
	 1.	 Bahis	 oyunları	 organize	 etme	 ve	 oynama,	 7	 Mayıs	 1999	 tarihli	 ve	 10	 Ocak	 2010	 tarihinde	
değiştirilmiş	 kraliyet	 kararnameleriyle	 düzenlenmiştir	 ve	 uygulanmasını	 da	 söz	 konusu	 yasa	
belirler.	Bundan	sonra	bu	yasa	‘Bahis	Oyunları	Yasası’	olarak	anılacaktır.	

	 2.	 Aynı	zamanda	‚Betcenter‘	şirket	adı	altında	da	faaliyet	gösteren	Betcenter,	FA116.594	numaralı	
F1	bahis	oyunları	düzenleme	lisansına	sahiptir	ve	bundan	sonra	‚Bahis	Oyunları	Organizatörü‘	
olarak	anılacaktır.	

	 3.	 Şans	oyunları	yasası	bahis	oyunları	düzenleme	yetkisini,	bundan	sonra	‘Bahis	Acentesi’	olarak	
anılacak	olan	Sınıf	IV	bahis	oyunları	organizatörlerine	ve	ayrıca	lisans	almış	gazete	bayilerine	
vermiştir.	Eğer	bahis	acentesi	 ile	gazete	bayii	arasındaki	 fark	belirgin	değilse,	her	 ikisi	birlikte	
bahis	düzenleyicisi	olarak	adlandırılacaktır.	Diğer	durumlarda	‘bahis	acentesi’	ve	‘gazete	bayii’	
terimleri	ait	oldukları	bağlamda	kullanılacaktır.	Bahis,	bir	bahisçinin	belli	bir	ücret	karşılığında	
oynadığı	ve	sonucunda	bir	kar	veya	zararın	ortaya	çıktığı	bir	şans	oyunudur.	Bu	kar	veya	zararın	
oluşması	bahisçinin	eylemine	bağlı	değildir,	ancak	sonucu	bilinmeyen	bir	olayın	gerçekleşmesi	
bunu	belirlenir	ve	sonucun	belirlenmesinde	bahisçinin	hiçbir	etkisi	yoktur.	Bahis	acentesi,	bahis	
oyununu	kendi	adına	düzenler	ancak	bahis	organizatörünün	adına	işlem	yapar.	

	 4.	 Tüm	bahis	oyunları	sözleşmelerinde	(bundan	sonra	‚sözleşme‘	olarak	anılacaktır)	şans	oyunları	
yasa	hükümleri	geçerlidir	ve	bahisçi	bu	sözleşmeyi	yapmakla	aşağıda	belirtilen	bahis	hükümlerini	
hiç	itirazsız	kabul	etmiş	sayılır.	Bu	bahis	hükümleri	geçerli	yönergelerde	öngörüldüğü	şekilde	ilan	
edilir	ve	her	bahisçi	ve	katılımcı	bu	hükümlerin	kopyasını	ücretsiz	olarak	isteyip	alabilir.

	 5.	 Bahisçi	aşağıdaki	şartları	kabul	ettiğini	beyan	eder:	

	 5.1	 Bahisçi	oyun	sözleşmesinin	yapıldığı	yerde	yasalarda	belirtilen	minimum	yaşa	(18	yaş)	erişmiş	
olduğunu	ve	bahis	oyununa	başlamadan	önce	en	az	18	yaşında	olduğunu	beyan	eder.	Bahis	
acentesi,	bahis	oyuncusundan	kimliğini	göstermesini	talep	etme	hakkına	sahiptir;	reşit	olmayan	
kişilerin	 yaptığı	 bahisler	 kabul	 edilmez;	 böyle	 bir	 durumda	 sadece	 bahis	 oynadığı	 meblağ	
kendisine	iade	edilir;

 
	 5.2	 Sözleşme	 yapılmadan	 önce	 bahse	 konu	 olan	 faaliyetin	 sonucunun	 bilinmemesi	 ve	 oynadığı	

meblağın	finansmanının	 illegal	kaynaklardan	gelmemesi	ve	üzerinde	herhangi	bir	yasal	engel	
bulunmaması	gerekir;

 
	 5.3	 Bahis	 oynadığı	 faaliyetlerden	 birinin	 ya	 da	 birden	 fazlasının	 sonucunu	 manipüle	 etmediğini	

(etmeyeceğini),	bu	şekilde	sonucu	kendi	avantajına	olmak	üzere	etkilemeyeceğini	ve	ayrıca	bu	
ve	benzeri	manipülasyonlarla	ilgili	bilgisi	olmadığını	beyan	eder;

 
	 5.4	 Bahsi	bireysel	olarak	kendisi	için	oynadığını	ve	başkasının	emriyle	ya	da	başkalarıyla	müşterek	

oynamadığını;
 
	 5.5	 Bahis	oyunlarında	kumar	bağımlılığıyla	 ilgili	bilgi	 sahibi	olduğunu;	ayrıca	diğer	özel	ve	devlet	

tarafından	organize	edilen	şans	ve	bahis	oyunlarından	men	edilmediğini	 ya	da	kendisinin	bu	
kurumlar	tarafından	bloke	edilmediğini	beyan	eder;

 
	 5.6	 Şans	 oyunları	 yasası	 kapsamında	 bahisçiyi	 korumak	 için	 çeşitli	 güvenlik	 tedbirleri	 alındığı	

hususunda	 bilgi	 sahibi	 olduğunu,	 bahislerin	 uygun	 bir	 bilgi	 sistemine	 kaydedilmesi	 ve	 bahis	
acentelerinde	video	koruma	sistemlerinin	 kullanılması	gibi,	 tedbirleri	 bildiğini	 ve	bunları	 kabul	
ettiğini	beyan	eder;

 
	 5.7	 Bahis	sözleşmesi,	bahis	teklifine	ait	meblağın	bahisçi	tarafından	bahis	organizatörünün	hesabına	

yatırılmasından	sonra	geçerli	olur.	Bahis	organizatörü	adına	yapılan	bahis	teklifinin	yasal	olarak	
bağlayıcılığı	yoktur.	Bahisçi	 tarafından	yapılan	 teklif	yasal	olarak	bağlayıcıdır.	Bahis	acentesi,	
bu	 teklifi	bahis	organizatörü	adına	kabul	edip	etmemekte	serbesttir,	öyle	ki	bahisçinin	 teklifini	
reddedebilir.	Bahisçi	bu	teklifin	reddedilmesiyle	hiçbir	hak	elde	etmiş	olmaz.

