsal yapımızı gün geçtikçe içten içe kemirmektedir. Potansiyel bir 
sektör olarak, dış ödemeler bilançomuzun önemli bir kalemi oluşturan turizm alanında bakanlıkça 
belgeli turizm işletmelerinde talih oyunları oynatılabilmesine ilişkin kanunî düzenlemenin yol aça
cağı sosyal maliyetin ekonomik getirişine oranla daha ağır olacağı bir gerçektir. Kumarın özellik
le yazılı ve görsel basının ilgi odağı olan lüks turistik işletmelerde modern talih makineleriyle oy
nanmasının toplum üzerinde yaratacağı özendirici etkiler en büyük servetimiz olan Türk gençliği 
üzerinde kapatılması bir daha mümkün olamayacak derin yaralar açacaktır. Böylesine zararların 
herkesçe kabul edilen kumarı toplumsal bir illet haline getirmeden ilgili tedbirleri almak hüküme
tin üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir görevi olmalıdır. 

Bu teklifimizle belgeli turizm işletmelerinin, talih oyunları oynatabilmelerine imkân veren ka
nunî dayanak yürürlükten kaldırılmalıdır. 

TRABZON MİLLETVEKİLİ KEMALETTİN GÖKTAŞ VE 23 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) 
Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 12.3.1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesi
nin (b) fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır! 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek

lifim gerekçesiyle sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Erdoğan Yeienç 

Manisa 

GEREKÇE 

Turizm belgeli işletmelerde, turistlere hizmet vermek ve döviz girdisini artırmak amacıyla 
açılmasına izin verilen talih oyunları oynanan mahaller mevzuattaki boşluklardan yararlanılmak 
suretiyle, Türk vatandaşlarının daha ziyade gittikleri yerler durumuna gelmiştir. 

Toplumsal yaşantı ve aile yapımız gözönüne alındığında bu durum önemli bir sosyal sorun ha
line gelmiştir. Bu nedenle de konunun yeniden düzenlenmesi ihtiyacı olmuştur. 

Teklifte kanunun amacına uygun olarak bu yerlere sadece yabancı pasaport taşıyan kimselerin 
girmesi, istisnalar yoluyla buraların Türk vatandaşlarına açık hale gelmesinin önüne geçilmiştir. 
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MANİSA MİLLETVEKİLİ ERDOĞAN YETENÇ'İN TEKLİFİ 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. - 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesinin (b) fıkrası aşağıda
ki gibi değiştirilmiştir. 

"b) Bakanlık, belgeli turizm işletmesinin tamamlayıcı bir bölümü olmak kaydı ile talih oyun
ları oynatabilecek mahalleri tespit ve bunları işletecek kişilere izin vermek yetkisine sahiptir. Bu 
yerlere yabancı pasaport taşıyanlar dışındaki kimseler müşteri olarak giremezler, 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet 

ve Makinalan Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi gerekçesi ile bir
likte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Saffet Arıkan Bedük ' Oğuzhan Asiltürk 
Ankara Malatya 

DYP Grup Başkanvekili RP Grup Başkanvekili 

Ali Rıza Gönül " Mehmet Gözlükaya 
Aydın Denizli 

DYP Grup Başkanvekili DYP Grup Başkanvekili 

GENEL GEREKÇE 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19/b maddesinde "talih oyunları" olarak nitelendiri
len, 8.1.1983 tarih ve 17922 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Talih Oyunları 
Yönetmeliği"nde "Talih Oyunları İşletmeleri" olarak adlandırılan, kamuoyunda ise "Casino", "Ku
marhane" olarak bahsedilen yerlerin başlangıçta düşünüldüğü ve öngörüldüğünün aksine turizme 
katkılarının ve turizm gelirleri içindeki payının düşük seviyelerde kaldığı, buralarının kamuoyu 
nezdinde ve uygulamada kara paranın aklandığı yerler olarak kullanılmaya çalışıldığı, halkımızın 
gelenek ve göreneklerine uymayan sonuçlar doğurduğu, insanlarımızın paralarını kaybettikleri ve 
bu nedenle pek çok ailenin yıkılmasına ve hatta insanlarımızın ölümüne neden olduğu, bu yüzden 
bu yerlerin kapatılmasının yararlı olacağı ve böylece ülkemiz insanı üzerinde ve toplumsal hayatı
mızda daha fazla yaralar açmasının önüne geçilebileceği düşüncesiyle yasal düzenleme yapılması 
zaruret haline gelmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1 Gerekçesi 
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19/b maddesinin verdiği yetkiye dayanarak 8.1.1983 ta

rih ve 17922 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Talih Oyunları Yönetmeliği" hü
kümleri doğrultusunda açılmış bulunan talih oyunları işletmelerinin zaman içerisinde toplumsal ha
yatımıza vermiş olduğu zararların önlenmesi amacıyla bu tür işletmelerin kapatılması amaçlanmıştır. 
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Madde 2 Gerekçesi 

1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 1 in
ci maddesi son fıkrasının atıfta bulunduğu 7470 sayılı T.C. Turizm Bankası Kanununun 18 inci 
maddesi 10.10.1983 tarih ve 123 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılmış olduğundan bu maddenin 
de yürürlükten kaldırılması gerekmiştir. 

