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huriyet Hükümetinden talep ediyor, yü
ce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
ı(DYP ve ANAP sıralarından alkışlar)
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
MUSTAFA TINAZ TÎTtZ
(Zongul
dak) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Gündemimizin dolu ol
ması sebebiyle bir arkadaşımıza söz ver
dim. Diğer iki arkadaşımız, burada bu
lunduklarını belirterek, gündem dışı ta
leplerini yenilemişlerdir; ancak, bu ta
leplerini yann yerine getirebileceğimizi
ifade etmek istiyorum.
MAHMUT ALINAK (Kars) — Sa
yın Başkan, bugün için söz istemiştim.
BAŞKAN — Efendim haklısınız. Ben
bir arkadaşa söz vermiştim; sıra sizde
idi, burada bulunsaydınız ilk defa size
söz verecektim.
MAHMUT ALINAK (Kars) —
Efendim, 5 dakikada bitireceğim, zaman
almaz.
BAŞKAN — Efendim, yarın size söz
verebilirim; çünkü, iki tane Meclis araş
tırması önergesi var. Bunların görüşülmesi
saat 19.00 - 20.00'yi bulabilir. Ayrıca,
bakanlar da cevap veriyorlar, bu da en
azından zaman alıyor. Bu itibarla, zatı
âlinize yarın söz vereceğim.
Buyurun Sayın Bakan.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Zongul
dak) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Hatay Milletvekilimiz Sayın Murat
Sökmenoğlu'nun, kumar makineleriyle il
gili olarak dile getirmiş olduğu hususlara
ait kısa açıklamada bulunmak üzere hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum.
Bugüne kadar, turizmi teşvik amacıy
la, 2634 sayılı Yasaya istinaden çıkarıl
mış bulunan yönetmeliğe dayalı olarak,
(toplam 28 adet, talih oyunları mahalli
açılmış bulunmaktadır.
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Zaman zaman basınımızda yer alan
şikâyetler konusunda, olayın daha çok,
oyun oynayanlarla, bu oyunu oynatan
mahallerin yöneticileri arasında ikramiye
anlaşmazlığı biçiminde ortaya çıktığı göz
lemlenmektedir.
Olayın toplumsal boyutları üzerinde
{bugünlerde giderek yoğunlaşan kamu
oyuna, her zaman olduğu gibi duyarlı
olan Hükümetimiz, bir taraftan turizm,
'bir taraftan asayiş, diğer taraftan da bu
işin malî yönleriyle, birden çok birimi
ilgilendiren bu problem konusunda, üs
düzeyde bir çalışma grubu oluşturmuş
tur. Bir taraftan Maliye ve Gümrük Ba
kanlığımızın, bir taraftan İçişleri Bakan
lığımızın, bir taraftan da Kültür ve Tu
rizm Bakanlığının üst düzey yetkililerin
den oluşan bir çalışma grubu, konuyu
enine boyuna inceleyerek, önümüzdeki
kısa süre içinde kamuoyuna gerekli açık
lamalarda bulunacak; bu konuda gerekli
yasal düzenlemeler için de gerekli mü
racaatları yapacaktır. Tabiî ki, bu çalış
ma grubu, bir taraftan idarenin devamlı
lığı, bir taraftan da turizmin gelişmesine
mani olmamak açısından, olayı çok bo
yutlu incelemek zorundadır. Bunun tak
dir edileceğini tahmin ediyorum.
Bu konuda çok acele kararlar verme
nin, bir süre sonra geri dönüşü intaç
edeceğini; bunun da giderek, devletin
saygınlığına gölge düşüreceğini düşündü
ğümüzden dolayı, belki bu konuda çok
süratli olarak bazı kararları huzurunuza
getirmemiş bulunuyoruz; ama zannedi
yorum ki, çok kısa süre içinde, bütün
Meclisimizi tatmin edecek olan, bütün
kamuoyumuzu tatmin edebilecek olan bir
düzenleme getirilecektir. Bu amaçla,
devletin ilgili birimleri olarak, bazı Batı
ülkelerindeki uygulamaları detayı ile in
celemiş bulunuyoruz.
Diğer taraftan,
Türkiye'deki uygulamaların, basına yan-
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