 
	 	 Bahis	acentesi,	bahsi	kabul	ettikten	sonra,	bahisçiye	üzerinde	en	azından	aşağıda	belirtilen
	 	 bilgilerin	bulunduğu	bir	kupon	verir:	

	 	 1°	Bahis	organizatörünün	kimlik	bilgileri	
	 	 2°	Bahis	acentesinin	kimlik	bilgileri	
	 	 3°	Kayıt	tarihi	ve	saati	
	 	 4°	Bahis	oynanan	meblağ	
	 	 5°	Kuponun	sıra	numarası	
	 	 6°	Üzerine	bahis	oynanan	faaliyetin	tarihi	ve	numarası	
	 	 7°	Bahis	türü	
	 	 8°	Seçenekler
 
	 	 Böyle	bir	kupon	düzenlenmeden	bahis	geçerli	olmaz.	Bahsin	geçerli	olup	olmadığını	belirleyen
	 	 ana	unsur	bahis	organizatörünün	bilgisayar	sistemindeki	kupon	numarası	altında	kayıtlı	bahis
	 	 miktarının	görülmesidir.
 
	 6.	 Geçerli	 bahis	 meblağı,	 sadece	 bahis	 organizatörü	 tarafından	 onaylanmış	 ve	 kayıt	 altına	

alınmış	meblağdır.	Bahis	organizatörünün	genel	kuralları	sözleşme	içeriğinin	yorumlanmasında	
geçerli	olan	kriterlerdir.	Bahisçi,	bahis	kuponunu	almakla	bahsin	gerçek	olduğunu	anlamış	olur.	
Usulsüzlük	 durumunda	 bahisçi,	 bahse	 konu	 faaliyet	 başlamadığı	 sürece,	 hemen	 başvurarak	
kuponun	değiştirilmesini	isteyebilir.

 
	 7.	 Eğer	 herhangi	 bir	 nedenden	 dolayı	 sözleşme	 yapıldıktan	 sonra	 sözleşmenin	 (kuponun)	

içeriğinde	bir	 iptal	gerçekleşirse,	bahis	hepten	geçersiz	olur	ve	bahis	için	ödenen	meblağ	geri	
iade	edilir.	Bir	bahis	diğerlerinin	arasında,	kar	oranlarında	belirgin	bir	yazım	hatası,	çeviri	hatası,	
hesap	ya	da	değerlendirme	hatası	gibi	nedenlerden	dolayı	da	geçersiz	sayılabilir	ve	organizatör	
bu	 nedenlerden	 dolayı	 yapılan	 iptallerden	 sorumlu	 olmaz.	 	 Ancak	 bahis	 organizatörü,	 oran	
yansıması	ve	diğer	verilerde	açıkça	anlaşılan	hatalar	tespit	edilmesi	durumunda,	ileriye	ve	geriye	
doğru	 düzeltme	 yapma	hakkına	 sahiptir.	 	 Kar	 oranlarında	 bu	 ve	 benzeri	 hatalardan	 kaynaklı	
şüpheler	oluşması	bahis	olanaklarını	 etkilemez.	Hatalı	 düzenlenmiş	maçlar	 ve/veya	oranlarla	
oynanan	bahislerin	kabul	edilmiş	olması	durumunda,	bu	oran	1,00	olarak	hesaplanır.

 
	 8.	 Bahis	işlemi	tamamlandıktan	sonra	artık	bahsi	geri	çekme	hakkı	yoktur.
 
	 9.	 Kar	 ödemeleri	 5.	maddede	 öngörüldüğü	 şekilde	 bahis	 acentesi	 tarafından	 sadece	 orijinal	 ve	

geçerli	bir	kupon	ibraz	edilmesi	durumunda	yapılır.	Ne	bahis	acentesi	ne	de	bahis	organizatörü	
bir	bahis	kuponunun	kaybından,	hasar	görmesinden	ya	da	yok	edilmesinden	sorumlu	değildir.		Bu	
durumlarda	ödeme	zorunluluğu	yoktur.	Bahis	acentesinin	ve	muhtemelen	bahis	organizatörünün	
kupon	sahibinin	yasallığını	kontrol	etme	zorunluluğu	yoktur,	ancak	ödeme	söz	konusu	olduğunda	
bunu	yapma	hakkı	vardır.	Bununla	birlikte	bahis	acentesi	veya	bahis	organizatörleri	ilgili	bahis	
oyuncusundan	bahis	öncesi	fotoğraflı	bir	kimlik	belgesi	göstermesini	talep	edebilir.	Bahse	konu	
faaliyetin	 tamamlandığı	 günü	 takip	 eden	 günden	 itibaren	 30	 gün	 içinde	 içeriye	 verilmeyen	
kuponlar	için	bahisçinin	ödeme	talep	etme	hakkı	düşer.	Bunun	yanında	itirazlar,	bahis	acentesi	
ve	bahis	organizatörüne,	üzerine	bahis	oynanan	ilgili	olayın	tamamlanmasını	takip	eden	30	gün	
içinde	yazılı	ve	taahhütlü	olarak	yapılmak	zorundadır.	Bu	süre	geçtikten	sonra	yapılan	itirazlar	
kabul	edilmez.

 
	 	 Bahis	oynamak	için	gerekli	en	düşük	meblağ	1,00	Euro	olarak	belirlenmiştir	ve	bahsin	kabul
	 	 edildiği	yere	bağlı	olmak	üzere	en	yüksek	meblağlar	aşağıdaki	şekilde	belirlenmiştir:

	 	 Kiosk/Gazete	bayii:	Bir	takvim	gününde	müşteri	başına	en	çok	€	200,00
	 	 Bahis	acentesi:	Bir	takvim	gününde	müşteri	başına	en	çok	€	1.000,00

	 10.	 1.000,00	Euro	tutarındaki	meblağı	aşan	bahisler,	yasal	yükümlülüklerin	tamamen	uygulanması	
ve	bahis	organizatörünün	açık	onay	vermesi	şartıyla,	sadece	bahis	acentelerine	yapılabilir.	Bu	
şartlardan	birinin	 ihlal	edilmesi	halinde,	bahis	 işlemi	 yasal	 şekilde	gerçekleştirilmemiş	olur	 ve	
bahisçi	kar	talep	etme	hakkını	kaybeder.

