Teyyare Piyangosu’ndan Perşembe Lotosu’na;
Umuda 12.1 milyar YTL
İşsizliğin giderek arttığı Türkiye’de halk çıkışı şans oyunlarında arıyor. 2002 ile 2006
yılları arasında devlet denetimindeki, Milli Piyango İdaresi (MPİ) Spor Toto Teşkilatı
ve Türkiye Jokey Kulübü tarafından gerçekleştirilen şans oyunlarına halk 12.1 milyar
YTL yatırdı.
İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (İSMMMO) “Teyyare
Piyangosu’ndan Perşembe Lotosu’na” başlıklı talih oyunları araştırmasına göre, umut
peşinde koşan vatandaşlar, beş yıllık sürede 4.9 milyar YTL’sini Milli Piyango İdaresi
bünyesindeki oyunlara, 3.9 milyar YTL’sini İddaa oyununun başlamasıyla birlikte
büyük ilgi gören Spor Toto Teşkilatı bünyesindeki oyunlara, 3.3 milyar YTL’sini de
Türkiye Jokey Kulübü tarafından gerçekleştirilen at yarışlarına aktardı. Türkiye’de
karşılığı para olarak ödemek üzere kurulan ilk şans oyunu “Teyyare Piyangosu” oldu.
18 Ekim’de girecek olan ve her Perşembe akşamı çekilişi yapılacak Süper Loto’yla
halkın talih aradığı oyun sayısı 6’ya yükselmiş olacak.
MPİ ve Dünya Piyangolar Birliği istatistiklerinden yararlanılarak hazırlanan
İSMMMO’nun araştırmasına göre, Pazartesi, Çarşamba, Cumartesi günlerinde sayısal
oyunlar, her ayın 9, 19 ve 29’unda yapılan Milli Piyango çekilişleri ve her gün oynanan
Hemen Kazan’a yatırılan para beş yılda 2.5 kat arttı ve 463 milyon YTL’den 1.3 milyon
YTL’ye ulaştı. MPİ’nin 18 Ekim’de başlatacağı, ‘Süper Loto’yla bu rakamın daha da
artması bekleniyor.
Araştırmaya göre, her gün ortalama 171 bin 899 adet piyango bileti, 636 bin 264 adet de
Hemen-Kazan bileti satıldı ve kazındı. Umudunu şans oyunlarına bağlayan bölgeler
sıralamasında Marmara ilk, Doğu Anadolu ise son sırada yer aldı. Şans oyunları için
ceplerden çıkan her 100 liranın 40,9 Lirası Marmara Bölgesi sınırlarında harcandı.
Marmara'yı sırasıyla Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve
Doğu Anadolu bölgesi izledi.
Dünyanın şans oyunu çılgınları ise Yunanistan’dan çıktı. Türkiye 44 ülke arasında
35’inci oldu. Yunanistan’da şans oyunlarına yılda 4.5 milyar dolar harcanırken, bu
rakam Türkiye’de şimdilik sadece 870 milyon dolar. Gelişmeye açık olan bu alan,
özelleştirme kapsamındaki Milli Piyango’ya ilgiyi de artırıyor.
TÜRMOB Genel Başkan Yardımcısı ve İSMMMO Başkanı Yahya Arıkan, şans oyunu
çekilişleriyle ilgili takvimi çıkardıkları rapordaki değerlendirmesinde “Neredeyse
haftanın her günü Türkiye’de şans heyecanı yaşanıyor. Gelir dağılımındaki bozukluk ve
işsizlik kaynaklı ekonomik sorunlar talih oyunlarına ilgiyi giderek arttırıyor” dedi.
Yaşam koşulları güçleştikçe insanların hayallerini süsleyen şans oyunlarına sarıldığına
değinen Arıkan, “Yurttaşın ilgisi bu yönüyle üzücü” diye konuştu.
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Dünyada ve Türkiye’de; bölgelere göre tercihler ve talih oyunları takviminin çıkarıldığı
İSMMMO’nun araştırmasında yer alan saptamalar şöyle:
- Vatandaşlar bir yılda yaklaşık 1.7 milyar adet Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara
kolonu doldururken, 233 milyon adet Hemen Kazı, 63 milyon adet Milli Piyango
biletiyle de hayallerini gerçekleştirmeye çalıştı.
- Milli Piyango’nun yanı sıra spor karşılaşmaları ve at yarışları da ‘umudun diğer
kapıları’ olarak görüldü. Bahisçiler kanalıyla, 2002 yılında sadece 15 milyon YTL, 2003
yılında 21 milyon YTL hasılat elde eden Spor Toto Teşkilatı, 2004 yılında futbol bahis
oyunu İddaa’yı devreye sokarak cirosunu aynı yıl 506 trilyon liraya yükseltti. 2005
yılında 1.8 milyar YTL’yi bulan Teşkilat hasılatı 2006 yılında ise 2 milyar 58 milyon
YTL’ye ulaştı. 2002 ile 2006 yılları arasında spor karşılaşmalarına yatırılan bahis tutarı
3 milyar 858 milyon YTL olarak gerçekleşti.

