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R. Gazete No.22392
R.G. Tarihi : 02.09.1995
Maliye Bakanlığından :
Karşılığı (İkramiye) Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler
Hakkında Genel Tebliğ
(95/1)
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluş ve görevlerini düzenleyen
4.4.1988 tarihli ve 320 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 nci maddesi ile
diğer görevlerin yanısıra karşılığı nakit olmayan her türlü piyangonun tertip ve
çekilişine izin verme ve bunları denetleme görevi anılan İdareye verilmiştir.
320 sayılı KHK’ye dayanılarak hazırlanan ve 19.9.1988 tarih ve 19934 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Karşılığı Nakit Olmayan
Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik” ile, Milli Piyango İdaresi’ne,
karşılığı nakit olmayan piyangoların izin ve denetimine ilişkin olarak verilen
görevin usul ve esasları belirlenmiştir. Yürürlük tarihinden bu yana adı geçen
Yönetmelik hükümleri uygulana gelmiştir. Karşılığı nakit olmayan piyango
düzenleme yöntemlerinin çeşitlenmesi ve uygulamanın yaygınlaşması üzerine,
mevcut tanım ve hükümlerin gözden geçirilmesi gereği doğmuştur. Bu amaçla
hazırlanan “Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında
Yönetmeliğin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik” 11.7.1995
tarih ve 22340 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
İlgililerin ve kamuoyunun konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi sahibi olabilmeleri
amacıyla, değişikliklere ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek
duyulmuştur.
1 – Yönetmeliğin “Tanımlar” başlığını taşıyan 4 ncü maddesinin son fıkrasında
geçen ve “bir mal veya hizmetin satışı dolayısıyla belirli ikramiyeleri içeren özel
bilet veya benzerlerinin varsa üzeri kapalı kısımlarının kazınarak, kazınmayacak
olanlarda ise önceden belirlenmiş veya belirlenecek bilet, kupon ve numaraların
aranarak ikramiyenin veya ikramiyeyi belirten sayı veya işaretin bulunması ve
benzerleri şeklindeki düzenlemeler” biçiminde ifade edilen ve piyango tanımını
genişleten hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. Bir başka ifade ile yetkililerin ve
isteyen iştirakçilerin izleyebileceği bir çekilişe dayanmayan, özel kartların veya
kağıtların kazınması, açılması, dağıtılması gibi uygulamalara son verilmiştir.
Böylece bu tür piyangoların, daha sağlıklı bir şekilde düzenlenmesi ve
düzenleyici ile katılımcı arasındaki güvenin pekiştirilmesi de mümkün
olabilecektir.
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2 – Yönetmeliğin 6 ncı maddesine eklenen bir fıkra ile, ikramiye birim değeri
250.000 TL.’yi geçmeyen düzenlemeler, izin kapsamı dışında bırakılmıştır.
Bazı kampanyalarda, birim değeri çok küçük olan binlerce ikramiye dağıtılması
taahhüt edilmektedir. Talihlilere tesliminde belge düzenleme zorunluluğu
olduğundan; bu tür kampanyalar büyük bir iş yükü yaratmakta, belgelerin
taşınma, denetim ve arşivleme sorunlarını da beraberinde getirmektedir.
Yapılan değişiklikle, işlemler azaltılacak ve büyük bir kaynak tasarrufu
sağlanması da mümkün olabilecektir.
Asgari birim ikramiye değerinin tutarı, Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen
yeniden değerleme katsayısı ile çarpılarak, her yıl ekonomik gelişmelere paralel
olarak yükseltilebilecektir.
3 –Yönetmeliğin 7 nci maddesinde yer alan ve piyango düzenlemek isteyenlerin
kampanyanın başlama tarihinden en az 30 gün önce gerekli izni almak için
İdareye başvurmalarını öngören hükmü yürürlükten kaldırılmıştır.
Uygulamada tüm hazırlıklarını tamamlayarak kampanya izni için başvuran
düzenleyicilerden bazılarının bu koşulu kasten olmasa da ihmal ettikleri için,
hem kendilerinin hem de katılımcıların mağduriyetine yol açtıkları görülmüştür.
Yapılan değişiklikle bunun önüne geçildiği gibi, uygulama farklılıkları da
önlenmiş olmaktadır.