 
	 11.	 1.000,00	Euro	veya	bu	eşdeğerdeki	bir	meblağı	aşan	bahisler,	sadece	bahisçinin	kimlik	belgesi	

ibraz	etmesi	şartıyla	kabul	edilir.	Bahis	acentesi	veya	onun	tayin	ettiği	kişi,	bahisçinin	tam	adı	
ve	 soyadı,	 doğum	 yeri	 ve	 tarihini	 ve	 adresini	 bir	 kütüğe	 kaydeder,	 ayrıca	 kimlikteki	 fotoğrafı	
ve	 kimliğin	 geçerlilik	 süresini	 de	 kontrol	 eder.	 Kimlik	 belgesinin	 geçerliliği	 konusunda	 şüphe	
oluşması	durumunda	bahis	 işlemi	kabul	edilmez.	 	 İlk	kayıt	sırasında	hemen	kimlik	belgesinin	
bir	fotokopisi	alınır	ve	kimlik	belgesi	geri	iade	edilir.		Kimlik	belgesinin	fotokopisi	en	son	bahsin	
oynandığı	 tarihten	 itibaren	 beş	 yıl	 süreyle	muhafaza	 edilir.	 Bahisçi,	 ilk	 kayıt	 sırasında	 kimlik	
belgesinin	fotokopisine	imza	atmak	zorundadır.		Bahis	miktarı,	oynama	tarihi	ve	bahsin	özellikleri	
de	kütüğe	kaydedilir.	

	 	 Aynı	 bahisçi	 tarafından	 düzensiz	 aralıklarla,	 örneğin	 her	 gün,	 oynanan	 ve	 bahis	 miktarının	
1.000,00	 Euro	 ve	 eşdeğerini	 aşmadığı	 ve	 bahis	 oyuncusunun	 bu	 şeklide	 kütük	 kaydından	
kurtulmaya	 çalıştığı	 şüphesi	 oluştuğu	 durumlarda,	 bu	 oyuncuların	 bilgileri	 de	 bahis	 acentesi	
tarafından	kütüğe	kaydedilir.

	 12	 Müşteri	kartıyla	yapılan	bahisler	(member	card)

	 	 Müşteri	kartıyla	bahis	yapan	müşterilerin	de	kaydedilmesi	mümkündür.	Müşteri	kartı	almak	için,	
müşterinin	bahis	acentesine	kayıt	yaptırması	gerekir	ve	kimlik	kontrolü	amacıyla	bazı	belgeleri	
kimlik	ispatı	olarak	ibraz	etmesi	gerekir:

  
	 	 Tanınmış	 bir	 devlet	 veya	 ülkenin	 yetkili	 bir	 kurumu	 tarafından	 verilmiş	 pasaport,	 kimlik	 kartı,	

sürücü	belgesi	gibi	resmi	bir	kimlik	belgesinin	fotokopisi.	Betcenter	kendi	inisiyatifiyle	müşteriden,	
pasaportun	noter	onaylı	fotokopisi	veya	kimlik	kontrolü	yapabileceği	başka	resmi	evraklar	gibi,	
ekstra	kimlik	belgesi	göstermesini	 talep	edebilir.	Ve	Betcenter	 isterse,	müşteri	böyle	bir	belge	
ibraz	edene	kadar	bu	müşterinin	hesabını	bloke	edebilir.			

	 	 Müşteri,	 müşteri	 kartı	 kaydında	 kullanılmak	 üzere,	 kimliğiyle	 ilgili	 gerçek,	 kesin,	 güncel	 ve	
eksiksiz	bilgi	verdiğini	garanti	etmelidir.	Müşteri	kaydını	bireysel	olarak	kendisi	gelip	yaptırmalıdır,	
başkasının	adına	kayıt	yaptıramaz.	Gerçek	veya	tüzel	kişilerin	her	yanlış	beyanı	veya	sahte	kimlik	
tespiti,	başka	bir	kişiyle	ilgili	olarak	sahte	tanıtım,	müşteri	kartının	üçüncü	kişilere	devredilmesi,	
yanlış	 bilginin	 veya	diğer	 eylemlerin	 kullanılması	 veya	 ihlaller	 gibi,	 kendi	 kimliğinin	Betcenter	
tarafından	tespit	edilmesini	engelleyecek	her	türlü	eylemleri	cezai	takibi	gerektirir.

	 	 Kişi	başına	sadece	bir	müşteri	hesabı	açılabilir.	Kişinin	birden	fazla	müşteri	kartı	kullanması	„ortak	
hesap“	olarak	kabul	edilir	ve	bu	kesinlikle	yasaktır.	Betcenter,	sahtekârlık	şüphesi	durumunda	
müşteri	kartını	süresiz	olarak	iptal	etme	ve	müşterinin	yaptığı	ilgili	bütün	işlemlerini	sonlandırma	
hakkına	sahiptir.	Tüm	şüphe	veya	şikeli	işlemler	hemen	yetkili	makamlara	ihbar	edilir.	

	 	 Betcenter	 müşterinin	 iddiasını	 kontrol	 etme,	 şüphe	 halinde	 ödemeyi	 yasal	 gerekçelerle	
durdurma,	kendi	inisiyatifiyle	hizmeti	reddetme	ve	iptal	etme	hakkına	sahiptir.		

	 	 	Müşteri	kartı	almakla	kişi,	Betcenter’a	kişisel	bilgilerini	işleme	izni	verdiğini,	18	yaşından	büyük	
olduğunu	ve	bahis	hükümlerini	kabul	ettiğini	beyan	etmiş	olur.		Kişisel	bilgileri	sadece	muhasebe	
hesapları,	müşteri	 hizmetleri	 ve	Betcenter	 tarafından	 sunulan	 hizmetler	 (pazar	 hedefleri)	 için	
kullanılır.	Bu	izin	beyanı	istenilen	her	an	iptal	edilebilir.

	 13.	 Kar	dağıtımında	şu	brüt	limitler	esas	alınır:
	 	 Bilet	başı	maksimum	€	25.000,00	
	 	 Herhangi	bir	günde	bahisçi	başına	maksimum	kazanç	€	25.000,00	
	 	 Herhangi	bir	haftada	bahisçi	başına	maksimum	kazanç	€	100.000,00	(pazartesi	saat	0.00’dan	

pazar	saat	24.00’a	kadar)
	 	 Bahis	alacaklarının	ödenmesinde	muhtemel	mevcut	limitler	dikkate	alınır.
	 	 Kazananı	belli	olmayan	yarışmalarda	ise	ödeme	buna	göre	paylaştırılır.
	 	 Bahisçi,	 bahis	 sözleşmelerini	 bahis	 organizatörüne	 devredemez,	 rehin	 edemez	 ve	 hesabına	

geçiremez.	 Ayrıca	 bahisçi	 başka	 yerde	 oynadığı	 ve/veya	 başka	 yerde	 organize	 edilen	
bahislerden	kazandığı	meblağları,	bahis	organizatöründen	talep	edemez.

