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FUTBOL VE DİĞER SPOR MÜSABAKALARINDA  

BAHİS VE ŞANS OYUNLARI DÜZENLENMESİ  
HAKKINDA KANUN (1) (2) 

 
 

 
 Kanun Numarası : 7258 
 Kabul Tarihi : 29/4/1959 
 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/5/1959   Sayı : 10201 
 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3   Cilt : 40   Sayfa : 988 
 

  

Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı" nın kanunlara 
göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. 

 

 Madde 1 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/90 md.) 

 Madde 2 – (Değişik: 22/2/2007 – 5583/2 md.) 

 (Mülga birinci cümle: 3/6/2011-KHK-638/31 md.) Teşkilat Başkanlığı söz konusu yetkisini bizzat kullanabileceği gibi kısmen veya 

tamamen özel hukuk tüzel kişilerine devredebilir veya mal ve hizmet satın alma yoluna gidebilir.  

 (Mülga ikinci fıkra:2/7/2018-KHK-703/90 md.) 

 (Mülga üçüncü fıkra:2/7/2018-KHK-703/90 md.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————— 

(1)  24/1/1989 Tarih ve 356 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesi ile bu kanunda ve diğer mevzuattaki gençlik ve spor faaliyetleri ve hizmetlerine 

ilişkin hükümlerde yer alan "Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü" ibareleri "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü", "Beden 

Terbiyesi ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri" ibareleri "Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlükleri", "Milli Eğitim Gençlik ve  Spor Bakanlığı" 

ibareleri "Başbakanlık" ve "Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı" ile "Bakan" ibareleri "Başbakan" olarak değiştirilmiştir. 

(2) 22/2/2007 tarihli ve 5583 sayılı Kanunun 1 inci maddesi  ile bu Kanunun başlığı “Futbol Müsabakalarında Müştrek Bahisler Tertibi 

Hakkında Kanun” iken "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans      Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun" olarak 

değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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 (Mülga dördüncü fıkra:2/7/2018-KHK-703/90 md.) 
 (Mülga beşinci fıkra:2/7/2018-KHK-703/90 md.) 
 (Ek fıkra: 13/2/2011-6111/214 md.; Mülga altıncı fıkra:2/7/2018-KHK-703/90 md.) 
 (Ek fıkra: 3/6/2011-KHK-638/31 md.; Değişik fıkra:2/7/2018-KHK-703/90 md.) Bayiliklerin nerede kurulacağını 
ve sayısını tespit etmek, bayi müracaatlarını değerlendirerek uygun görülen kişilerle sözleşme işlemlerini yapmak ve 
ruhsatlarını düzenlemek, bayi listelerini sürekli izleyerek bayi sayılarındaki değişiklikleri takip ve tespit etmek, bayilik 
teşkilatının mevzuata uygun ve düzenli şekilde işlemesi için gerekli olan ve yönetmelikte öngörülecek veya Teşkilat Başkanı 
tarafından istenecek denetim ve kontrolleri yapmak görev ve yetkileri, 21/2/2008 tarihli ve 5738 sayılı Spor Müsabakalarına 
Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında Kanunun 3 üncü 
maddesi kapsamında Teşkilat Başkanlığınca kısmen veya tamamen özel hukuk tüzel kişilerine devredilebilir veya mal ve 
hizmet satın alma yoluna gidilebilir. 
 (Ek fıkra: 28/11/2017-7061/12 md.) Bu maddenin üçüncü fıkrasının (2) numaralı bendinin (c) alt bendi ve (5) 
numaralı bendinin (a) alt bendi ile (12) numaralı bendinde belirtilen görev ve yetkiler, 21/2/2008 tarihli ve 5738 sayılı Spor 
Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması Hakkında 
Kanunun 3 üncü maddesi kapsamında Teşkilat Başkanlığınca kısmen veya tamamen özel hukuk tüzel kişilerine devredilebilir 
veya mal ve hizmet satın alma yoluna gidilebilir. 
. 
 Madde 3 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/90 md.) 
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 Madde 4 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/90 md.) 

 Madde 5 –  (Değişik: 12/7/2013-6495/3 md.) 

Kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın; 

a) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına 

yer veya imkân sağlayanlar üç yıldan beş yıla kadar hapis ve on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. 

b) Yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının 

internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlayan kişiler, dört yıldan altı yıla kadar 

hapis cezasıyla cezalandırılır. 

c) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para 

nakline aracılık eden kişiler, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. 

ç) Kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans 

oyunlarını oynamaya teşvik edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. 

d) Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük 

mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır. 

Bu madde kapsamına giren suçlarla bağlantılı olarak, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis 

veya şans oyunlarının oynanmasına tahsis edilen veya oynanmasında kullanılan ya da suçun konusunu oluşturan eşya ile bu 

oyunların oynanması için ortaya konulan veya oynanması suretiyle elde edilen her türlü mal varlığı değeri, 26/9/2004 tarihli 

ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun eşya ve kazanç müsaderesine ilişkin hükümlerine göre müsadere edilir. 