Geçici Madde Gerekçesi 

2634 sayılı Kanuna göre izin verilmiş bulunan, ancak kapatılacak olan talih oyunları işletme
lerinin tasfiyeleri düzenlenmek istenmiştir. 

Madde 3 Gerekçesi 
Bu madde yürürlük maddesidir. 

Madde 4 Gerekçesi 
Bu madde yürütme maddesidir. 

DOĞRU YOL PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ ANKARA MİLLETVEKİLİ SAFFET 
ARIKAN BEDÜK, AYDIN MİLLETVEKİLİ ALİ RIZA GÖNÜL, DENİZLİ MİLLETVEKİLİ 
MEHMET GÖZLÜKAYA İLE REFAH PARTİSİ GRUP. BAŞKANVEKİLİ MALATYA MİL

LETVEKİLİ OĞUZHAN ASİLTÜRK'ÜN TEKLİFİ 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve 1072 Sayılı Rulet, Tüt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet 
ve Makinaları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1, - 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Alkollü İçki Satışı 
Madde 19. - Belgeli işletmeler; Bakanlığın iznine bağlı olarak, 1593 sayılı Umumî Hıfzıssıh-

ha Kanununun 178 inci maddesi ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 61 inci maddesin
deki alkollü içki satışı ve ruhsatlarına ilişkin hükümlerin dışındadır.-

2559 sayılı Polis Vazife ve Sclahiyct Kanununun 12 nci maddesi kapsamına giren belgeli iş
letmelerden Bakanlıkça müsaade edilenlere yanlarında veli veya vasileri olmak şartıyla 18 yaşın
dan küçükler de girebilir." 

MADDE 2. - 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında 
Kanunun 1 inci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Turizm Bakanlığı tarafından 
İzin verilmiş bulunan talih oyunları işletmelerinin faaliyetlerine bu Kanunun yürürlüğünü takip 
eden bir ay içerisinde son verilerek oyun alet ve makinaları tasfiye edilir. 

Yürürlük 
MADDE 3 . -Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
MADDE 4. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.-
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi , ' 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 20.3.1997 
Turizm Komisyonu 

Esas No. : 11580,21114,21223,21637 
Karar No. : 33 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 13.3.1997 tarihinde Komisyonumuza havale edilen "2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" ile, 5.4.1996 tarihinde havale 
edilen "Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 Arkadaşının; 12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sa
yılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına 
Dair Kanun Teklifi", 16.4.1996 tarihinde havale edilen "Manisa Milletvekili Erdoğan Yetenç'in; 
2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi" 
ve 26.12.1996 tarihinde havale edilen "Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Ankara Milletve
kili Saffet Arıkan Bedük, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül, Denizli Milletvekili Mehmet Gözlü-
kaya ile Refah Partisi Grup Başkanvekili Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk'ün; 2634 Sayılı 
Turizmi Teşvik Kanunu ve 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 20.3.1997 
tarihli 10 uncu Birleşiminde, Turizm Bakanı Bahattin Yücel Başkanlığındaki Bakanlık temsilcile
ri ve teklif sahiplerinin de katılmaları ile incelenip görüşüldü. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesi uyarınca çıkarılan ve 18.1.1983 gün 
ve 17992 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Talih Oyunları Yönetmeliği" çerçevesinde casino ya 
da kumarhane olarak bilinen talih oyunları salonları açılmasına izin verilmiştir. 

Tasarı ve Teklifler ile; yaklaşık 14 yıllık uygulama dönemi sırasında Kanunun öngördüğü ya
bancı turistlerin fazla döviz harcamalarının sağlanması ve yüksek gelir grubundan daha çok pay 
alınmasına ilişkin beklentilerin gerçekleşememiş olması, söz konusu talih işletmelerine giren kişi
lerin büyük çoğunluğunun T.Ç. vatandaşları olmaları, bu salonların yabancı kaynaklı turizm hare
ketine katkıda bulunamaması, aksine vatandaşlarımız arasında kumar alışkanlığını artırarak ailele
rin parçalanmasına yol açtığı, ayrıca bu salonların ödediği vergilerin, salonların gösterdiği büyüme 
hızıyla kıyaslanmayacak kadar az olduğu gerekçeleri ile ve tespit edilen bu olumsuz gelişmeler gö-
zönüne alınarak yeni bir yasal düzenlemeye gidilmiştir. 