  
	 14.	 Bazı	 bahis	 tekliflerinde	 bazı	 değişken	 bahis	 limitleri	 geçerlidir.	 	 Eğer	 bu	 limitlerin	 aşılması	

tehlikesi	 oluşursa,	 bu	 durum	 bahis	 yapılmadan	 önce	 hemen	 bahisçiye	 bildirilmelidir,	 öyle	 ki	
bahisçi	yatırmak	istediği	limiti	düşürerek,	miktarın	belirlenen	limitler	içinde	kalmasını	sağlayabilir.

 
	 15.	 Eğer	bir	bahisçi	birden	çok	bahis	oynarsa	ve	toplam	kar,	kar	limitini	veya	bahse	konu	olan	toplam	

meblağ,	 oynanabilecek	 toplam	 bahis	 limitini	 aşarsa,	 bahis	 organizatörünün	 bu	 bahisleri	 hem	
düşürmeye,	eğer	gerekiyorsa	kar	veya	bahis	limitlerini	uygulamaya	her	zaman	hakkı	vardır.		

	 16.	 Ödemenin	kar	limitlerini	veya	bahis	limitlerini	aştığı	bahislerde,	hem	bahis	acentesi	hem	de	bahis	
organizatörü	muhtemel	kar	kaybından	sorumlu	değildir	(Bahisçiler	söz	konusu	limitleri	biliyorlar).	

	 17.	 Hangi	 faaliyet	 ve/veya	 maç	 üzerine	 bahis	 yapılacağını	 bahis	 organizatörü	 belirler	 ve	
organizatörün	hiçbir	neden	belirtmeden	bahisleri	reddetme,	bahse	girilen	meblağı	sınırlama	ve/
veya	bahsi	kabul	etmeden	önce	rakamlarda	değişiklik	yapma	hakkı	her	zaman	saklıdır.	Bahis	
organizatörü,	 rakamları	 ve	ödeme	 limitlerini	 bahisçi	 için	bağlayıcı	 olacak	 şekilde	belirlemekte	
serbesttir.	

	 	 Ayrıca	bahis	organizatörü	aşağıdaki	işlemleri	yapmaya	her	zaman	yetki	ve	hak	sahibidir:	
	 17.1	 İstediği	her	maçı	program	listesinden	çıkarma.
	 17.2	 Önceden	 belirlenen	 oranları	 değiştirme.	 Üzerine	 bahis	 oynanmış	 ve	 sonradan	 oranları	

değiştirilmiş	yarışmalarda,	ilk	kabul	edilen	şartlar	geçerli	kalır;
	 17.3	 Bahisçilerin,	kazanılabilecek	maksimum	karı	arttırma	 (kartel	oyunu)	amacıyla	oynadıkları	 tüm	

bahisleri,	 reddetme	 ve	 geçersiz	 sayma.	 Bu	 şekildeki	 sahtekârlıklar	 ödenecek	meblağı	 birkaç	
oyuncu	tarafından	kazanılacak	şekilde	sınırlar.

	 17.4	 Bahisçiler	bahislerini	bireysel	olarak	yapmak	zorundadır.	Bahis	organizatörü,	aynı	oyuncunun	
tekrar	tekrar	aynı	maçlara	(kartel	oyununu	bozmak	için)	yaptığı	bahisleri	reddedebilir;

	 17.5	 Sözleşme	sonrasını	da	kapayacak	şekilde,	oyun,	hesap	ve/veya	oran	hatalarını	düzeltme.
	 17.6	 Ne	 bahis	 organizatörü	 ne	 de	 bahis	 acentesi	 bilgi	 hizmetlerinin	 içeriğinin	 güncelliğinden,	

doğruluğundan	 ve	 bütünlüğünden	 sorumlu	 değildir.	 Canlı	 skor	 listeleri,	 sonuç	 hizmetleri	 ve	
istatistiklerin	garantisi	yoktur.

 
	 18.	 Manipülasyon	 veya	 şike	 şüphesi	 olması	 durumunda	 (yarışmalardan	 sonra	 da)	 bahis	

organizatörünün	söz	konusu	yarışmaları	 iptal	etme	ve	şüpheli	maçlar	için	ödenmiş	meblağları	
yasal	olarak	geri	alma	ve	bahisçiyi	sonraki	bahislerden	men	etme	hakkı	vardır.	

	 	 Aşağıdaki	 kriterlerden	 bir	 veya	 birden	 fazlasının	 gerçekleşmesi	 halinde	 bahisçiler	 bilhassa	
manipülasyon	ve	şike	sanığı	olmuş	olurlar:

	 18.1	 Sıra	dışı	sonuçlar	doğuran	bahis	oyunlarına	bahis	oynamak
	 18.2	 Sıra	dışı	meblağlarla	bahis	oynamak	
	 18.3	 Sıra	dışı	oyunlar/liglerde	kombinasyon	bahisleri	yapmak
	 18.4	 Ayrı	bahis	oyunlarını	aynı	ve	dikkat	çekici	bir	kombinasyonla	değiştirmek
	 18.5	 Zaman	ve	içerik	olarak	birbirleriyle	ilgili	yarışmalar	ve	yarışma	grubunu	değiştirmek
	 18.6	 Sözleşme	 yapıldığı	 sırada	 bahisçinin	 bahse	 etkisi	 olan	 faaliyetin	 sonucunu	 bildiği	 bahisler	

üzerine	bahis	oynaması.
 
	 19.	 Bahis	organizatörünün	bu	oyun	tüzüğünün	içeriğini	her	zaman	değiştirme	hakkı	vardır.
	 	 Bu	 oyun	 tüzüğü	 online,	 köpek	 ve	 at	 yarışları	 için	 geçerli	 değildir.	 Bahis	 organizatörü,	 bahis	

acentesi	ve	bahisçiler	arasındaki	yasal	ilişkilerde	Belçika	hukuku	geçerlidir.		Sözleşmeden	doğan	
tüm	anlaşmazlıklar	için	sadece	Limburg	yargı	çevresi	mahkemeleri	(Hasselt,	Belçika)	yetkilidir.	
Bahis	 hükümlerinin	 yorumlanmasıyla	 ilgili	 şüphe	 halinde	 Hollandaca	metin	 çevirilerden	 önce	
geçerli	 olacaktır.	 Eğer	 bu	 genel	 bahis	 hükümleri	maddelerinden	 biri	 kısmen	 ya	 da	 tamamen	
iptal	 edilirse,	 geri	 kalan	 hükümlerin	 hukuki	 geçerliliği	 devam	 eder;	 bahis	 sözleşmesi	 hukuki	
geçerliliğini	korumaya	devam	eder.	Herhangi	bir	maddenin	 iptali	durumunda	taraflar,	mümkün	
olduğunca	anlam	olarak	 iptal	edilen	maddeye	yaklaşacak	şekilde,	yeni	bir	madde	oluşturmak	
zorundadırlar.	

