Karşılığı nakit olmayan piyango ile çekilişlerin hukuki açıdan değerlendirilmesi.
1 Hukuksal Çerçeve
Karşılığı nakit olmayan piyango ve çekilişler; 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4971 sayılı Kanunun 20'nci maddesi ile
değiştirilen "320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 41'inci maddesi ve bu maddeye
istinaden çıkartılarak 04.10.2006 tarih ve 26309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren "Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik"
(“Yönetmelik”) kapsamında düzenlenmiştir. İşbu Yönetmelik ve 320 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname’nin 41'inci maddesi uyarınca Çekiliş tertip edilebilmesi için Milli
Piyango İdaresin Genel Müdürlüğünden (“İdare”) izin alınması zorunludur.
2 Yönetmelik Kapsamına Giren Piyango ve Çekilişler:
İşbu Yönetmelik kapsamında, karşılığı nakit olmayan piyango ile çekilişlerin tertibine izin
verilmesi, bunların izlenmesi, denetlenmesi suretiyle katılımcıların hak ve menfaatlerinin
korunmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.
Yönetmelik kapsamında giren Çekilişler için Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığına gerekli iznin temin edilebilmesi için başvuru
yapılması gereklidir. Başvuru kapsamında aşağıda yazılı hususlara dikkat edilmesi ve
belirtilen hususlara riayet edilmesi gereklidir:
1-Piyango düzenleyen
Tüzel kişilik için; tüzel kişinin unvanı, kayıtlı adresi, ticaret sicil numarası, vergi numarası;
belirtilecektir.
2-Kampanyanın başlama-bitiş tarihi, hangi il ve ilçeleri kapsadığı
Çekilişe katılma hakkı sağlayan bilet, kupon katılım numarası ve benzerlerinin verilmeye
başlandığı tarih ile dağıtımın sona erdiği tarih arası 6 ayı geçemez, bu nedenle 6 ay
içerisinde kalmak kaydıyla bu tarihler belirtilmelidir.
3-Çekilişe katılma şekil ve şartları
Çekilişe katılım hakkının nasıl elde edileceği katılımcılara açıklanmalıdır. Katılımın sanal
ortamda gerçekleşmesi halinde, hangi sanal ortam araçları üzerinden olacağı
belirtilmelidir.
4-Çekilişin tarihi, saati, açık adresi, ne şekilde yapılacağı;
Çekilişin halka açık isteyen herkesin rahatlıkla izleyebileceği bir mekanda yapılması
zorunlu olduğundan çekilişin yapılacağı mekan İdarece değerlendirilmek üzere
belirtilmelidir.
5-Çekiliş sonuçlarının ilan edileceği gazete adı
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Çekiliş sonuçlarının çekilişin yapıldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde kampanyanın
yürütüldüğü yerlere göre Türkiye genelinde veya yerel bir gazetede ilan edilmesi zorunlu
olduğundan bu süre içerisinde olmak kaydıyla ilan tarihi ve gazete adı belirtilecektir.
Ayrıca çekiliş sonuçlarının gazete ilanının yanı sıra kampanyanın yürütüldüğü noktalarda
veya varsa düzenleyen firmanın web sitesinde de duyurulacağının başvuru dilekçesinde
taahhüt edilmesi ve asil ve yedek talihlilerin, Çekilişte tespit edilmiş ise adreslerine
taahhütlü posta ile tebligat yapılması zorunlu olduğundan bu husuGünda başvuru
dilekçesinde belirtilmesi gerekmektedir.
6-Talihlilerin son başvuru tarihi ile ikramiyelerin son teslim edilme tarihleri;
Asil talihlilere ilan tarihinden itibaren en az 15 gün, yedek talihlilere de asil talihlilerin 15
günlük süresinin bitiminden itibaren 15 gün başvuru süresi sağlanması ve ikramiyenin
kampanya başlangıç tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde teslim edilmesi zorunlu
olduğundan bu sürelerin hesaplanarak tarih olarak başvuru dilekçesinde belirtilmesi
gerekmektedir.
7-Diğer hususlar
18 yaşından küçüklerin düzenlenen Çekilişlere katılması, katılıp kazanmış olsa bile
kendilerine ikramiye teslim edilmesi yasak olduğundan bu yasaklamanın, ayrıca ÖTV ve
KDV gibi malın değeri içinde bulunan vergiler hariç diğer vergi ve yasal yükümlülüklerin
Çekiliş düzenleyen tarafından karşılanması kanuna aykırı olduğundan (talihliler tarafından
ödenir) bu uyarının ve katılımın sanal ortamda gerçekleşmesi halinde sanal ortam ve
iletişim hizmetine ait bedelin, standart tarife uygulanan bir birim bedeli geçemeyeceği
hususlarının, Piyango ile ilgili her türlü duyuru ve basılı materyal üzerinde yer alacağının
başvuru dilekçesinde belirtilmesi ve Piyango ile ilgili diğer Mevzuat uyarınca diğer kurum
ve kuruluşlardan izin alınması gerekip gerekmediği araştırılarak konu hakkında bilgi
verilmesi gerekmektedir.