Komisyonumuz, öncelikle aynı mahiyette olmaları nedeniyle Tasarı ve Tekliflerin, İçtüzüğün 
35 inci maddesi uyarınca birleştirilerek görüşülmesine karar vermiştir. 

Müteakiben; Tasarı ve Tekliflerin gerekçeleri okutulmuş ve tümü üzerinde görüşme açılmıştır. 
Komisyonumuzda Tasarı ve Tekliflerin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde : 
-Talih oyunları salonlarının kapatılması halinde sorunların daha çok büyüyeceği, yer altına in

miş salonlarda ve illegal mekanlarda tamamen karanlık emellere hizmet eder duruma geleceği, 

-Talih oyunları salonlarının kurulmasına izin verilmesinin hata olmadığı, devletin casino poli
tikasını baştan itibaren net bir şekilde yürütememesi, denetim yetersizliği ve sektörün hatalı davran
ması sonucu bugünkü olumsuz neticelerin ortaya çıktığı, 

- Bugünkü siyasî otoritenin bu düzenlemeyi ve gerekli denetimleri yapacak güçte olduğu, Tu
rizm Bakanlığının 26.7.1996 tarihli genelgesi ve 19.8.1996 tarihli yönetmelik değişikliği ile salon
ların belli bir disiplin altına alındığı, 
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- Bu sektörün ülkemize istihdam olanağı sağladığı ve sektörde çalışan 18 000 insan olduğu, 

- Yasaklamanın çare olmadığı, aksine sorulan büyüttüğü, her insanın bir yaşam felsefesinin 
ve kendi kurallarının bulunduğu, insanların belli kalıplara sokulmasının haksızlık olacağı, olaylara 
objektif kriterlerle yaklaşılmasının uygun olacağı; bu salonlara turizm sektörünün gelişmesini sağ
lamak amacıyla yabancı pasaportlu kişilerin girmesine izin verilmesinin, ancak Türk vatandaşları
na yasaklanmasının uygun olacağı, 

- Kumar oynamanın insan tabiatından geldiği, bu salonları kapamak yerine denetimin fazla-
laştırılmasının uygun olacağı, sıkıntının uygulamadan geldiği yoksa yasal bir sıkıntının mevcut ol
madığı, 

-Turizm işletme belgeli tesisler bünyesinde işletme izni bulunan talih oyunları salonları ade
dinin 78 olduğu, ancak turizm konaklama tesislerinin bünyesinde bulunan ve işletme belgeli tesis
lerin bizzat kendileri tarafından işletilen 14 adet casino ile bunların dışında kalan ve ülkemizde beş 
grubun eline geçmiş olan 64 casino işletmesinin aynı şekilde değerlendirilmelerinin yanlış olacağı, 
casinoların Türk vatandaşlarına kapatılması uygun olmakla birlikte, işletme belgesi almış ve ko
naklama tesisinin bünyesinde ve aynı işletme tarafından işletilen casinoların açık kalması ve bu tür 
işletmelerin turistik konaklama tesislerinin yoğun olduğu bölgelerde toplanmasının uygun olacağı, 
böylece Avrupa ve Dünya pazarlarında rekabet imkânımızın süreceği, 

- Kumarın bir yaşam biçimi olarak kabul edilemeyeceği, kumarın bir illet olduğu, Türk vatan
daşlarına yasaklama getirirken yabancılara serbest bırakılmasının uygun olmayacağı, gayenin gelecek 
nesilleri korumak olduğu, oyun salonlarının kapanmasının memleketimiz için de hayırlı olacağı, 

- Türkiye'yi kumar merkezi haline getirerek, kabul edemeyeceğimiz şeyden para kazanma
nın uygun olmayacağı, 

Görüşleri dile getirildi. 
Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Tasarı ve Teklifler üzerinde leh ve aleyhte yapılan görüşme

ler üzerine hükümetin görüşlerini : 
- Özellikle 1991 yılında ortaya çıkan körfez bunalımı sırasında casinolara Türk vatandaşları

nın girişlerini kolaylaştırarak, konaklama sektörüne destek verilmesinin düşünüldüğü ve başlangıç
ta konaklama tesislerinin talî bir bölümü olarak düşünülen talih oyunlarının, bu salonlardan elde 
edilen kârların yüksekliği nedeniyle ana hizmet niteliğine büründüğü ve giderek otellerin talih 
oyunları salonları açılabilmesinin araçları haline geldiği ve bu gelişmeler sonucu da sektörde hak
sız rekabetin doğduğu, 

- Talih oyunları salonlarından alınan vergiler ile masa-makina katkı ücretleri ile kart ücretle
ri toplam gelirlerinin abartıldığı kadar fazla olmadığı, 1995 yılı itibariyle Maliye Bakanlığı ile Tu
rizm Bakanlığının aldığı toplam paranın 75 milyon Dolar (1995 yılı için 1 Dolar 45 887 TL. ola
rak alındığı takdirde 3,5 trilyon), 1996 yılında ise 84,5 milyon Dolar (1996 yılı için 1 Dolar 81 300 
TL. olarak alındığı takdirde 7 trilyon) olduğu, 

