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YASA DIŞI BAHİS VE RAKAMLAR
Spor müsabakalarında saha içerisinde yaşanan rekabet hâlinin kitlelerin yoğun ilgisine mazhar olması sebebiyle, bu 
müsabakalarda yaşanacaklar üzerine girişilen ve doğru gerçekleştiği takdirde kazanç sağlayan tahmin yarışlarının 
ekonomik sektör yaratması hususu neredeyse sporun tarihi kadar eskilere dayanmaktadır. Ancak günümüzde spor 
müsabakası çeşitleri ile bu alanlardaki uzmanlığın artması, müsabakaların dünya genelinde yaygınlaşması ve 
teknolojik gelişmelerle kitlelerin tüm müsabakalara anında erişebilmesi sebepleriyle başlangıçta küçük bir etkiye sahip 
olan bu sektör dünya genelinde oldukça önemli boyutlara ulaşmıştır.

Hem devletlerin hem de bireylerin ekonomisini ciddi olarak etkileyen bu sektörde bireylerin ve düzenin korunması için 
yasal düzenlemeler yapılması ise kaçınılmaz olmuştur. Bu doğrultuda ülkemizde, bahislerin lisans sahibi kurumların 
belirlediği bayiler veya mecralarda oynanması ile yine bu kurumlar tarafından belirlenen bahis oyunların oynanması 
yönünde düzenlemeler getirilmiştir. Fakat bu düzenlemelere aykırı biçimde gerçekleşen yasa dışı bahis, internet 
aracılığıyla beraber oldukça yaygınlaşmış ve özellikle yasa dışı sanal bahis, yasal bahis pazarını da katlayan bir 
hacme ulaşmıştır. 

Bu kapsamda Türkiye’de yasal bahis sektörünün 10 Milyar TL, buna karşılık yasa dışı bahis sektörünün ise 50 
Milyar TL hacme ulaştığı ifade edilmektedir. Dünya genelinde ise bu hacmin yıllık 500 Milyar USD’yi aştığı tahmin 
edilmektedir. MASAK tarafından yayınlanan 2017 yılı faaliyet raporuna göre Türkiye’de yaklaşık 5 milyon kişi 
tarafından yasa dışı bahis oynandığı, 3.500 işyerinde yasa dışı bahis sitelerine girildiği, buna yönelik soruşturmalarda 
69.461 kişinin isminin geçtiği belirtilmektedir.

YASA DIŞI SANAL BAHİS NEDEN TERCİH EDİLMEKTEDİR? 
Spor müsabakalarında bahis oynanacak mecraların ve oyunların yasal olarak belirlenmesine rağmen birçok 
kimsenin yasa dışı sanal bahis oynamayı tercih etmelerinde çeşitli etkenlerin öne çıktığı görülmektedir. Buna göre en 
önemli sebepler; hâlihazırda uygulanan bahis oranlarının yurtdışına ve sanal mecralara oranla düşük olması, canlı 
bahis oyunlarının olmaması, minimum bahis sayısı nedeniyle kazanma olasılığının azalması ve bahis oynadığının 
bilinmesini istemeyen kişilerin kimliklerini gizli tutma çabası olarak görünmektedir.  

SUÇLAR VE CEZALAR
Yasa dışı sanal bahis çerçevesindeki bazı fiiller 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarındaki Bahis ve Şans 
Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca suç olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda kanunun verdiği 
yetkiye dayalı olmaksızın;

• Bahis veya şans oyunlarını oynatan ya da oynanmasına yer veya imkân sağlayanların üç yıldan beş yıla kadar    
 hapis ve adli para cezası,
• Yurt dışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarının internet ya da diğer yollarla erişim sağlayarak Türkiye’de    
 oynanmasına imkân sağlayan kişilerin dört yıldan altı yıla kadar hapis cezası,
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• Bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık edenlerin üç yıldan beş yıla kadar hapis     
 ve adli para cezası,
• Kişileri reklam vermek veya sair surette bahis veya şans oyunları oynamaya teşvik edenlerin bir yıldan üç yıla    
 kadar hapis ve para cezası ile cezalandırılmaları öngörülmüştür. 