Çekilişe konu ikramiyelerin adedi, cinsi, markası, modeli ve KDV-ÖTV dahil birim ve
toplam değerleri ve yedek talihli adedi belirtilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, Türk parası, döviz, tahvil ile nakit gibi işlem gören değerli madenler ve taşlar ve
bunlardan mamul eşyalar ile bir kişiye aynı cins ikramiyeden birden fazla (misli ikramiye)
adette ikramiye taahhüt edilemez.
Karşılığı (ikramiyesi) nakit olmayan piyangolar ve çekilişlerle ilgili İdareye yapılacak
başvuru, kampanya başlama tarihinden 15 gün önce İdareye faks yoluyla iletilmesi ve
hemen akabinde İdareden teyit alınarak evrak asıllarının imzalı bir şekilde idareye
ulaştırılması gerekmektedir. İdareden izin alınmadan önce kampanya ile ilgili duyuru
yapılmaması, kupon-bilet basımına başlanılmaması, taahhüt edilen ve idareden alınan izin
yazısında belirtilen koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.
3 Yönetmelik Kapsamına Girmeyen Piyango ve Çekilişler:
Yönetmelik, Çekilişleri tertip edenleri ve katılanları kapsamaktadır. Ancak aşağıda yazılı
piyango ve çekilişler Yönetmelik kapsamına girmemekte olup, söz konusu piyango ve
çekilişler için İdareden izin alma gereği bulunmamaktadır:
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a) Kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, vakıflar, spor kulüpleri, okul aile birlikleri,
emeklilik ve yardımlaşma sandıkları ve cemaatlerin eğlence, anma, kutlama gibi
amaçlarla düzenledikleri toplantılarda, münhasıran toplantıya katılanlar arasında
düzenlenen ve toplantı süresi içinde başlatılıp sonuçlandırılan karşılığı nakit olmayan
piyango ve çekilişler,
b) Firmaların münhasıran başbayi ve bayileri arasında, mal ve hizmet satışlarını artırmak
amacıyla, ciro primi niteliğinde vereceği ikramiye ve hediyelerin tespitine yönelik
yapacağı çekilişler,
c) Çekiliş yapılmaksızın önceden belirlenen ve ilan edilen şartları taşıyanların tamamına
ikramiye verilmesi şeklindeki düzenlemeler,
ç) Katılımcılardan herhangi bir bedel talep edilmemesi ve bir mal veya hizmetin pazarlama
veya satışı amacına yönelik olmaması kaydıyla bu Yönetmeliğin yarışma olarak
tanımladığı düzenlemeler,
d) Yarışma veya bu mahiyetteki düzenlemelere katılacak olanların çekiliş ya da kura
yöntemine başvurulmaksızın, önceden ilan edilen şartlara göre seçildiği düzenlemeler
ile aday olanların huzurunda sadece bunlar arasından çekiliş veya kura yöntemiyle
belirlendiği düzenlemeler,
e) Bir hak, hizmet veya imkândan yararlanacak olanların seçimine veya öncelik sıralarının
belirlenmesine yönelik olarak yapılan ve ikramiye taahhüdü içermeyen düzenlemeler,
f) Bir kişinin kazanabileceği ikramiyenin rayiç bedelinin 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı
Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (e) fıkrasında belirtilen istisna
tutarının %2 sinin altında kaldığı düzenlemeler, (Katılım şartını yerine getiren bir
kişiye verilecek olan ikramiyenin rayiç bedeli KDV dahil 60,20.-TL (2012 yılı için) ve
altında olan düzenlemeler İdarenin izin ve denetimi dışında bulunmaktadır.)
g) Sosyal amaçlı piyangolar.
4 Sonuç
04.10.2006 tarih ve 26309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Karşılığı
Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik hükümlerini şu şekilde
özetleyebiliriz:
1- Yönetmelik, Çekilişleri tertip edenleri ve katılanları kapsamaktadır.
2- Yönetmelik kapsamında girmeyen nitelikte olan Çekilişler ile ilgili olarak İdareden
herhangi bir izin alınması gerekmemektedir.
3- Yönetmelik kapsamında giren nitelikte olan Çekilişler ile ilgili olarak İdareden,
Yönetmelikte belirtilen usule uygun ve yukarıda anlatılan hususlara riayet edilerek izin
alınması gerekmektedir.
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