 
	 20.	 Canlı	bahis	oyunları	uluslararası	nitelikteki	bahis	oyunlarıdır	ve	bahislerin	oynandığı	anda,	zaten	

maç	ya	da	bahse	konu	faaliyet	başlamış	olur.	Belli	nedenlerden	dolayı	mevcut	bahis	tüzüğünde	
yer	 alan	 ve	 başlangıç	 tarihi	 veya	 saatinin	 belirtildiği	 son	 derece	 önemli	 olan	 direktiflerle	 ilgili	
hükümler,	 bu	 bahisler	 için	 geçerli	 değildir.	 Tamamlanmış	 bir	 canlı	 bahis	 oyununun	 artık	 iptal	
edilmesi	mümkün	 değildir.	Oynanmış	 bahis	 üzerinde	 bir	 defa	 düzeltme	 yapmak	mümkündür,	
bu	da	sadece	bahsin	tamamlanmasını	takip	eden	bir	dakikalık	süre	içinde	mümkündür,	bunun	
şartı	da	üzerine	bahis	oynanan	faaliyetin	oranının	veya	skorunun	değişmemiş	olmasıdır.	Burada	
sadece	yanlış	seçilmiş	takım,	yanlış	tip	veya	türde	oynanmış	bahisler	düzeltilir,	yatırılan	meblağın	
yüksekliği	değil.		Değiştirilmiş	bahis	kuponu	daha	sonra	tekrar	düzeltilemez.

	 21.	 Canlı	olmayan	tüm	bahis	oyunlarında,		bahse	konu	maç	başlamadan	önce	bahsin	tamamlanmış	
olması	gereklidir.	Eğer	maçların	başlama	saati,	katılım	bülteninde	belirtilen	saatten	farklı	bir	saate	
alınmışsa,	yeni	fiili	başlama	saati	bağlayıcı	olur.		Bahis	organizatörü	tarafından	tespit	edilmiş	ve	
yarışma	 formunda	belirtilmiş	başlama	saati	 sadece	bilgilendirme	amaçlıdır.	 	Eğer	bir	 faaliyet,	
bahis	organizatörünün	tespit	ettiği	bahis	programının	aksine,	daha	erken	bir	saatte	başlarsa,	bu	
faaliyet	 için	yapılan	bahisler	geçerli	kalmaya	devam	eder,	eğer	faaliyet	fiili	olarak	başlamadan	
önce	bahis	tamamlanmışsa.		Eğer	canlı	olmayan	bir	bahis,	hangi	nedenle	olursa	olsun,	üzerine	
bahis	oynanmış	 faaliyetin	başlangıç	saati	 sonrasına	ertelenmişse,	bu	bahis	geçersiz	olur.	Bu	
bahis	için	katsayı	1,00	olarak	değerlendirilir.

	 	 Geç	yapılmış	ve	tek	taraflı	canlı	olmayan	bahislerde	yatırılan	miktar	bahisçiye	iade	edilir.		Geç	
başlayan	ve	tek	taraflı	kombine	canlı	olmayan	bahislerde,	geç	başlayan	ve	üzerine	bahis	oynanan	
maçlar	için	1,00	oranı	hesaplanır.	Bununla	ilgili	alınan	tedbirler	kesin	sonuçtan	bağımsız	olarak	
söz	konusu	olan	yarışmalarla	ilgili	alınır.	

	 22.	 Bahis	sonucunun	değerlendirmesinde	geçerli	olan	kurallar	şunlardır:
	 22.1	 Önemli	olan	sadece	bahis	olayının	sona	ermesinden	sonra	yayınlanan	sonuçlardır.
	 22.2	 Aşağıdaki	durumlarda	bahis	geçersiz	olur	veya	bahis	sözleşmesinin	daha	sonra	karşılıklı	olarak	

sonlandırılması	geçerlidir,	elbette	bunun	yasal	sonucu	olarak	yatırılan	bahis	meblağı	müşteriye	
geri	iade	edilir:	

	 22.2.1	 Eğer	bahse	konu	faaliyet	oran	formunda	belirtildiği	şekilde	gerçekleşmemişse	(örneğin	ev	sahibi	
olma	avantajının	değiştirilmiş	olması),	ev	sahibi	takımın	hangi	nedenle	olursa	olsun,	ev	sahibi	
olma	avantajını	yabancı	bir	spor	kompleksinde	kullanması	bundan	istisnadır.

	 22.2.2	 Faaliyetin	 fiili	 olarak	 başlamasından	 sonra	 bahis	 kurallarına	 uygun	 olmayan	 şekilde	 bahis	
oynanırsa.	 İddia	düzenleyen	kişi	 tarafından	belirli	 zamanda	yapılan	bahis	sözleşmesi	müşteri	
için	bağlayıcıdır.	

	 22.2.3	 Eğer	bir	bahis	olayı	iptal	edilir	veya	gerçekleştirilmezse,		
	 22.2.3.1	 o	 sırada	bu	söz	konusu	maç	 için	maçın	başlaması	gereken	saati	 takip	eden	 iki	 takvim	günü	

içerisinde	yeni	bir	zaman	tespit	edilmesi	hariç,	(Bu	kural	MLB	kapsamında	iptal	edilen	ya	da	tatil	
edilen	maçlar	için	geçerli	değildir,	bakınız	madde	22.2.3.5)	veya	

	 22.2.3.2	 bahse	 konu	 olan	 maçın	 sportif	 turnuva	 çerçevesinde	 yapılıyor	 olması	 (örneğin	 dünya	
şampiyonası,	Avrupa	şampiyonası,	ulusal	şampiyona,	Olimpiyat	Oyunları,	 tenis	 turnuvası,	vb.	
gibi)	durumunda	ertelenir.	

	 22.2.3.3	 Eğer	maç	durursa	ve	durduktan	sonra	hemen	bir	 resmi	açıklama	yapılmazsa.	Bir	klasmanda	
daha	sonra	yapılan	değişiklikler	(örneğin	„yeşil	masada”	alınan	kararlar	gibi)	dikkate	alınmaz.	

	 22.2.3.4	 Eğer	 bir	 tenis	 maçı	 yukarıdaki	 şekilde	 veya	 taraflardan	 birinin	 oyunu	 bırakması	 nedeniyle	
bitirilirse.	