İddaa dünya üçüncüsü
- 2004 yılının nisan ayında Spor Toto Teşkilatı tarafından başlatılan İddaa oyunu kısa
sürede, ‘bahisçilerden’ büyük ilgi gördü. Sadece bu oyunun cirosu bir yılda 986 milyon
dolara (1.2 milyar YTL), 2006 yılında 1 milyar 443 milyon dolara (1.8 milyar YTL)
ulaştı. Halkın 2004 yılının nisan ayından 2006 yılının sonuna kadar sadece İddaa
oyununa aktardığı para 2 milyar 596 milyon doları, bugünkü kurla yaklaşık 3.2 milyar
YTL’yi aştı.
İddaa’yla birlikte Spor Toto Teşkilatı 2004 yılında şans oyunları pastasındaki yüzde
9’dan, 2006’da yüzde 44’e çıkardı. Bahisçilerin bu ilgisi İddaa’yı 2006 yılı sonu itibariyle
devlet destekli bahis firmaları arasında dünya üçüncüsü yaptı.

At yarışlarına 3.3 milyar YTL
At yarışları ise Türkiye’de devlet denetimindeki şans oyunlarının son ayağını oluşturdu.
Halkın bu alana yatırdığı para da beş yılda ciddi miktarlara ulaştı. Türkiye Jokey
Kulübü’nün denetiminde 2002 yılının sekiz ayında yarış severlerin bu alana aktardığı
kaynak 750 bin 753 YTL iken 2003 ve 2004 yılları toplamında 1.2 milyar YTL’ye, 2005
yılında 1 milyar 7 milyon 719 bin 404 YTL’ye, 2006 yılında ise 1 milyar 126 milyon 95
bin 630 YTL’ye ulaştı. Beş yılda at yarışları kanalıyla umuda yatırılan para 3 milyar
334 milyon 765 bin YTL’yi buldu. Atlar, İstanbul’da Veli efendi, Ankara’da 75’inci yıl,
Bursa’da Osmangazi, İzmir’de Şirinyer, Adana’da Yeşilova hipodromlarının yanı sıra
Şanlı Urfa ve Elazığ olmak üzere yedi hipodromda dörtnala bahisçilerin umutlarına
koştular.

Günde 4.6 milyon kolon
- Milli Piyango verilerine göre, Türkiye'de sayısal oyunlar için her gün ortalama 4
milyon 606 bin 921 kolon doldurularak, bayilere yatırılıyor. Bunun 2 milyon 911 bin
156'sını Sayısal Loto, 1 milyon 195 bin 44'ünü Şans Topu, 500 bin 721'ini de On Numara
oluşturuyor. Türkiye'de her gün ortalama 171 bin 899 adet piyango bileti satılıyor, 636
bin 264 adet de Hemen-Kazan bileti kazınıyor.
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Beş yılın lideri Milli Piyango
- İdare’nin 2006 yılında toplam satış hasılatı 1 milyar 300 milyon YTL'ye çıktı. 2002
yılından 2006 yılına kadar şans oyunları satış gelirlerinin üzerine diğer gelirler de
eklendiğinde toplam hasılat 5 milyar 896 milyon YTL’yi buldu. 2001 yılında sadece
İdare tarafından düzenlenen şans oyunlarından, hazine ve diğer kamu kuruluşlarına
2002-2006 yılları hasılatı (bin YTL) 272 milyon 848 bin YTL
Kuruluş adı
kazandırılırken, bu rakam 2005
Milli Piyango
4.952.797
yılında 648 milyon 670 bin
Spor Toto
3.858.000
YTL’ye yükseldi. Milli Piyango
Türkiye
Jokey 3.334.765
İdaresi’nin (MPİ), 2007 yılının
Kulübü
nisan, mayıs ve haziran aylarını
Toplam
12.145.562
kapsayan üç aylık döneminde 76
kamuya sağladığı kaynak ise 152
milyar YTL’ye ulaştı.