- 1997 itibariyle turizm işletme belgeli tesisler bünyesinde işletme izni bulunan talih oyunla
rı salonları adedinin 78 olduğu, 

- Toplam 45 581 yatak sayısına sahip 78 tesisten 62 adedinin 5 yıldızlı otel, 6 adedinin 4 
yıldızlı otel, 8 adedinin tatil köyü, 1 adedinin 3 yıldızlı otel olduğu ve ayrıca İstanbul'da bir eğlen
ce merkezi bulunduğu, 

- Ayrıca, bu 78 turizm işletme belgeli tesislerden yalnızca 14 adet turizm konaklama tesisinin 
bünyesinde bulunan oyun salonlarının bizzat konaklama tesisi sahiplerince işletildiği, bunun hari-
cindekilcrin sektör dışı kuruluşlarca çalıştırıldığı, 
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- Oyun salonlarına gelen müşterilerin yalnızca % 5'inin yabancı uyruklu olduğu, ' 

- Tespiti yapılan bu gelişmeler doğrultusunda toplumumuzun sosyal ve ekonomik dengeleri
nin daha fazla sarsılmasını engellemek açısından yeni bir yasal düzenlemenin uygun olduğu ve bu 
düzenleme sonunda da Türkiye turizminin önemli bir zarar görmeyeceği, 

Şeklinde açıkladı. 

Tasarı ile Tekliflerin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra Komisyonumuz Ta
sarı ve Tekliflerin maddelerine geçilmesini kabul etti. 

Bilahara alt komisyon kurulmasını öneren önergenin reddini müteakip 1/580 Esas Numaralı 
"2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı"nın diğer 
üç teklifi de kapsadığı ve Tasanda tasfiye hükümlerinin geçici maddelerle düzenlenmiş olması ne
deniyle daha kapsamlı olduğu belirtilerek, maddelerinin müzakerelerinde Tasarının esas alınması 
hususu Komisyonumuzca kabul edildi. 

Birinci maddenin görüşmeleri sırasında, turizm işletme belgeli turistik tesislerin bünyesinde 
bulunan ve bizzat konaklama tesisi sahiplerince işletilen ve adedi 14 olan oyun salonlarının işletil
mesi ile ilgili iznin Bakanlığın yetkisinde bırakılmasını, ayrıca buralara Türk vatandaşlarının gir
mesinin yasaklanmasını ve turizm teşvik belgesi almış turistik tesislerin bünyelerinde bulunan bu 
talih oyunları işletmelerinin Bakanlığın uygun göreceği ve turizme destek vereceği kabul edilen bir 
veya en fazla üç merkezde toplanmasını, öngören önergenin Komisyonumuzca reddedilmesini mü
teakip çerçeve 1 inci madde ile değiştirilen 19 uncu madde aynen kabul edildi. 

Tasfiye hükümlerini düzenleyen geçici 1 inci madde, maddenin görüşmeleri sırasında 6 aylık 
süreyi 1 aya indiren önergenin reddedilmesi sonunda geçici 1 inci madde Komisyonumuzca aynen, 

Geçici 2 nci madde ile Tasarının yürürlükle ilgili 2 nci ve yürütme ile ilgili 3 üncü maddeleri 
de aynen kabul edildi. 

Müteakiben Komisyondan alınan yetki ile, 
Tasarı metni, 
- Tasarının başlığından, kanun tarihi çıkarılarak, 
-Çerçeve 1 inci madde, değiştirilen kanunun tarihini ve değişen madde başlığını da belirtecek 

şekilde yeniden düzenlenerek, 
- Maddeler içindeki yazım hataları ve noktalama işaretleri düzeltilerek, 
Kanun tekniğine uygun hale getirilmiş ve redakte edilmiştir. 
Müteakiben Tasarının tümü oylanarak Komisyonumuzca kabuledi İmiş tir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 

İsmail İlhan Sungur Osman Berbcroğlu 
Trabzon Antalya 

Tasarının 1 inci maddesine muhalifim 
Muhalefet şerhim ektedir. 