	 22.2.3.5	 Eğer	Major	League	Baseball	(MLB)	maçları	durdurulur	ya	da	iptal	edilirse.	
	 22.2.4	 Eğer	bahse	konu	bir	faaliyet	durur	ve	durduktan	sonra	hemen	resmi	bir	değerlendirme	yapılırsa,	

bahis	 geçerli	 olmaya	devam	eder	 ve	madde	22.2.5	geçerli	 olur.	Bir	 tenis	maçının	 yukarıdaki	
şekilde	 veya	 taraflardan	 birinin	 oyunu	 bırakması	 nedeniyle	 durması	 durumunda,	 maç	 bitmiş	
olarak	geçerli	olmazsa,	bahis	için	riske	edilen	meblağ	geri	iade	edilmek	zorundadır.	

	 22.2.5	 Bahse	konu	maç	sonucunun	değerlendirilmesinde	şu	kurallar	geçerlidir:	
	 22.2.5.1	 Sonuçların	maç	bitiminden	hemen	sonra	 ilan	edilmesi	 (örneğin	bahse	konu	maçın	bitiminden	

hemen	sonra	kazananın	ödüllendirilmesi	gibi)	son	derece	önemlidir.	
	 22.2.5.2	 Futbol	ve	buz	hokeyi	maçlarında	normal	oyun	süresinin	bitmesi	sonucun	belli	olması	anlamına	

gelir.	Muhtemel	uzatmalar	veya	penaltılar	vb.	gibi	durumların	bahis	sözleşmesine	ek	bir	etkisi	
yoktur,	bahis	düzenleyen	kişinin	notlarında	üzerinde	anlaşılmış	başka	bir	hüküm	bulunmadığı	
sürece	(örneğin	Avrupa	kupası	-promosyon	bahis	oyunu).	

	 22.2.5.3	 İki	veya	daha	fazla	benzer	yarışın	(örneğin	iki	büyük	slalom)	aynı	yerde	yapılması	durumunda,	
tüm	bahisler	 için	 ilk	yarışmanın	başlamasından	önce	yapılan	bahis	geçerlidir,	sadece	ilk	yarış	
için,	eğer	üzerinde	anlaşmaya	varılmış	başka	bir	karar	bulunmadığı	sürece.	

	 22.2.5.4	 Amerikan	 Futbolu,	 basketbol	 ve	 beysbol	 maçlarında	 tüm	 faaliyetlerin	 değerlendirilmesi	 için,	
uzatma	bölümleri	dahil	olmak	üzere	sonuçların	varyantları	geçerlidir.

	 22.2.5.5	 Kazananı	 belli	 olmayan	 yarışlarda	 (2	 veya	 daha	 çok	 katılımcının	 aynı	 sonucu	 almış	 olması)	
ödemeler	bu	durum	dikkate	alınarak	paylaştırılır	(örneğin:100	bahis	yapan	ve	kazanma	katsayısı	
1,80	olan	bir	bahiste	sonuç	olarak	180	ödenir.	İki	kazanan	durumunda	bu	miktar	90	olmuş	olur,	
üç	kazanan	durumunda	 ise	her	birine	60).	 „powergoals“	 için	de	aynısı	geçerlidir,	eğer	2	veya	
daha	fazla	hedefe	aynı	maç	dakikasında	ulaşılırsa.	Eğer	bahis	konusu	olan	bir	yarışa	sadece	iki	
kişinin	(takımın)	katılması	durumunda	(örneğin	„Head-to-Head“-yarışlarında)	ve		„belirsiz“-oranı	
tespit	 edilmemişse,	 bu	 durumda	 kazananı	 belli	 olmayan	 yarışların	 ödemeleri	 paylaştırılmaz,	
ancak	yatırılan	toplam	miktar	geri	iade	edilir.

	 22.2.5.6	 Futbol	maçlarında,	eğer	gol	atacak	oyuncu	üzerine	bahis	yapılmışsa	ve	bu	oyuncu	da	ilk	11’de	
yoksa,	bahis	katsayısı	1,0	olarak	alınır.	

	 22.2.5.7	 Head-to-Head-maçlarında	-	eğer	bir	veya	daha	fazla	katılımcı	yarışa	veya	turnuvaya	katılmazsa,	
bahis	geçersiz	kabul	edilir	ve	katsayı	1,0	olarak	alınır.

	 22.2.5.8	 Futbol	maçları	üzerine	oynanan	bahisler,	durdurulma	saatinde	belli	olmuşsa	(canlı	maç	bahisleri,	
mola	bahisleri,	maç	etaplarına	yapılan	bahisler,	yüksek	-/düşük	bahisler,	ilk	gol,	vs.)	mola	veya	
tekrar	başlamadan	bağımsız	olarak	değerlendirilir.

	 22.2.6	 Eğer	bahse	konu	faaliyet	mevcut	bahis	hükümlerine	uygun	olarak	gerçekleşir	ve	takımlardan	biri	
maça	çıkmazsa,	bahis	sözleşmesi	geçerliliğini	sürdürür	(„oyna	veya	öde“).	Bu,	yarışa	katılmayan	
kişi	veya	takımın	üzerine	bahis	oynanan	bahisçinin	kaybettiği	anlamına	gelir.	

	 22.2.7	 Birden	 fazla	 bahis	 olayının	 birleştirilmesi	 durumunda	 („kombinasyon	 bahisleri“)	 aşağıdaki	
kurallar	geçerlidir:

	 22.2.7.1	 Eğer	 bir	 veya	 daha	 fazla	 bahse	 konu	 faaliyet	 iptal	 edilirse	 veya	 durdurulursa	 veya	 başka	
nedenlerden	 dolayı	 yapılmazsa,	 22.2.3	 madde	 anlamında	 takip	 olmaksızın	 veya	 22.2.3.3	
madde	anlamında	resmi	değerlendirme	olmaksızın,	bu	bahis	olayı	/olayları	1,0	katsayısına	göre	
değerlendirilir.	Bu	yukarıda	belirtildiği	gibi	bir	tarafın	bırakması	nedeniyle	maçın	sona	erdiği	tenis	
maçları	için	de	geçerlidir.	

	 22.2.7.2	 Eğer	 bir	 veya	 daha	 fazla	 bahse	 konu	 faaliyet	 iptal	 edilirse	 veya	 durdurulursa	 veya	 başka	
nedenlerden	dolayı	yapılmazsa,	22.2.3	madde	anlamında	takip	olmaksızın	veya	22.2.3	madde	
anlamında	resmi	değerlendirme	olmaksızın,	bu	bahis	sözleşmesi	geriye	dönük	olarak	iptal	edilir	
ve	yatırılan	bahis	miktarı	geri	ödenir.	Bu	yukarıda	belirtildiği	gibi	bir	tarafın	bırakması	nedeniyle	
maçın	sona	erdiği	tenis	maçları	için	de	geçerlidir.	