15 ikramiyenin 13’ü satılmamış bilete çıktı
- 2006 yılında, Milli Piyango biletleri için yılbaşı özel çekilişi hariç 34 çekiliş yapıldı.
Büyük ikramiye 15 kez tam bilete, 6 kez yarım bilete, 13 kez de çeyrek biletlere çıktı.
Ancak, tam biletlere çıkan 15 ikramiyenin 13’ü satılmamış biletlere isabet etti ve sadece
2 adet ikramiye ödemesinde bulunuldu.
İştirakçiler, en gözde oyun olan Sayısal Loto’ya 2005 yılında 400 milyon YTL dökerken,
sadece 81 kişi 6 rakamı doğru bilerek hayallerini gerçekleştirdi. 81 kişi ödenen toplam
ikramiye 68 milyon 21 bin YTL oldu. Bu performansla, Türkiye, 44 ülke arasında en
çok talih oyunu oynanan 35’inci ülke haline geldi.

'Perşembe Lotosu’ geliyor
Milli Piyango
HemenKazan
Sayısal Loto
Şans Topu
On Numara

11.11.1939
07.08.1989

Türkiye'de, karşılığı para olarak ödemek üzere kurulan ilk
şans oyunu, “Tayyare piyangosu” oldu. Bunu düzenleme
hakkı da, 1926 yılında çıkarılan bir kanunla Türk Hava
16.11.1996
Kurumu'na verildi. 5 Temmuz 1939 yılında çıkarılan bir
20.06.2001
kanunla da bu hak, Maliye Bakanlığı’na bağlı Millî Piyango
12.08.2002
İdaresi’ne aktarılarak devlet tekeline geçmiş oldu. Devlet
denetiminde ilk talih oyunu da 11 Kasım 1939’da
düzenlenen Milli Piyango çekilişiyle gerçekleştirildi. 7 Ağustos 1989 yılında Hemen
Kazan oyunu devreye girse de Milli Piyango halkın en çok rağbet ettiği şans oyunu olma
özelliğini sürdürdü. Ancak, 16 Kasım 1996 yılında uygulamaya giren ‘Sayısal Loto Milli
Piyango’nun tahtını sarstı. MPİ yetkililerinin yasadışı kumarın önüne geçmenin önemli
araçlarından biri olarak gördüğü ve kamunun da ciddi gelir kaynakları arasında
bulunan şans oyunlarına 20 Haziran 2001’de Şans Topu, 12 Ağustos 2002 yılında da On
Numara adlı oyun eklendi. 18 Ekim’de uygulamaya girecek olan ve her Perşembe
akşamı çekilişi yapılacak Süper Loto’yla ise halkın umut, devletin gelir aradığı oyun
sayısı altıya yükselmiş olacak. Ayrıca, şans oyunlarından sağlanan geliri artırma
çabasında olan hükümet, 2008 yılında Milli Piyango çekilişlerinin devirli hale getirilmesi
için de MPİ’ye talimat verdi.
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MPİ’nin gözdesi Sayısal Loto
- 2005 yılında 400 milyon 995 bin YTL’lik toplam hasılatla Sayısal Loto, neredeyse MPİ
bünyesindeki şans oyunlarının 2001 yılındaki toplam cirosuna ulaştı. İkinci sırada yer
alan Milli Piyango’nun toplam satış hasılatı 258 milyon 47 bin YTL, üçüncü sıradaki
Şans Topu’nun satış hasılatı 190 milyon 228 bin YTL, dürdüncü sıradaki Hemen
Kazan’ınki 136 milyon 840 bin YTL, beşinci sıradaki On Numara’nın satış hasılatı ise
79 milyon 349 bin YTL olarak gerçekleşti. Böylece, halk haftanın ve ayın belirli
günlerinde oynanan sadece devlet denetimindeki beş oyun için toplam 1 milyar 65
milyon 459 bin YTL yatırdı.
Milli Piyango İdaresinin 2005 Yılında Elde Ettiği Toplam Hasılatın Oyun
Türlerine Göre Dağılımı (Bin YTL.)
Milli Piyango Hemen- Kazan Sayısal Loto Şans Topu
258.047
190.228
136.840
400.995

On Numara
79.349

Toplam
1.065.459

Yıllar İtibariyle Milli Piyango İdaresinin Toplam Satış Hasılatı (KDV dahil)
Yıllar
2001
2002
2003
2004
2005
2006(*)

Toplam Satış Hasılatı (KDV Dahil)
Bin YTL.
Milyon $
463.170
320
684.932
418
886.608
636
1.015.798
760
1.065.459
794
1.300.000
970