Sözcü Kâtip 

S. Metin Kalkan Ahmet Bilgiç 
Hatay Balıkesir 
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Üye 
Faris Özdemir 

Batman 

Üye 

Sebgetullah Seydaoğlu 
Diyarbakır 

Üye 

Abdulilah Fırat 
Erzurum 

Üye 

Yusuf Pamuk 
İstanbul 

Üye 
Fikret Ünlü 

Karaman 
Üye 

Zeki Çakıroğlu 
Muğla 

I inci Md. muhalifim 

Üye 
Sabahattin Yıldız 

Muş 
Üye 

Mustafa Hasan Öz 
Ordu 

Üye 
Tahsin Irmak 

Sivas 

Üye 
Yusuf Bahadır 

Trabzon 

Üye 

Mahmut Sönmez 
Bingöl 

Üye 

Tevhit Karakaya 
Erzincan 

Üye 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

Üye 
Veli Âksoy 

İzmir 
Üye 

Ahmet Alkan 
Konya 
Üye 

Mustafa Dedeoğlu, 
Muğla 

1 inci maddeye muhalifim. 

Muhalefet şerhim ektedir. 

Üye 
Nedim İlci 

Muş 
Üye 

Nizamettin Sevgili 
Siirt 

Üye 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

Karşıoy yazım ektedir. 
Üye 

Tahsin Bor ay Baycık 
Zonguldak 

MUHALEFET ŞERHİ 

20.3.1997 tarihinde saat 10.00'da Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda gö
rüşülen 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesine aşağıda izah etmeye çalıştığım 
nedenlerle muhalefet şerhi koymaktayım. 
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Turizm, konaklama tesisleri yataklarını ve hizmetlerini pazarlayan birer ticarî işletmelerdir. 
Tüm dünya ile uluslararası bir ticaret içerisindedir. Bugün için rekabet ettiğimiz komşu ülkelerde, 
Kuzey Afrika'da ve Doğu Bloku Ülkelerinde yeni yeni casinolar açılmaktadır. Turizm, konaklama 
tesislerinin bünyesinde bulunan ve işletme belgeli tesislerin bizzat kendileri tarafından işletilen 14 
adet casino ile diğer ülkemizde 5 adet grubun eline geçmiş bulunan 62 adet casino işletmesi Ko
misyonumuzda aynı şekilde değerlendirilmiş bulunmaktadır. 

Aynı madde için vermiş olduğum önergemde, casinoların Türk halkına tamamen kapatılması
nı, işletme belgesi almış ve konaklama tesisinin bünyesinde ve aynı işletme tarafından işletilen 
casinoların açık kalması ve bu tür işletmelerin turistik konaklama tesislerinin yoğun olduğu bölge
lerde toplanması görüşümde ısrar etmekteyim. 20.3.1997 

Osman Berberoğlu 
Antalya 

MUHALEFET ŞERHİ 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda 20.3.1997 tarihinde görüşülen 2634 

sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesinin değişikliği ile ilgili muhalefet şerhim aşa
ğıda belirtilmiştir. 

Turizm, konaklama tesisleri yataklarını ve hizmetlerini dünya piyasasına pazarlayan işletmeler
dir. Avrupa ve dünya turizm piyasasında rekabet ortamı içerisinde yarışılabilmesi için bir takım at
raksiyonların yapılması gerektiği gerçeğini hiçbir zaman gözardı etmememiz lazımdır. Zaten Tu
rizm Bakanlığının çalışmaları ile zaptırapt altına alınmış olan bu işletmeler daha da katı uygulama
lar ile faaliyetlerine devam ederek ülke turizmine katkıda bulunabileceklerdir. 20.3.1997 

Mustafa Dedeoğlu 
Muğla 

TALİH OYUNLARI SALONLARININ KAPATILMASI HAKKINDA 2634 SAYILI 
KANUNDA YAPILMAK İSTENEN DEĞİŞİKLİK HAKKINDA KARŞIOY YAZIM 

ESAS OLARAK 
Türk ekonomisinin Cumhuriyet tarihi boyunca en önemli sorunu dış ödemeler dengesi olmuş

tur. Bu vesileyle Türkiye, iktisat politikalarında, "Döviz Kazandırıcı" iktisadî faaliyetleri öncelikli 
olarak "Teşvik" etmeyi hedeflemişlerdir. İhracat dışında Türkiye'nin ödemeler dengesi bilançosun
da en önemli kalem "turizm gelirleri" olmuştur. Ancak bu noktaya kolay gelinmemiştir. 

Günümüzde de Türk ekonomisi dış dengede benzer sorunlar ile karşı karşıyadır. 1996 yılında 
Gümrük Birliğinin ilk yılında dış ticaret dengesi 20.5 milyar Dolar, carî işlemler dengesi de 6 mil
yar Dolar açık vermiştir. Dış ticaret dengesindeki açığın nisbî de olsa daraltılmasında, en önemli 
pay turizm gelirleri olmuştur. Bu gelirlerde azalmaya neden olacak bir yaklaşım ülke ekonomisin
de dış denge sorunlarına bağlı yüksek maliyetlere neden olacaktır. 