	 22.2.7.3	 Eğer	 sözleşme	 bir	 veya	 daha	 fazla	 faaliyetin	 başlamasından	 sonra	 yapılırsa	 1,00	 katsayısı	
geçerli	olur.	Eğer	sözleşme	bahse	konu	tüm	faaliyetlerin	başlamasından	sonra	yapılırsa,	burada	
22.2.3	maddesi	geçerli	olur.	

	 22.2.8	 Maçlarda	kart	görme	üzerine	yapılan	bahislerde	aşağıdaki	kurallar	geçerlidir:
	 22.2.8.1	 Sadece	maç	sırasında	sahadaki	oyunculara	gösterilen	kartlar	değerlendirilir.
	 22.2.8.2	 Sarı/kırmızı	kart	hem	sarı	hem	de	kırmızı	kart	olarak	sayılır.
	 22.2.9	 „Oyuncu	 x	 skor	 yapan“	 veya	 „Skor	 yapan	 oyuncu	 +	 maç	 sonucu”	 varyantlarıyla	 ilgili	 özel	

hükümler.	 Eğer	 oyuncu	 maç	 başından	 itibaren	 oynamıyorsa,	 bahis	 için	 1,0	 katsayısı	 alınır.	
Sporcuların	kendi	kalelerine	attığı	goller	sayılmaz.

	 22.2.10	 Bahis	oynatan	kişiler,	bahis	oynamakla	ilgili	yetersiz	veri	hattı	ve/veya	maddi	dezavantajları	da	
dahil	olmak	üzere,	olmayan,	gönderilmeyen,	eksik	gönderilen	veya	düzensiz	gönderilen	veriler	
gibi,	 bahis	 düzenleyicisinin	 inisiyatifinde	 olmayan	 ve	 müşterinin	 zarara	 uğrayabileceği	 hiçbir	
durumdan	kesinlikle	sorumlu	değildir.	

	 22.2.11	 Herhangi	bir	müşterinin	belli	bir	süre	içinde	oyunlarda	normların	üzerinde	bir	meblağ	kaybetmesi	
halinde,	bahis	düzenleyen	kişinin	müşteriyi	korumak	için	uygun	tedbirleri	alma	hakkı	vardır.	

	 22.2.12	 Kar	limitleri	
	22.2.12.1	 Bahis	 ödemeleri	 sadece	 maksimum	 meblağa	 kadar	 olmak	 üzere,	 bahis	 düzenleyen	 kişi	

tarafından	belirlenen	kar	limitine	göre	ödenir.	Eğer	bir	müşteri	kar	limitini	aşan	bir	bahis	oynarsa,	
bahis	düzenleyen	kişi	 limit	 fazlası	miktardan	sorumlu	değildir.	Bu	durumda	ödeme	buna	bağlı	
olarak	azaltılır.	Bu	uygulama	bahis	düzenleyen	kişinin,	bahis	oynama	sırasında	muhtemel	kar	
limitini	aşma	konusunda	uyarı	yapmaması	halinde	de	geçerlidir.	Bahis	düzenleyen	kişinin,	bu	ve	
benzeri	indirim	için	teori	olarak	kaybedilen	kar	için	müşteriye	karşı	hiçbir	sorumluluğu	yoktur.	

	22.2.12.2	 Bir	müşterinin	birden	 fazla	aynı	 faaliyet	üzerine	bahis	yapması	halinde	(tekli	kombinasyon	ve	
kombinasyon	bahisleri	de	dahil),	öyle	ki	toplam	karın	toplam	kar	limitini	aştığı	durumlarda,	bahsi	
düzenleyen	kişinin	kar	 limitlerini	uygulamak	 için	gerektiğinde	bahis	oynanan	meblağı	azaltma	
hakkı	vardır.

	22.2.12.3	 Bahis	düzenleyen	kişinin	kar	limitlerini	her	müşteri	için	ayrı	ayrı	belirleme	hakkı	vardır.	
	22.2.12.4	 Bahislerin	toplam	karlarını	kendileri	belirlediği	yarışmalarda,	yarışma	öncesi	kar	limitinin	aşılması	

durumunda,	bahis	düzenleyen	kişinin,	kar	limitlerinin	aşılmayacağı	şekilde	indirim	yapma	hakkı	
vardır.	

	 22.2.13	 Tenis	
	22.2.13.1	 Eğer	 bir	 maç	 sona	 ermezse,	 bu	 maç	 üzerine	 yapılan	 tüm	 bahislerde	 1,00	 katsayısı	 alınır.	

Bu,	bu	maç	 için	sunulan	 tüm	varyantları	kapsar.	Bu,	eğer	açıklanan	 iki	 tenisçiden	birinin	maç	
başlamadan	önce	değişmesi	halinde	de	geçerli	olur.	

	22.2.13.2	 Set	bahisleri	-	eğer	oynanacak	set	sayısı	değiştirilirse,	bu	tür	bahislerde,	yapılan	bahislere	(set	
bahisleri)	1,00	katsayısı	uygulanır.	Maç	sonucuna	dair	yapılan	bahisler	geçerliliğini	korur.	

	22.2.13.3	 Tiebreak	(beraberliğin	bozulması	için	oynanan	uzatma)	bahisleri	-	Bu	tür	bahislerde	oynanacak	
set	sayısının	değiştirilmesi	halinde,	yapılan	bahislere	(tiebreak	bahisleri)	1,00	katsayısı	uygulanır.	
Maç	sonucuna	dair	yapılan	bahisler	geçerliliğini	korur.	

	22.2.13.4	 Turnuva	kazanma	-	Eğer	üzerine	bahis	oynanan	bir	maç	mevcut	bahis	hükümlerine	uygun	olarak	
gerçekleştirilmişse	ve	katılımcıların	biri	veya	 takımların	biri	maça	çıkmazsa,	bahis	sözleşmesi	
geçerliliğini	 korur	 („oyna	 veya	 öde“).	 Bu,	 yarışa	 katılmayan	 kişi	 veya	 takımın	 üzerine	 bahis	
oynanan	bahisçinin	kaybettiği	anlamına	gelir.	