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMALARINDA YENİ DÖNEM 
15/8/2017 tarihinde yürürlüğe giren 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 7258 sayılı Kanun’a yukarıda 
anılan suçların soruşturulması esnasında da taşınmaz, hak ve alacaklara el koyma, iletişimin tespiti, dinlenmesi 
ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbirlerine ilişkin hükümlerin 
uygulanabileceği hususu eklenmiştir. Bu itibarla özellikle şüphelilerin banka hesaplarına el konulabilme imkânıyla 
beraber soruşturmaların etkinliği artmakta ve genellikle örgütlenme biçiminde görülen bu faaliyetler sekteye 
uğratılmaktadır. KHK’nın yürürlüğünden sonra gerçekleştirilen soruşturmalarda bu suçlardan kaynaklandığına inanılan 
15 Milyon TL tutarında gelire el konulduğu ifade edilmektedir.

YASA DIŞI BAHİS OYNAYANLARIN DURUMU 
Yasa dışı sanal bahis konusunda en çok merak edilen husus spor müsabakalarına yönelik diğer faaliyetlerde 
bulunmayıp yalnızca bahis oynayanların suç işlemiş kabul edilip edilmeyeceği ve ceza alıp almayacakları meselesidir. 

7258 sayılı Kanun uyarınca yasa dışı bahis veya şans oyunları oynayanların mahallin en büyük mülki idare amiri 
tarafından 5.000 TL’den 20.000 TL’ye kadar idari para cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüştür. 

Bu açıdan yasa dışı sanal bahis oynamak suç yerine kabahat olarak kabul edilerek, fiile hapis veya adli para 
cezası yaptırımı yerine idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak yasa dışı sanal bahis oynanması süresince pek 
çok farklı hesaba para transferinin yapılması ya da bu hesaplardan gelen para transferlerinin olması, gerçekte 
yalnızca “oyuncu” pozisyonunda olan binlerce kişinin de yukarıda saydığımız suç tipleri yönünden “şüpheli” 
sıfatıyla soruşturmalarda yer almalarına neden olmaktadır. Sanal bahis oynatılması çoğu zaman organize bir 
faaliyet olduğundan, bu hususta yürütülen soruşturmalarda örgütlü suçlara ilişkin soruşturma yöntemleri tatbik 
edilmektedir. Bu nedenle soruşturmaların hemen tamamında kısıtlılık (gizlilik) kararı alınmakta, şüpheliler ya da 
müdafileri soruşturma sonuna kadar dosyadaki hiçbir veriye ulaşamamaktadır. Yine bu süreçte kimin sanal bahis 
organizasyonunda yer aldığı kimin ise yalnızca oynayıcı olduğu hemen tespit edilemediğinden soruşturmada ismi 
geçen tüm şüpheliler açısından yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbiri ile tüm banka hesaplarına tedbir (bloke) 
konulması koruma tedbiri ile karşılaşılmaktadır. Bu da şüphelilerin, soruşturma neticelenene kadar banka hesapları 
hiçbir suretle kullanamamaları neticesini doğurmaktadır. Banka hesaplarında tedbir olması özellikle tacir veya şirket 
hissedarı şüpheliler açısından çok ağır ekonomik sonuçlara neden olabilmekte, örneğin ticari krediler bu durumdan 
olumsuz etkilenmekte ya da banka üzerinden yapılan para transferleri imkânsız hale geldiğinden ticari alış verişler 
tamamen durabilmektedir. Öte yandan yurt dışına çıkış yasağının da konulması soruşturma neticelenene kadar 
şüpheli konumundaki kimselerin yurt dışına hiçbir suretle çıkamamaları sonucunu doğurmakta bu da yurt dışı ile 
bağlantılı ekonomik ilişkilerin zedelenmesine sebebiyet vermektedir. Soruşturmaların pek çoğunda çok fazla sayıda 
şüpheli yer aldığından işlemler uzayabilmekte, bu son derece olumsuz durumlar aylarca hatta yıllarca sürebilmektedir.
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SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ
Yasa dışı sanal bahis faaliyetlerinden doğan kaynak kaybı sebebiyle bir yandan ülke ekonomisi zarar görürken, 
diğer yandan bu fiillerin ortaya çıkarılması amacıyla kamu kaynaklarının harcanmasına devam edilmektedir. 