Bu nedenle turizmi öncelikli ve teşvik edilmeye değer bulan Türk iktisat politikası, 1953 yı
lında çıkardığı 6086 sayılı "Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu" ile bu iktisadî faaliyeti geliştir
mek istemiş ancak 1982 yılına kadar bu alanda Türk ekonomisinin dış dengesine katkı sağlayacak 
bir gelişme sağlanamamıştır. Yasa (6086) esas itibariyle özendirilmek istenen turizm sektöründe 
turizm yatırımlarını, teşvik eden araçlara sahip olmadığı için gelişim ivmesini başlatamamıştîr. 
1982 yılına gelindiğinde Türk turizm sektörü ancak 58 bin yatağa sahip idi. Yatak arzı beklenenin 
tam tersine (1977-1982 döneminde) geriliyordu. (63 binden 58 bine) 
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1982 yılında yürürlüğe giren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası, gerekçeleri ayrıntılı incelen
diğinde görüleceği gibi, "Turizm Yatırımlarını" öncelikli olarak teşvik etmeyi hedefleyen ve teşvik 
araçlarını da açık bir biçimde 2634 sayılı Yasanın 3 üncü bölümünde tasrih ederek "Yatak arzını" 
hızla artırmayı hedefleyen bir teşvik yasasıdır. 

2634 sayılı Yasanın 3 üncü bölümü yatak arzını artırmaya yönelik teşvik araçlarını kapsar. Bu 
araçlar, (i) Arazi tahsisi, (ii) Düşük faizli uzun vadeli kredi imkânı, (iii) Enerji fiyatlarının bu işlet
melere ucuza temini, (iv) Çalışma sürelerinin ayrıcalıklı düzenlenmesi, (v) İçki satışlarının ayrıca
lıklı düzenlenmesi ve nihayet bir başka teşvik aracı olarak belli şartlara sahip turizm yatırımlarına 
Türkiye'de yasak olan talih oyunları salonu açma "ayrıcalığı" tanınması. 

1982 yılında çıkartılan 2634 sayılı Turizm Teşvik Yasasının getirdiği bu ayrıcalıklar sayesin
de geçen 13 yıllık dönemde Türk turizm sektörü 58 bin olan yatak sayısınr410 (belgeli) bine çı
kartmıştır. Türk ekonomisinde geçen 10 yıllık dönemde en hızlı büyüyen birinci sektör ihracat, 
ikinci sektör turizm olmuştur. Bu büyüme ile Türkiye turizm de Avrupa ve Dünya pazarlarındaki 
payını en hızlı artıran ülke olmuştur. Bunu tüm uluslararası kuruluşlar da tescil etmiştir. Bu büyü
me sonucu turizm gelirlerinde, ödemeler dengesi bilançosunda, ihracattan sonra ikinci önemli dö
viz kazandırıcı iktisadî faaliyet kolu haline gelmiştir. 

2634 sayılı Yasanın teşvik araçlarını tarif eden 3 üncü bölümünün 19/b maddesinde sayılan bir 
ayrıcalık olan "Talih Oyunları İşletmeciliği" de yatırımların teşvikinde önemli bir özendirici ol
muştur. Özellikle şehir otellerinde 5 yıldızlı ve büyük kapasiteli otel yatırımlarındaki en önemli teş
vik unsuru arazi tahsisi kadar talih oyunları konusunda tanınan ayrıcalıklarında büyük payı vardır. 
Nitekim bu kapasiteyi, Türkiye 1996 yılında İstanbul'da HABİTAT II toplantısında rahatça kullan
ma imkânına sahip olmuştur. (Bu teşvik ile yapılan büyük şehir otellerinin sayısı 32'dir.) 

2634 sayılı Yasanın 3 üncü bölümünde düzenlenen teşvikler içinde yer alan talih oyunları sa
lonu açma ve işletme ayrıcalığı Türkiye'de büyük şehirlerde belli kalitede ve yüksek kapasitede şe
hir otelleri yatırımlarının yapılmasını sağlamıştır. 

Bunun yanı sıra, özellikle, 1992 yılından itibaren talih oyunları salonlarından sağlanan gelir
ler, Türk turizm sektörünün yurt dışı tanıtımında genel bütçeden sağlanan kaynak imkânına nere
deyse eşit düzeye gelmiştir. 

Bu işletmelerin vergi ödememesi konusu ile tümüyle Maliye Bakanlığı ve Millî Piyango İda
resinin üzerlerine düşen sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanmıştır. 