Bu madde kapsamına giren suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

Bu madde kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan 

Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi  Hakkında Kanunun erişimin 

engellenmesine ilişkin hükümleri uygulanır. 

Bu madde kapsamına giren suçların işlendiği işyerleri mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından ihtarda 

bulunmaksızın üç ay süreyle mühürlenerek kapatılır. İş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip işyerlerinin ruhsatları mahallin 

en büyük mülki idare amirinin bildirimi üzerine ruhsat vermeye yetkili idare tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.  
—————————— 
(1)  Bu fıkradaki “yüzde biri Türk Sporunu Teşvik Fonuna, bakiyesi” ibaresi 23/5/2000 tarihli ve 4568 sayılı Kanunun 4’üncü maddesiyle 

metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. 

(2) 3/6/2011 tarihli ve 638 sayılı KHK’nin 31 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan "Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünce" ibaresi "Spor 

Genel Müdürlüğünce" şeklinde ve "Umum Müdürlük" ibaresi "Genel Müdürlük" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 
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(Ek fıkra: 15/8/2017-KHK-694/23 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/23 md.) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde 

düzenlenen suçlar ile 5237 sayılı Kanunun 228 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında düzenlenen suç bakımından 4/12/2004 

tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun;  

a) 128 inci maddesinde yer alan taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma,  

b) 135 inci maddesinde yer alan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması,  

c) Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın 139 uncu maddesinde yer alan gizli soruşturmacı 

görevlendirilmesi, 

ç) 140 ıncı maddesinde yer alan teknik araçlarla izleme,  

tedbirlerine ilişkin hükümler uygulanabilir. 

 Madde 6 – (Mülga: 22/2/2007 – 5583/4 md.) 

 Ek Madde 1 – (11/1/1983 - 2777/1 md. ile gelen numarasız ek madde hükmü olup teselsül için numaralandırılmıştır. Değişik: 

22/2/2007 – 5583/5 md.) 

 Futbol ve diğer spor müsabakaları üzerinde sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunları tertip ve uygulamasından doğacak 

ikramiyeye ilişkin dava hakkı, sabit ihtimalli ve müşterek bahisler ile şans oyunlarının tertip edildiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.  

 Biletlerin kurumda kalan kuponları tertip tarihinden itibaren onsekiz ay geçtikten sonra muhafaza edilmez. Ancak açılmış bulunan 

davalarla ilgili kuponlar bu davalar sonuçlanıncaya kadar saklanır. 

Ek Madde 2 – (Ek: 20/2/2014-6525/2 md.; Mülga:2/7/2018-KHK-703/90 md.) 

 Geçici Madde 1 – (Mülga:2/7/2018-KHK-703/90 md.) 

 Geçici Madde 2 – (13/7/1984 - 3040/3 md. ile gelen numarasız geçici madde hükmü olup madde teselsül için 

numaralandırılmıştır.) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/90 md.) 

Geçici Madde 3 – (Ek: 22/2/2007 – 5583/6 md.) (Mülga:2/7/2018-KHK-703/90 md.) 
Madde 7 – Bu kanun neşri tarihinden 6 ay sonra mer'iyete girer. 

Madde 8 – Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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 7258  SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN 

MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN 

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ 

GÖSTERİR LİSTE 

 
 

Değiştiren 

 Kanunun/KHK’nin 

İptal Eden Anayasa 

Mahkemesi  

Kararının  Numarası 

 

7258 sayılı Kanunun değişen veya iptal 

edilen maddeleri 

 

Yürürlüğe Giriş  Tarihi 

2777 — 13/1/1983 

3040 — 28/7/1984 

4568 — 26/5/2000 

5583 Madde 1, 2, 5, 6, Ek Madde 1 ve 

 Geçici Madde 3 

28/2/2007 

5728 5 8/2/2008 

6111 2 25/2/2011 

 

KHK/638 
1, 2, 3, 4 

12/6/2011 tarihinde yapılan 

milletvekili seçiminden sonra 

kurulan ilk Bakanlar Kurulu 

üyelerinin atandığı tarihte 

6495 5 2/8/2013 

6525 Ek Madde 2 27/2/2014 

KHK/694 5 25/8/2017 

7061 2 5/12/2017 

7078 5 8/3/2018 

KHK/703 

1, 2 , 3, 4,  ek 2,  geçici 1 ila geçici 3  

24/6/2018 tarihinde birlikte 

yapılan Türkiye Büyük 

Millet Meclisi ve 

Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri sonucunda 

Cumhurbaşkanının 

andiçerek göreve başladığı 

tarihte (9/7/2018) 

                                                                                                                                              

    

    