Bu ve benzeri sorunların çözümü ise esasen kişilerin yasa dışı bahsi tercih etme nedenlerinin ortadan kaldırılmasıyla 
sağlanabilir niteliktedir. Özellikle 2019 yılına ertelenen ihale sürecinin gerçekleşmesiyle; ikramiyelerin artırılmasıyla 
oranların yükselmesi, oyun çeşitliliğinin artması ve Avrupa ile rekabetçi bir yapının geleceği beklentisi mevcuttur. Bu 
yöndeki düzenlemeler ile lisans alan kurumların çeşitlendirilmesi, hizmette rekabetin sağlanması ve etkili yaptırım 
sistemi ile sorunların büyük ölçüde çözüleceği ifade edilmelidir.

Soruşturma süreçlerinde yalnızca bahis oynayan pozisyonunda olmalarına rağmen yurt dışı çıkış yasağı ve hesaplara 
bloke konulması koruma tedbiri ile karşılaşılmasının meydana getirdiği ekonomik sorunların çözülmesi noktasında ise 
etkili bir soruşturma sürecinin işletilmesi önem arz etmektedir. Bu süreçte yasa dışı bahis organizasyonunda yer alan 
kimselerle yalnızca oyuncu olan kimselerin ayrılmaları açısından şüpheli ve müdafilerine de büyük görev düşmektedir. 
Bu nedenle şüphelilerin ve müdafilerinin uygun yasal yollara başvurarak oyuncu olduklarına dair tüm verileri 
soruşturma makamları ile paylaşmaları ve söz konusu koruma tedbirlerinin kaldırılması için uygun şekilde başvuruda 
bulunmaları önem arz etmektedir. Bu suretle soruşturma sürecinin kısaltılması ve koruma tedbirlerinin meydana 
getireceği olumsuz etkinin sınırlandırılması mümkün olabilecektir. 
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Av. Duygu Ercan
duygu.ercan@gokce.av.tr

Av. Dr. Erkan Sarıtaş
erkan.sarıtas.@gokce.av.tr

Av. Hazal Algan
hazal.algan@gokce.av.tr

Av. Ozan Can Özbalçık
ozan.can.ozbalcık@gokce.av.tr

Editörler:

Hakkımızda
Gökçe Avukatlık Ortaklığı birleşme ve devralma, iş ortaklığı, özel sermaye ve ortak 
girişim işlemleri, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, sigortacılık, teknoloji, 
medya, telekom ve internet, e-ticaret, veri koruma, fikri mülkiyet, regülasyon, ticari 
alacak takipleri, gayrimenkul, ticari ve ceza dava alanlarını içeren geniş bir yelpazede 
hukuki hizmetler sunan İstanbul’da bulunan bir hukuk bürosudur. Hukuki personel ve 
uzmanlığımız hakkında daha fazla bilgi için www.gokce.av.tr adresinden web sitemizi 
ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen bizimle iletişime geçin
contact@gokce.av.tr
0 212 352 88 33
OBJECTION! yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanıp yayınlanmakta olup hukuki tavsiye 
içermemekte ya da avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmamaktadır. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız lütfen 
Gökçe Avukatlık Ortaklığı ile irtibata geçiniz. OBJECTION!’da yer alan hiçbir içerik Gökçe Avukatlık 
Ortaklığı’nın yazılı izni olmaksızın çoğaltılamaz ya da uygun bir şekilde kaynak olarak gösterilmeksizin 
yayınlanamaz. İçeriğin doğruluğunu sağlamak için gereken tüm çaba gösterilmiş olmasına rağmen, Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı içeriğin doğruluğunu garanti etmemektedir ve burada yer alan bilgilerdeki herhangi 
bir hata veya söz konusu bilgilere güvenilmiş olması dolayısıyla sorumlu tutulamaz. OBJECTION! Gökçe 
Avukatlık Ortaklığı müvekkileri için hazırlanmıştır ve büronun müvekkilleri dışındaki dolaşım olasılığı reklam 
olarak yorumlanamaz.

Teori değil. Cevap.
Gökçe Avukatlık Ortaklığı