	22.2.13.5	 Aşağıdaki	durumlarda	tenis	bahisleri	geçerliliğini	korur:	
	22.2.13.5.1	 Maç	gününün	değiştirilmesi	
	22.2.13.5.2	 „Açık“	ve	„Kapalı“	tenis	kortu	değişimi	ya	da	tersi	

	 22.2.14	 Canlı	bahisler		
	22.2.14.1	 Canlı	 bahisler,	 bahis	 listesine	 ve/veya	bahis	biletine	bir	 işaret	 düşülmek	suretiyle	 (canlı	 veya	

canlı	bahis	olarak)	belirtilir.	Bu	bahisler	açık	bir	 şekilde	belirtilmiştir	 ve	bahse	konu	olan	maç	
başladıktan	sonra	da	açılır.	Bu	usulde	yapılan	bahislerde	katsayılar	dinamik	olarak	değiştirilir	ve	
oyun	akışına	göre	sürekli	uyarlanır.	Canlı	bahislerin	değerlendirilmesinde	esas	alınan	sonuç,	söz	
konusu	maçın	bitişinden	sonra	hemen	ilan	edilen	sonuçlardır.	Daha	sonra	yapılan	değişikliklerin	
(örneğin	 „yeşil	masa”	 tarafından	 alınan	 kararlar)	 sunulan	 canlı	 bahislerin	 değerlendirilmesine	
etkisi	yoktur.	

	22.2.14.2	 Tenis	maçlarında	canlı	bahisler	
	 	 Eğer	 bir	 tenis	 maçı	 bahis	 düzenleyen	 kişi	 tarafından	 canlı	 bahis	 olarak	 teklif	 edilirse,	 sonra	

da	maç	durur	 ve	aynı	 gün	 (Orta	 -Avrupa	Saati)	 	 devam	oynanmazsa,	 sonucu	açık	 olan	 tüm	
bahisler	geçersiz	olur	ve	bunlara	1,00	katsayısı	uygulanır.	Bitiş	zamanından	önce	tamamlanmış	
ve	 sonucu	 belli	 olmuş	 maçlar	 (örneğin	 „İlk	 seti	 kim	 kazanacak?”	 üzerine	 bahis	 oynansa	 ve	
maç	ikinci	sette	dursa)	etkilenmeden	yürürlükte	kalır.	Bu,	maçın	devamından	bağımsız	olarak,	
üzerine	bahis	yapılan	sonuca	göre	değerlendirilir.	

	22.2.14.3	 Futbol	maçları	üzerine	canlı	bahisler	
	 	 Futbol	maçları	üzerine	oynanan	canlı	bahislerde	de	genel	bahis	hükümlerinin	maç	değerlendirme	

kuralları	geçerlidir.	Bu	şekilde	resmi	değerlendirme	yapılmayan	bir	maç	üzerine	yapılan	bahisler	
geçersiz	 sayılır.	 Bunun	 istisnası	 bitiş	 süresinden	 önce	 sonucu	 belli	 olmuş	 özel	 bahislerdir	
(örneğin	ilk	yarıdaki	skor	üzerine	yapılan	bahisler,	eğer	ikinci	yarı	maç	durdurulursa).	Bu,	maçın	
devamından	bağımsız	 olarak,	 üzerine	 bahis	 yapılan	 sonuca	göre	 değerlendirilir.	Aynı	 şekilde	
„Powergoal“-modu	üzerine	oynanan	bahisler	de	bahis	dışında	bırakılmıştır.	Durma	veya	oyuna	
ara	verme	durumunda,	başlangıçtan	itibaren	ölçülen	zamanın	öngörülen	bitiş	zamanından	uzun	
sürmesi	halinde,	bu	maçtaki	bahislerde	„gol	yok“	olarak	değerlendirilir.

	22.2.14.4	 Formula	1	üzerine	oynanan	canlı	bahisler	
	 	 Formula	 1	 yarışları	 üzerine	 oynanan	 canlı	 bahislerde	 de	 genel	 bahis	 hükümlerinin	 yarış	

değerlendirme	 kuralları	 geçerlidir.	 Bunun	 istisnası	muhtemelen	 bitiş	 süresinden	 önce	 sonucu	
belli	 olmuş	 yeni	 özel	 bahislerdir	 (örneğin	 „İlk	 10	 turu	 kim	 kazanacak?“	 eğer	 yarış	 15.	 turda	
durursa).		Bu	bahisler	geçerli	olarak	değerlendirilir.	

	22.2.14.5	 Bahis	düzenleyen	kişi	tarafından	canlı	bahis	olarak	belirtilmiş	bir	yarış,	eğer	ekranın	kaybolması	
veya	televizyon	yayınının	sona	ermesi	nedeniyle,	bahse	konu	olan	yarışın	sonucu	(örneğin.	„3.	
oyunu	kim	kazanacak?“	veya	„Bir	sonraki	korneri	kim	kullanacak?“)	açıkça	tespit	edilemezse,	
sonucu	etkilenen	bahisler	için	hemen	1,00	katsayısı	uygulanır.	

	22.2.14.6	 Diğer	tüm	spor	dalları	için	şunlar	geçerlidir:	
	 	 Diğer	 tüm	 canlı	 bahislerde	 genel	 bahis	 hükümlerinin	 maç	 değerlendirme	 kuralları	 geçerlidir.	

Bunun	istisnası	ise	muhtemelen	bitmeden	önce	sonucu	belli	olmuş	özel	yarışlardır.	Bu	bahisler	
geçerli	olarak	değerlendirilir.	

	 22.2.15	 Uzatma	süresi	üzerine	oynanan	bahisler
	22.2.15.1	 Uzatma	süresi	üzerine	oynanan	bahisler	canlı	bahislerin	özel	bir	çeşididir	ve	ayrı	olarak	işaret	

edilmiştir.	 Benzer	 bahis	 varyantlarında	 maçın	 belirlenen	 süresi	 berabere	 (0-0)	 bitmiş	 sayılır.	
Bunun	anlamı	bahsin	değerlendirilmesinde	sadece	bahis	yapıldıktan	sonra	atılan	gollerin	önemli	
olduğudur.	 Bununla	 birlikte	 canlı	 bahislerde	 ek	 bahis	 hükümleri	 veya	 genel	 bahis	 hükümleri	
geçerlidir.

	 22.2.16	 Tüm	zamanlar	Orta-Avrupa	saati	(CET)	esas	alınarak	belirtilir.

	 22.3	 Kâğıt	çıktılar	ve	elektronik	kopyalar	güncellenmez.	Bahis	hükümlerinin	en	yeni	versiyonu	‚AGV‘	
maddesi	altında	belirtilen	birimden	talep	edilebilir.

BETCENTER
Bu sözleşmede yer alan Genel Bahis Şartları, 01.06.2016 tarihinden itibaren ve tüm 
bahis oyunları dahil olmak üzere,  0877.184. 856 numara altında kayıtlı bulunan 
Betcenter adlı işletmede geçerlidir.

   
  