2634 sayılı Yasa, bu salonları işletmeler konusunda; Turizm Bakanlığına sadece kapıdan giriş 
(kimler-nasıl) ve salonlara yerleştirilecek makinaların tespiti konusunda yetki vermesine rağmen 
Bakanlık bu salonlardan 1994 yılında 620 milyar, 1995 yılında 1.2 trilyon, 1996 yılında da 2 tril
yon harç almış ve döner sermayenin üzerinden bu harcın % 50'sini (% 15 KDV+% 35 Döner Ser
maye Geliri) Maliye Bakanlığına hemen ödemiştir. Buna karşılık Maliye Bakanlığı ve Millî Piyan
go İdaresi bu işletmelerin faaliyet hacimlerini ölçme ve makinaların+masaların denetlenmesi ko
nusunda kendilerine 1988 yılında çıkartılan Millî Piyango İdaresinin Teşkilatına ait ve talih oyun
ları salonlarının iç denetimini düzenlemeye yönelik Kanun Hükmünde Kararname ile verilen yet
kiyi o günden 1995 Mayıs ayına dek kullanacak araçları geliştirmemişlerdir. Bu nedenle eğer Dev
let (Kamu Maliyesi Gelir İdaresi) bu işletmelerden vergi almamış ise bu tümüyle Maliye Bakanlı
ğının sorumluluğu dahilindedir. 
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Bu gerekçelerle; 2634 sayılı Yasanın 3 üncü bölüm 19/b maddesi ile getirilen Talih Oyunları 
İşletmesi açma teşviki turizm sektörümüzde büyük kapasiteli ve yüksek standartta şehir otellerinin' 
hızla artmasında, Turizm Bakanlığının yurt dışı tanıtım imkânlarının artmasında ve bunlarla birlik
te turizm pazarına sonradan iki pazar ülke (İsrail ve Rusya - BTD değil) dan en büyük pazar payı
nın alınmasını tartışmasız sağlamıştır. Bu nedenlerle Körfez Krizi gerekçesinin ötesinde talih oyun
ları salonları bir teşvik aracı olarak Türk turizm sektöründe son derece başarılı bir teşvik aracı ola
rak kullanılmıştır. 

Kuşkusuz her teşvik aracının bir süresi vardır. Ancak Devlette esas olan devamlılıktır. Bundan 
sonra yapılacak turizm yatırımları için "Talih Oyunları Yatırımı-İşletmeciliği" bir teşvik aracı ol
maktan çıkartılabilir. Ancak Devlet şimdi; geçmişte yatırımcıyı bu alana çekmek için verdiği bu ay
rıcalığı geçmişe yönelik olarak kaldırmakla Devletin devamlılığı açısından yatırımcıda çok büyük 
güvensizlik yaratmaktadır. Devlet; Turizm Bakanliğı, Millî Piyango İdaresi ile bu işletmeleri her 
bakımdan denetleme ve kontrol imkânına sahiptir. Şimdi en kolay yol seçilerek kazanılmış ayrıca
lıklar da yok sayılarak yasaklamaya gidilmektedir. 

Bu yatırımlar şimdiden Lübnan'a kaymaya başlamıştır. Casino de Liban ocak ayında (4 ay 
içinde bitirilerek) 60 milyon Dolarlık bir yatırım ile faaliyete geçmiştir. 

Bu günün uluslararası pazarında hiçbir malın pazar payını artırmak kolay değildir. Buna kar
şılık pazarda bir kez pay kaybetmeye başladınız mı arkası kar topu gibi gelmektedir. 

KANUN TEKNİĞİ AÇISINDAN 

Komisyona gelen 2634 sayılı Yasanın 19 uncu maddesinde değişiklik yapan Tasarı bu haliy
le yasa yapma tekniği açısından da eksiklikler içermektedir. 

Türkiye'de Talih Oyunları İşletmeciliği 1072 sayılı Yasaya göre zaten yasaktır. Koomisyona 
gelen tasarının alkollü içki satışı başlığı ile yeniden düzenlenen (yeni 1 inci madde) 19 uncu mad
de yasak olan bir faaliyetin yapılmasını yasaklamaktadır. 2634'ün mevcut 19/b düzenlemesi ile ge
tirilen ayrıcalıktır. Eğer bu ayrıcalığı ortadan kaldırmak istiyorsanız 2634'ün 19/b'sini eski metin
den çıkartmak bu teşviki kaldırmak anlamına gelir ve ayrıcalığı ortadan kaldırır. Bu tür bir düzen
leme ile komisyonun önüne getirilen tasarı ile 2634'ün ve 3 üncü bölümünün amaçlarının yasa ko
yucu tarafından yeterince anlaşılamadığını ortaya koymaktadır. Geçici 1 inci madde kazanılmış ay
rıcalığı yok saymak gibi çok ciddî bir ekonomik işleyişe idarî müdahale getirmektedir. 

Benzer biçimde bir teşvik unsurunun "Makabline Şamil" bir biçimde ortadan kaldırılabilmesi 
hukukun zorlanması ve devletin özellikle ekonomik faaliyet alanında yatırımcıya devamlılık açı
sından çok kötü bir örneğini oluşturmaktadır. 

