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Maliye ve Gümrük Bakanlığından : 
 

Karşılığı (İkramiyesi) Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler 
Hakkında Genel Tebliğ (92/1) 

 
320 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bu kararnameye dayanılarak 
çıkarılan ve 19/9/1988 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 
“Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik” 
hükümlerine göre, Milli Piyango İdaresi (MPİ)’nin izin ve denetimine tabi 
bulunan karşılığı (ikramiyesi) nakit olmayan piyango ve çekilişlerle ilgili olarak 
yaptırılan kamuoyu araştırması sonuçları da göz önünde bulundurularak 
aşağıdaki hususlarda açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 
 
I – Karşılığı (İkramiyesi) Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişlerle İlgili Yasal 
Düzenlemeler 
 
Bilindiği gibi 6/6/1988 tarihli ve 19834 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren “Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (320 sayılı KHK) ile özel 
kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ikramiyesi nakit olan piyango 
tertip ve çekiliş düzenleme hakkı, münhasıran MPİ’ne tanınmış bulunmaktadır. 
 
Karşılığı (ikramiyesi) nakit olmayan piyango ve çekilişlerle ilgili olarak 
yürürlükte bulunan iki yasal düzenleme mevcuttur. Bunlardan ilki 23/6/1983 
tarihli ve 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu, diğeri ise yukarıda belirtilen 
320 sayılı KHK’dir. 
 
Yardım Toplama Kanununda, “Kamu yararına uygun olarak, amaçlarını 
gerçekleştirmek, muhtaç kişilere yardım sağlamak ve kamu hizmetlerinden bir 
veya birkaçını gerçekleştirmek veya destek olmak üzere” gerçek kişilerin, 
derneklerin, kurumların, vakıfların, spor kulüplerinin, gazete ve dergilerin 
yardım toplayabilecekleri ve bu amaçla eşya piyangosu düzenleyebilecekleri 
öngörülmüştür. Buna göre, bir sosyal amacı gerçekleştirmek üzere eşya 
piyangosu düzenleyen yukarıda sayılan kuruluşların hem 2860 sayılı Kanun hem 
de aşağıda açıklanacağı üzere 320 sayılı KHK hükümlerini yerine getirmeleri 
gerekmektedir. 
 
320 sayılı KHK’de, karşılığı (ikramiyesi) nakit olmayan piyango ve çekilişleri 
düzenleyecek olan kişi ve kuruluşlar ile bu düzenlemelerin amaçları yönünden 
herhangi bir sınırlama getirilmemiş olmakla birlikte, ticari amaçlarla 



düzenlenecek olan piyango ve çekilişlerin sunulan mal veya hizmetlerin tanıtım 
ve/veya satışları ile ilgili bulunması, söz konusu Kanun ve Kararnamenin 
ruhuna uygun olacaktır. 
 
II – Milli Piyango İdaresi’nin İznine Tabi Olmayan Düzenlemeler 
 
Gerçek ve tüzel kişilerin düzenleyecekleri karşılığı (ikramiyesi) nakit olmayan 
piyango ve çekilişler, ilke olarak MPİ’nin izin ve denetimine tabidir. Genel 
prensip bu olmakla birlikte 19/9/1988 tarih ve 19934 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler 
Hakkında Yönetmelik’te belirtildiği üzere aşağıdaki piyango ve çekilişler 
MPİ’nin izin ve denetimine tabi değildir : 
 
1) 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,  

 
2) Bir çekiliş yapılmadan iştirak edenlerden gerekli şartları haiz olanların 

tamamına ikramiye verilmesi şeklindeki düzenlemeler, 
 
3) Bir mal veya hizmetin pazarlama veya satışı amacına yönelik olmayan ve 

yarışma sonucunda bir seçici kurul tarafından belirlenen iştirakçi veya 
iştirakçilere ikramiye verilmesi şeklindeki düzenlemeler. 