4 – Yönetmeliğin 7 nci maddesine eklenen bir bend ile 18 yaşından küçük
olanların, düzenlenen piyango ve çekilişlere iştirak edemeyecekleri, iştirak etmiş
olsalar dahi ikramiye kazanmaları halinde bu ikramiyelerin kendilerine teslim
edilemeyeceği hükmü getirilmiştir. Ayrıca bu hususun; varsa bilet veya kuponlar
üzerine basılması, ilan ve reklamlarda belirtilmek suretiyle duyurulması
hükmüne de yer verilmiştir.
5 – Düzenlenen kampanyalarda, taahhüt edilen ikramiyelerin toplam tutarı
kadar teminat istenmektedir. Böylece çekiliş sonucunda ikramiye kazanan
talihlilerin hakları, düzenleyici taahhüdünü yerine getirmezse, teminattan
karşılanmak suretiyle güvence altına alınmış olmaktadır. Yönetmeliğin 8 nci
maddesinde teminat türlerinden biri olarak belirlenmiş olan “Şahsi Kefalet”,
uygulanabilir bir teminat türü olmadığı anlaşıldığından yürürlükten
kaldırılmıştır.
6 – Karşılığı nakit olmayan çekilişlerle ilgili bazı uygulamalarda, Milli Piyango
İdaresi’nden alınan izin kapsamının kamuoyuna yeterli şekilde duyurulmadığı
görülmüştür. Bu tür uygulamaların yarattığı sakıncaları önlemek amacı ile
verilen izinlerin, kamuoyuna mümkün olabildiği kadar kapsamlı biçimde
duyurulması amacıyla Yönetmeliğin 9 uncu maddesine bir fıkra eklenmiştir.
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Yapılan düzenlemeye göre Milli Piyango İdaresi, verdiği izin belgesinin,
afişlerde, yazılı ilan ve reklamlarda aynen yer almasını isteyebilecektir. Yazılı
basın kuruluşlarından karşılığı nakit olmayan çekiliş düzenleyenler ise İdarece
verilen izin belgesini aynen yayınlamak zorundadır.
7 – Yönetmeliğin 10 ncu maddesine eklenen (f) bendi uyarınca, çekilişe dayalı
bulunmayan veya bir mal ya da hizmetin satışını artırmak amacı ile
düzenlemekle birlikte, bu mal veya hizmeti kullananların tümünün çekilişe
katılmasını sınırlayan düzenlemelere İdarece izin verilmeyecektir. Böylece
Yönetmeliğin 4 ncü maddesinde yapılan ve yukarıda açıklanan değişiklik ile
sağlanmak istenen amacın dışına çıkabilecek uygulamalar önlenmektedir.
8 – Yönetmeliğin değiştirilen 14 ncü maddesinin son fıkrası uyarınca, mücbir ya
da kabul edilebilir haklı sebeplerin bulunması ve çekilişten 7 gün önce
başvurulması halinde İdarece, bir defaya mahsus olmak üzere, çekilişin
kampanya süresi kadar ertelenmesine izin verilebilecektir.
İdarenin çekilişlerine bağlı olarak düzenlenen çekilişlerin ertelenmesi ise yine
aynı paragrafta öngörüldüğü üzere sözkonusu değildir. Zira bu tür çekilişlerin,
İdarenin hangi çekilişine bağlı olacağı önceden kamuoyuna duyurulduğundan,
bilet almış olanlardan bazı kişilerin, erteleme duyurusundan haberdar
olmamaları nedeniyle ilk ilan edilen İdare çekiliş sonuçlarına göre biletlerini
imha ederek telafisi mümkün olmayan kayıplara uğramaları sözkonusu
olabilecektir.
Tebliğ olunur.