Esas ve yasa tekniği açısından gördüğüm bu mazuriyetler nedeniyle turizm sektörünün bu alt 
sektöründeki faaliyetlerin yasaklanmasının doğru olmadığını ve maddenin sadece Türkiye Cumhu
riyeti vatandaşlarının bu mahallere girişini yasaklaması ile düzenlenmesi gerektiğine inanıyorum. 
Bu nedenle mevcut düzenleme şeklinin Türk turizmine zarar getireceğine inanarak katılmıyorum. 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 268) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

"Alkollü içki satışı" 

Madde 19. - Belgeli işletmeler; Bakanlığın iznine bağlı olarak, 1593 sayılı "Umumî Hıfzısıh
ha Kanununun" 178 inci maddesi ile 222 sayılı "İlköğretim ve Eğitim Kanununun" 61 inci madde
sindeki alkollü içki satışı ve ruhsatlarına ilişkin hükümlerin dışındadır. 

2559 sayılı "Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun" 12 nci maddesi kapsamına giren Bakan
lıkça belge verilen işletmelere, yanlarında veli veya vasileri olmak şartıyla 18 yaşından küçükler de 
girebilir. 

Turizm işletmelerine bağlı ya da müstakil olarak talih oyunları oynatılabilecek mahallerin açıl
ması yasaktır. Diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Turizm Bakanlığı tarafından 
izin verilmiş bulunan talih oyunları işletmelerinin izinleri bu Kanunun Resmi Gazetede yayımlan
masını izleyen günden başlayarak 6 ay sonra herhangi bir bildirime gerek olmaksızın kendiliğin
den hükümsüz olur. Bu tarihten sonra bu işletmelerin faaliyetlerine hiçbir şekilde izin verilmez. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Faaliyet yasağının başladığı tarihten itibaren talih oyunları işletmele
rinde bulunan oyun alet ve makinalarının ve bunlarla ilgili diğer eşyaların saklanmasına, yurt dışı
na ihracına ve diğer hususlarla ilgili tedbirleri almaya ve buna ilişkin usul ve esasları düzenlemeye 
Turizm Bakanlığı yetkilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 268) 
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BAYINDIRLIK, ÎMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 12.3.1982 tarih ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu maddesi 
başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. . 

Alkollü içki satışı 

Madde 19. - Belgeli işletmeler; Bakanlığın iznine bağlı olarak, 1593 sayılı Umumî Hıfzısıh
ha Kanununun 178 inci maddesi ile 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 61 inci maddesin
deki alkollü içki satışı ve ruhsatlarına ilişkin hükümlerin dışındadır. 

2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 12 nci maddesi kapsamına giren Bakanlıkça 
belge verilen işletmelere, yanlarında veli veya vasileri olmak şartıyla 18 yaşından küçükler de gi
rebilir. 

Turizm işletmelerine bağlı ya da müstakil olarak talih oyunları oynatılabilecek mahallerin açıl
ması yasaktır. Diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüğe girmesinden önce Turizm Bakanlığı tarafından 
izin verilmiş bulunan talih oyunları işletmelerinin izinleri, bu Kanunun Resmi Gazetede yayımlan
masını izleyen günden başlayarak 6 ay sonra herhangi bir bildirime gerek olmaksızın kendiliğin
den hükümsüz olur. Bu tarihten sonra bu işletmelerin faaliyetlerine hiçbir şekilde izin verilmez. 

GEÇİCİ MADDE 2. - Faaliyet yasağının başladığı tarihten itibaren talih oyunları işletmele
rinde bulunan oyun alet ve makinalarınm ve bunlarla ilgili diğer eşyaların saklanmasına, yurt dışı
na ihracına ve diğer hususlarla ilgili tedbirleri almaya ve buna ilişkin usul ve esasları düzenlemeye 

Turizm Bakanlığı yetkilidir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. Necmettin Er bakan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
Prof. Dr. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı V. 
N.K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
N.K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlıı 

Devlet Bakanı 
B. Aksoy 

Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

B. Şeker 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
İçişleri Bakanı 

M. Akşener 
Millî Eğitim Bakanı 
Prof Dr. M. Sağlam 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Demirci 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y.Erez 

Kültür Bakanı 
• /. Kahraman 
Orman Bakanı 

M. H. Dağlı 

(Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

Devlet Bakanı V. 
A.C. Tunç 

Devlet Bakanı 
Doç. Dr. A. Gül 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. S. Tekir 
Devlet Bakanı 

M. Altınsoy 
Devlet Bakanı 

L. Esengün 
Devlet Bakanı 

A. C. Tunç 
Devlet Bakanı V. 

L. Esengün 
Devlet Bakanı 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Günbey 

Devlet Bakanı 
Dr. A. Demircan 

Millî Savunma Bakanı 
T. Tayan 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. A. Şener 

Bay. ve İskân Bakanı 
C. Ayhan 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Çelik 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. R. Kutan 

Turizm Bakanı 
B. Yücel 

Çevre Bakanı 
M. Z. Tokar 
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