 
Bazı ticari kuruluşlar ya da topluluklarca yapılan ve “çekiliş” veya “kur’a”yı 
içeren düzenlemelerin, MPİ’nin izin ve denetimine tabi olup olmadığını 
belirleyici unsur, uygulanan çekiliş veya kur’a yöntemi olmayıp, katılımcıların 
ödedikleri bedel ile karşılığında aldıkları arasında bir fark olup olmadığıdır. 
Yönetmelikte belirtilenler yanında aşağıda sayılan hallerde de anılan KHK 
hükümleri uygulanmaz. 
 
- Yarışma veya bu mahiyetteki düzenlemelere katılacak olanların, çekiliş ya 

da kur’a yöntemine başvurulmaksızın, önceden ilan edilen bazı kriterlere 
göre seçilmeleri veya bu düzenlemelere aday olanlar huzurunda ve sadece 
bunlar arasından çekiliş veya kur’a yöntemi ile belirlendiği haller, 

- Belli bir haktan yararlanacak olanların öncelik sırasının tesbiti, 
kooperatiflerde üyelere için bağımsız bölüm tesbiti, okul ve kurslara 
kaydedilecek öğrenci ve kursiyerlerin tesbiti gibi hususlara yönelik olarak 
yapılan ve ikramiye taahhüdünü içermeyen çekilişler, 

 
III – Karşılığı (İkramiyesi) Nakit Olmayan Piyango ve Çekilişlerin İzin ve 
Denetime Tabi Tutulmasındaki Amaç 



 
Düzenlenecek olan karşılığı (ikramiyesi) nakit olmayan piyango ve çekilişlere 
ilişkin başvuru, kampanya dönemi, çekiliş, çekiliş sonuçlarının ilanı ve 
ikramiyelerin teslimi ile ilgili aksaklıklara meydan verilmemesi için bu 
düzenlemelerin bir kamu kuruluşunun izin ve denetimine tabi olarak yapılması 
gereği duyulmuştur. 320 sayılı KHK ile karşılığı (ikramiyesi) nakit olmayan 
piyango ve çekilişlerle ilgili olarak getirilen hukuki düzenleme de bu ihtiyaçtan 
doğmuş bulunmaktadır. 
 
Bir kamu kuruluşunun izin ve denetimine tabi tutularak iştirakçilerin haklarının 
korunmuş olmasının yarattığı güven ortamı nedeniyle, piyango ve çekilişlere 
duyulan ilgil ve katılım artacağından, bu düzenlemelerden beklenen yararlar da 
azami ölçüde gerçekleşmiş olacaktır. Karşılığı (ikramiyesi) nakit olmayan 
piyango ve çekilişlerin düzenlenmesine MPİ’nce izin verilirken yerine getirilmesi 
istenilen şartların bu çerçevede değerlendirilmesi gerekir. 
 
IV – Karşılığı (İkramiyesi) Nakit Olmayan Piyango ve Çekilişlerin 
Düzenlenmesinde Uyulması Gereken Temel İlkeler 
 
Karşılığı (ikramiyesi) nakit olmayan piyango ve çekilişlerin sağlıklı bir şekilde 
yürütülebilmesi ve bu düzenlemelere ilişkin güven ortamının sağlanabilmesi 
bakımından; yanıltıcı bilgilerden kaçınılması, düzenlenen piyango ve çekilişlerin 
objektifliği konusunda kuşkulara yer verilmemesi, sosyal ve ahlaki değerlerin 
korunması, gerek iştirakçiler gerekse düzenleyiciler bakımından büyük bir önem 
taşımaktadır. 
 