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KARŞILIĞI (İKRAMİYESİ) NAKİT OLMAYAN
PİYANGO VE ÇEKİLİŞ DÜZENLEME İZNİ BAŞVURU BİLGİ FORMU
(TİCARİ KURULUŞLAR)
BAŞVURU DİLEKÇESİNDE BELİRTİLECEK HUSUSLAR :
1- Piyango düzenleyenin adı, soyadı, ünvanı, adresi ve ticaret sicil numarası
2- Kampanyanın başlama-bitiş tarihi, geçerli olduğu yerler
(Kampanya süresi 1 yılı geçemez)
3- Çekilişe katılma şekil ve şartları
4- Çekiliş tarihi, saati, açık adresi
5- Çekiliş sonuçlarının ilan edileceği tarih ve Gazete adı
(Çekiliş tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ilan yapılır)
6- İkramiyelerin talihlilere en son teslim edilme tarihleri
(İlan tarihinden itibaren en az 15 gün, yedek talihli belirlenmiş ise 15 gün de yedekler için)
7- Piyangoya konu ikramiyelerin değeri büyükten küçüğe sıralı olarak
- Adedi, cinsi, markası, modeli, tipi
- Seyahat ve hizmet ikramiyelerinde süresi, kullanım tarihleri, içeriği
- KDV dahil birim fiyatları ve toplam tutarları
(İkramiye olarak Türk parası, döviz, tahvil, nakit gibi işlem gören değerli madenler ve
taşlar ile bunlardan mamül eşya ile misli eşyalar konulamaz)
8- “18 yaşından küçükler kampanyaya katılamaz katılmış ve kazanmış olsalar bile
ikramiyeleri verilmez” ibaresi
9- “KDV hariç tüm yasal yükümlülükler talihli tarafından ödenecektir” ibaresi
AÇIKLAMA * Seyahat ikramiyesinin taahhüt edildiği çekilişler ile, ürün ambalaj, kupon,
broşür vs’nin posta yolu ile önceden belirlenen adrese gönderilmesi şeklinde katılınan
çekilişlerde yedek talihli belirlenmesi zorunludur. Bu tür kampanyalarda resmi kimlik
belgesi fotokopisinin de gönderilmesi gerektiğinin duyurulması halinde yedek talihli
belirlenmesi gerekmez.
* Başvuru dilekçesi noter onaylı imza sirkülerinde imzası bulunan bir yetkili tarafından
imzalı kaşeli daktilo ile açık ve okunaklı yazılmalıdır.
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BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :
1- Verilecek ikramiyelerin KDV dahil toplam değerlerine tekabül eden ve “Milli Piyango
İdaresi Genel Müdürlüğü – Ankara” adına düzenlenecek “Kati ve Süresiz” banka teminat
mektubu – Teminat mektubunun banka tarafından verildiğine ilişkin İdaremize hitaben
yazdığı üst yazı ile birlikte- (Kampanya dönemi altı ayı geçen düzenlemelerde, %50 daha
fazla tutarda teminat verilecektir.)
2- Piyangoyu düzenleyen kişi yada kuruluşa ait “Noter Onaylı İmza Sirküleri”
3- Piyangonun gerçek kişilerce düzenlenmesi halinde ilgililere ait “Sabıka Kaydı” belgesi
4- Piyango ve çekilişe ikramiye olarak konulan;
- Eşya ve taşıtlara ilişkin; ürünün markasını, modelini, güncel satış değerini ve KDV
tutarını belirten fatura veya proforma fatura,
- Seyahat veya hizmete ilişkin fiyat teklifi veya sözleşme
(Seyahatin veya hizmetin içeriği, süresi, kullanım tarihleri, gidiş-dönüş yol ücreti, tamyarım pansiyon konaklama, gibi hususlar ile KDV tutarı açıkça belirtilmiş olmalıdır.)
- Gayrimenkullere ilişkin tapu senedi veya satış vaadi sözleşmesi, güncel değeri
belirleyecek ekspertiz raporu (ilgili Oda veya Emlak Bank’ın tayin edeceği eksperler
tarafından düzenlenmiş olmalıdır)
KARŞILIĞI (İKRAMİYESİ) NAKİT OLMAYAN PİYANGOLAR VE ÇEKİLİŞLERLE İLGİLİ
OLARAK YUKARIDA BELİRTİLEN BİLGİ VE BELGELERİN, BİR DİLEKÇEYE EKLİ
OLARAK KAMPANYA BAŞLAMA TARİHİNDEN YETERLİ SÜRE ÖNCE İDAREYE
ULAŞTIRILMASI VE İDAREDEN İZİN ALINMADAN ÖNCE KAMPANYA İLE İLGİLİ
DUYURU YAPILMAMASI, KUPON-BİLET BASIMINA BAŞLANILMAMASI, TAAHHÜT
EDİLEN VE İDAREDEN ALINAN İZİN YAZISINDA BELİRTİLEN KOŞULLARIN YERİNE
GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
BİLGİ ALINACAK ADRES, TELEFON, FAKS
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Bahisler ve Oyunlar Dairesi Başkanlığı
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:4
06440 – KIZILAY/ANKARA
TEL NO:
Direk : 418 34 27
Santral : 417 91 00 / 1503 – 1505
FAX NO :
417 76 97
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