T. B. M. .M

B : 50

Şayia öner Miski burada ımı efen
dim?.. Yok.
Soru, işleme konulmamıştır.
Buyurun Sayın Genç.
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın
Başkan, Sayın Bakana, verdiği bilgiler
den dolayı teşekkür ediyorum. Gerçek
ten, turizm konusunda verdiği bilgiler
den yararlandık. Katıldığımız düşüncele
ri var, katılmadığımız düşünceleri var;
ancak vardığımız sonuç; Sayın Bakanı
mız konuyu çok iyi kavramış, kendileri
ni tebrik ederim.
Son zamanlarda gazetelerde kumar
makineleriyle ilgili birtakım söylentiler
var. Acaba gazetelerde çıkan bu yazılar
daki gibi, kart sistemi veyahut herhangi
bir sistemle çalışan kumar makineleri
Türk vatandaşları için faaliyete geçirile
cek mi?
Biliyorsunuz değerli arkadaşlar, 'bu
kumar (makineleri, etrafında
birtakımı
şaibeler dolaştı, birçok 'insanım hayatını
söndürme, ben İstiyorum ki, tek
rar, kumar makinelerinin Türkiye'
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de
faaliyete
geçeriıltmesi
önlenme
li, Acaba, gazetelerde çıkan haber
lerle 'ilgili Sayın Balkan ne düşünüyor
lar? Bunlar doğru mu, değil mıi, öğren
mek listiyorum?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI
MUSTAFA TINAZ TİTİZ (Zonguldak)
— Sayın Başikanım, bu konudaki cevabı
mı iarz ediyorum: Gazetelerde çıkan ha
berler doğru değildir.
Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar)
BAŞKAN — Başka soru sormak iste
yen var mı efendim? Yok.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi
üzerinddki görüşmeler bitmiştir.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi
nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza
sunacağım:
Bölümlere geçilmesiimi Ikaibul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum:

Bakanlığı 1988 Mali Yılı Bütçesi.
Açıklama

Gend yönetim ve destdk hizmetleri

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili üç
önerge vardır, ayrı ayrı okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına!
Aşağıda belirtilen değişikliğin kabu
lünü arz ve teklif (ederiz.
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