Bu hususlar göz önünde bulundurularak beklenen amaçların 
gerçekleştirilebilmesi için piyango ve çekiliş düzenleyecek olan kişi ve 
kuruluşların aşağıdaki ilkelere uymaları zorunludur : 
 
1 – Düzenlenen piyango ve çekilişlerle ilgili olarak; İdarece verilen tarih ve 
sayısı, kampanyanın başlama ve bitiş tarihleri, katılma koşulları, katılım için 
son başvuru tarihi, taahhüt edilen ikramiyelerin adet, cins, marka, tip ve 
modelleri ile ikramiyeyi tanımlayan diğer özellikler veya değerleri, çekiliş tarihi, 
ikramiye kazananların hangi tarihte ve ne şekilde ilan edilecekleri ve ikramiye 
teslim süresi, bu düzenlemelere katılma hakkı sağlayan bilet, kupon, kart ve 
benzerleri üzerine kolayca okunabilecek şekilde basılacaktır. Çekilişe katılımın 
bilet, kupon, kart ve benzerleri olmaksızın gerçekleştiği düzenlemelerde ise 
yukarıdaki hususlar yazılı basında yapılan reklam ve duyurularda kolayca 
okunabilecek şekilde yazılı olarak; keza telefon, televizyon ve diğer iletişim 
araçları ile yapılan reklam ve duyurularda da sözlü ve/veya yazılı olarak 
yapılacaktır. 
 



2 – Onsekiz yaşından küçük olanların, düzenlenen piyango ve çekilişlere iştirak 
edemeyecekleri, iştirak etmiş olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu 
ikramiyelerin kendilerine teslim edilmeyeceği hususunun; varsa bilet veya 
kuponlar üzerine basılması ve ayrıca yazılı basında yer alan reklam ve 
duyurularda kolayca okunabilecek şekilde belirtilmesi, telefon, televizyon ve 
diğer iletişim araçları yardımıyla yapılan düzenlemelerde ise katılımcıya sesli 
veya yazılı olarak bildirilmesi zorunludur. 
 
3 – Telefon ve diğer iletişim araçları yardımı ile piyango ve çekilişlere iştirak 
etmenin mümkün olduğu durumlarda; bu düzenlemelerle ilgili duyurularda, 
iştirak hakkına sahip olabilmek için ödenmesi gereken bedelin azami tutarının 
her türlü ilan ve reklamlarda kamuoyuna sözlü veya kolayca okunabilecek 
şekilde yazılı olarak duyurulması gerekmektedir. 
 
4 – Katılımın bir bedel karşılığında satın alınan bilet, kupon, kart ve benzerleri 
ile olduğu çekilişlerde; bunların üzerinde baskı adedi de gösterilecektir. Diğer 
çekilişlerde ise kur’a numarası veya katılımcı sayısının önceden bilinmesi 
halinde bu hususa, çekiliş öncesi kamuoyuna yapılan duyurularda da yer 
verilecektir. 
 
5 – Katılımcı sayısının önceden belli olmadığı durumlarda, ikramiye kazanan 
numara veya şahısların yanı sıra iştirakçi sayısının da mutlaka ilan edilmesi 
gerekmektedir. 
 
6 – MPİ ve özel kanunlardaki hükümlerden yararlanan kurum ve kuruluşlar 
dışında kalan diğer resmi kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişilerin, nakit ve 
nakit sayılan değerleri ikramiye olarak ödemeleri 320 sayılı KHK ile 
yasaklanmış bulunduğundan, kazanılan ikramiyelerin tamamen veya kısmen, 
doğrudan ya da dolaylı biçimlerde nakit olarak ödenmesi mümkün değildir. Bu 
itibarla, piyango ve çekiliş düzenleyen kişi ve kuruluşların; kazanılan 
ikramiyeler nedeniyle talihliler tarafından ödenmesi gereken Veraset ve İntikal 
Vergisi, Taşıt Alım Vergisi (KDV hariç) gibi vergileri, harçları ve benzeri yasal 
yükümlülükleri ve diğer harcamaları üstlenmeleri söz konusu KHK’ye aykırı 
bulunmaktadır. Katılımcıların herhangi bir yanılgıya düşmemeleri için, 
kazanılan ikramiyeler dolayısiyle ödenmesi gereken Veraset ve İntikal Vergisi ile 
diğer vergi, yasal yükümlülük ve harcamaların talihlilere ait olduğu bilet, 
kupon, kart ve benzerleri üzerinde belirtilmeli ve ayrıca çekiliş öncesinde bu 
hususa basın ve yayın organları ile yapılan duyurularda da mutlaka yer 
verilmelidir. 
 
7 – Bir bedel karşılığında satılan bilet, kupon, kart ve benzerleri üzerinde yer 
alması ilk kez bu tebliğde öngörülen hususlar, 1 Ocak 1993 tarihinden sonra 
alınan izinler için geçerli olacak, bu tarihten önce alınan izinlere dayanılarak 
yapılacak çekilişlere ait bilet ve kuponları kapsamayacaktır. Ancak, katılımın 



diğer yollarla sözkonusu olduğu çekilişlerde, bu tebliğde öngörülen 
yükümlülükler, yine bu tebliğin Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 
geçerli olacaktır. 
 
V – Milli Piyango İdaresi’nce Yapılan Denetimlerin Aşamaları ve Karşılığı 
(İkramiyesi) Nakit Olmayan Piyango ve Çekiliş Tertip Edenlerin Bu Aşamalarda 
Uyaracakları Kurallar 
 
Karşılığı (ikramiyesi) nakit olmayan piyango ve çekilişlerde, katılımcıların 
haklarını korumak üzere MPİ’nce öngörülen kurallar ve yapılan denetimler; 
 
- Düzenlemeyi yapan kuruluşun yeterliliğini ve gerekli şartları taşımasına 

yönelik olarak çekiliş öncesinde, 
- Katılımcılar arasında şans eşitliğini sağlamak amacıyla çekiliş sırasında, 
- Talihlilerin, ikramiyelerini tam ve zamanında almaların sağlamak üzere 

çekiliş sonrasında, 
olmak üzere üç aşamayı kapsamaktadır. 
 
1 – Karşılığı (İkramiyesi) Nakit Olmayan Piyango ve Çekiliş Tertip Edenlerin, 
Çekiliş Öncesi Yerine Getirmeleri Gereken Koşullar : 
 
Karşılığı (ikramiyesi) nakit olmayan piyango ve çekilişleri tertip edecek kişi ve 
kuruluşların izin almak üzere MPİ’ne yapacakları başvurularda aşağıdaki 
hususları titizlikle yerine getirmeleri, emek ve zaman kaybını önleyeceği gibi 
kamuoyunun yanılmamasını ve güveninin sarsılmamasını da sağlayacaktır. 
 
a – İzin başvuruları, Karşılığı (İkramiyesi) Nakit Olmayan Piyangolar ve 
Çekilişler Hakkında Yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte bir 
dilekçeye ekli olarak; basın ve yayın kuruluşlarınca, kampanya başlama 
tarihinden en az 15 gün önce; diğer kişi ve kuruluşlarca yine kampanya başlama 
tarihinden en az 30 gün önce İdareye ulaştırılmış olmalıdır. 
 
b – Başvurularla birlikte, taahhüt edilen ikramiyelerin değerlerini gösteren 
fatura, proforma fatura, teklif mektubu gibi belgelerde belirtilen tutarı 
karşılayan, MPİ lehine düzenlenmiş kat’i ve süresiz teminat mektubunun İdareye 
verilmesi gerekir. Taahhüt edilen ikramiyenin gayrimenkul olması halinde ise 
verilecek teminat mektubu, ilgili Oda veya Emlakbank tarafından tayin edilecek 
en az bir eksperin düzenleyeceği raporda belirtilen tutarı karşılamalı ve aynı 
nitelikleri taşımalıdır. 
 
C – Başvuruda bulunulmuş olsa dahi, MPİ’nden izin alınmadıkça ilan ve reklam 
yapılamaz ve kampanya başlatılamaz. 
 



D – Düzenlenecek piyangonun, katılımcılar bakımından adil olması, çekilişlerin 
uzun zaman almaması ve tatbik kolaylığının bulunması gerekir. 
 
2 – Çekiliş Sırasında Yerine Getirilmesi Gereken Hususlar : 
 
a – Çekilişler, çekiliş heyeti huzurunda yapılmalıdır. Çekiliş heyetinde, noter ve 
çekilişi düzenleyen kişi veya kuruluşun yetkililerinin bulunması zorunludur. 
MPİ, gerekli gördüğü hallerde temsilci gönderebilir. 
 
B -  Çekilişe geçilmeden önce, söz konusu piyango ve çekilişe ilişkin olarak 
MPİ’nce verilen izin yazısının, çekiliş heyetindeki notere ibraz edilmesi ve 
çekilişin, mevzuata ve izin yazısında belirtilen koşullara uygun olarak 
gerçekleştirilmesi gerekir. İzin yazısının notere ibraz edilmemesi halinde çekiliş 
yapılamaz. 
 
C – Çekilişin halk huzurunda ya da yayın organları aracılığı ile yapılması 
halinde, çekilişe katılanların sayısı, İdare yetkilisi veya noter ya da sunucu 
tarafından izleyicilere mutlaka duyurulmalıdır. 
 
D – Çekilişin yapılacağı yerde; çekilişe iştirak etmek için gönderilen kupon, 
ürün ambalajı veya bu ambalajın belirli bir bölümünü ya da çözülmüş bulmaca, 
katılım formu ve benzerlerini ihtiva eden kapalı zarfların, müteselsil kur’a 
numarası verilerek tasnif edilmiş şekilde; iletişim araçlarından yararlanılarak 
isim, adres ve benzeri nitelikteki iştirakçilere ait bilgilerin manyetik bir ortama 
kaydedildiği durumlarda ise iştirakçilere ait bilgileri ihtiva eden söz konusu 
manyetik kayıtlar, bu kayıtları hatasız bir şekilde okuyup değerlendirebilecek 
bilgisayar ve bu bilgisayarın tamamlayıcıları kullanıma hazır bir durumda 
bulundurulmalıdır. 
 
E – Çekiliş sonuçlarını tesbit eden tutanaklar üç örnek düzenlenmeli ve çekiliş 
heyeti tarafından imzalandıktan sonra noterce onaylanmalıdır. Bu tutanağın bir 
örneği MPİ’ne gönderilmeli veya çekilişe nezaret etmesi durumunda MPİ 
temsilcisine verilmelidir. 
 
F – Çekilişin sonuçlandırılmasını müteakip, ikramiye kazananlarla ilgili olan 
bilet, kupon, iştirak numarası ve benzerleri ile diğer belgeler, çekilişin yapıldığı 
tarihten itibaren beş yıl; ikramiye kazanamayan iştirakçilerle ilgili olanlar ise 
çekilişin yapıldığı tarihten itibaren bir yıl süre ile saklanmak üzere, konulacak 
mühür kaldırılmadıkça içindekilerin alınması mümkün olmayan sandık veya 
torbalara yerleştirildikten sonra kapak veya ağızları mühürlenir ve çekiliş 
heyetince bu hususlar bir tutanakla tespit edilerek piyango ve çekilişi 
düzenleyenlere teslim edilir. 
 
3 – Çekiliş Sonrası Yerine Getirilmesi Gereken Hususlar : 



 
a – İsim ve adreslerinin belli olması halinde, ikramiye kazanan iştirakçilere, 
kazandıkları ikramiyeler ve teslim süresi ile bunların ne şekilde teslim 
edileceklerinin taahhütlü posta yolu ile bildirildiğine ilişkin posta gönderi 
belgeleri, 
 
b – Daha önce yapılmış olan duyurulara uygun olarak, ikramiye kazananlar ile 
kazandıkları ikramiyelerin teslim süresi ve şekli de açıkça belli edilmek suretiyle 
ilan edildiği gazete, dergi ve benzeri basılı materyallerin birer nüshaları,  
 
c – Birim değeri 1.000.000 ,- (Birmilyon) liranın üzerinde olan ikramiyelerin 
teslimine ilişkin noter onaylı ibranameler, tescile tabi olan ikramiyelerde ise 
tescilin talihli adına yapıldığına ilişkin belgelerin suretleri; 
 
En kısa sürede MPİ’ne gönderilmelidir. 
 
MPİ’nin çekilişine bağlı olarak yapılan bilet ve kuponlu çekilişlerde, 
satılamayan veya dağıtılamayan bilet ve kuponların numaralarını belirleyen 
tutanağın, çekiliş tarihinden en az bir gün önce MPİ’ne ulaştırılmış olması ya da 
söz konusu bilet, kupon, kart ve benzerlerinin çekiliş tarihinden en az bir gün 
önce bizzat noterlikçe görülerek numaralarının tesbit edildiğine ilişkin noter 
onaylı tutanak düzenlenmesi ve bu tutanakların en kısa sürede MPİ’ne 
gönderilmesi gerekir. 
 
VI – İlgili Yönetmelik, İzin Yazısı ve Bu Tebliğde Belirtilen Hususlara 
Uyulmamasının Sonuçları 
 
1 – İzin Verilmeyecek Haller : 
 
a – İlgili Yönetmelik, izin yazısı ve bu tebliğde belirtilen hususlardan bir veya 
bir kaçının ihlali, sonradan telafi edilmesi mümkün olamayacak sonuçlara 
neden olduğu takdirde bu duruma sebebiyet verenlere, 
 
b – İlgili mevzuat gereğince izin almadan piyango ve çekiliş düzenleyenlere ya 
da gerekli izin alınmakla birlikte piyango ve çekilişi kurallara uygun olarak 
gerçekleştirmeyenlere, çekilişi yapmayanlara, çekiliş sonucunu ilan etmeyenlere 
ve taahhütlerini yerine getirmeyenlere, 
 
Piyango ve çekiliş düzenlemeleri için izin verilmeyecektir. 
 
(a) fıkrasında belirtilen durumu yaratanlara, yargı kuruluşlarının verecekleri 

nihai karara kadar teminatları da iade edilmez. 
 
2 – Verilen Teminatların Belirli Bir Süre İade Edilmeyeceği Haller : 



 
a – İlgili mevzuat, izin yazısı ve bu tebliğde belirtilen belge ve bilgiler noksansız 
olarak MPİ’ne ulaştırılıncaya kadar, 
 
b – Çekiliş sonuçlarının, usulüne uygun olarak ve ikramiye teslim süresi ve şekli 
de belirtilmek suretiyle ilan edilmesinden itibaren ikramiye teslim ve şikayet 
sürelerinin bitimine kadar, 
 
İdareye verilmiş olan teminatlar geri verilmez. 
 
3 – Verilmiş Olan İznin İptalini Gerektiren Haller : 
 
a – İlgili mevzuat, izin yazısı ve bu tebliğde belirtilen koşullara uyulmadığı 
takdirde, 
 
b – Çekiliş sonuçlarının, usulüne uygun olarak ve ikramiye teslim süresi ve şekli 
de belirtilmek suretiyle ilan edilmesinden itibaren ikramiye teslim ve şikayet 
sürelerinin bitimine kadar, 
 
İdareye verilmiş olan teminatlar geri verilmez. 
 
3 – Verilmiş Olan İznin İptalini Gerektiren Haller : 
 
a – İlgili mevzuat, izin yazısı ve bu tebliğde belirtilen koşullara uyulmadığı 
takdirde, 
 
b – Düzenlenen piyango ve çekilişlerle ilgili olarak noksan veya yanıltıcı 
duyurularda bulunulması durumunda, 
 
c – MPİ’nden izin alınmaksızın, piyango ve çekilişe ilişkin koşullarda veya 
ikramiye planında değişiklik yapılması halinde, 
 
Daha önce verilmiş olan izin iptal edilir. 
 
Tebliğ olunur. 
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