(*) 2006 yılı YTL hasılatı MPİ Genel Müdürü İhya Balak’ın açıklaması. 2001-2005 arası
veriler faaliyet raporlarından alınmıştır.
ŞANS OYUNLARINDAN AKTARILAN KAYNAKLAR (Bin YTL)
2001
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme1.735
Kurumu
17.347
Tanıtma Fonu
4.333
Olimpiyat Oyunları
Savunma Sanayii Destekleme Fonu 82.322
72.876
Hazine
31.412
Kesintisiz 8 Yıllık Eğitime Katkı
62.823
Özel İşlem Vergisi
Şans Oyunları Vergisi
TOPLAM
272.848
(Kaynak: MPİ)

2002
2.618

2003
3.279

2004
3.721

2005
3.911

26.180
7.848
149.118
110.130
33.258
99.775
428.927

32.785
12.439
236.341
147.895
50.075
107.022
589.836

37.212
13.067
248.280
173.407
155.934
631.621

39.107
12.950
246.052
182.445
164.205
648.670

- MPİ verilerine göre şans oyunlarında ikramiye ödeme oranı yüzde 50 ile yüzde 63
arasında değişiyor. Milli Piyango çekilişinde bu oran yüzde 59.99 ile yüzde 63 arasında
değişirken Hemen Kazan’da yüzde 55 ile yüzde 60.20 olarak ifade ediliyor. Sayısal Loto,
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Şans Topu ve On Numara’da ise söz konusu oran yüzde 50 olarak gerçekleşiyor. Diğer
bir ifadeyle talih oyunlarıyla toplanan paranın yarıdan çoğu değişik ikramiye dilimleri
olarak oynayanlara veriliyor. Bu çerçevede, 2001 yılında 220 milyon 423 bin YTL
toplam ikramiye olarak ödenirken, 2005 yılında talihlililere ödenen toplam ikramiye
tutarı 512 milyon 716 bin lira oldu.
Yıllar İtibariyle Ödenen İkramiye Tutarları
Yıllar

Toplam Ödenen
Bin YTL.
2001
220.423
2002
319.135
2003
424.090
2004
489.473
2005
512.716
(Kaynak: MPİ)

İkramiye Tutarları
Milyon $
152
195
304
366
382

Kazanma ihtimali düşük oyuna rağbet büyük
Şans oyunları arasında bir kişinin büyük ikramiyeyi kazanma oranının en düşük olduğu
oyun Sayısal Loto. Söz konusu oyunda büyük ikramiyeyi kazanma oranı yaklaşık 14
milyonda bir olarak ifade edilirken, 18 Ekim’de uygulamaya girmesi beklenen Süper
Loto’dan sonra ‘Sayısal’ın pabucu dama atılmış olacak. MPİ yetkililerinin çekiliş günü
perşembe akşamları olacağı için ‘Perşembe Lotosu’ olarak da andığı Süper Loto’da
büyük ikramiyeyi kazanma ihtimalinin 26 milyonda bir olacağı belirtiliyor.

Şans Oyunlarında İkramiye Ödeme Oranları
Milli Piyango
Hemen Kazan
Sayısal Loto(*)
Şans Topu(*)
On Numara(*)

%59,99 - 63
%55 - 60,20
%50
%50
%50

(*) Sayısal oyunlarda ikramiyeler satış tutarından KDV düşüldükten sonra
hesaplanmaktadır. (Kaynak: MPİ)
Katılımcılar sayısal lotonun iki katı fiyatla kazanma ihtimali iki kat daha düşük olan bir
oyun oynayacak.
Şans Oyunlarında İkramiye Kazanma İhtimalleri
Milli Piyango
Hemen Kazan
Sayısal Loto
Şans Topu
On Numara
(*) Belirlenen
göstermektedir.

1/700.000 (*)
10/10.000.000
1/13.983.816
1/3.895.584
1/2.546.203
ikramiye numarası
(Kaynak: MPİ)

üzerinden
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bu

ihtimal

değişkenlik

Doğu Anadolu şansa inanmıyor
-

Türkiye'de umudunu şans oyunlarına bağlayan bölgeler sıralamasında Marmara
ilk, Doğu Anadolu ise son sırada yer alıyor. Milli Piyango İdaresi verilerine göre,
Piyango, Sayısal Loto, Şans Topu ve On Numara gibi talih oyunlarına en fazla
para, Marmara Bölgesinde yatırılıyor. Şans oyunları için ceplerden çıkan her 100
liranın 40,9 Lirası Marmara Bölgesi sınırlarında harcanıyor. Marmara'yı yüzde
17,9'luk oran ile Ege, yüzde 17,6'lık oran ile de İç Anadolu Bölgeleri izliyor.
Umudunu şans oyunlarına bağlayan bölgeler sıralamasında Akdeniz, yüzde 11,4
oranı ile dördüncü sırayı işgal ederken, Karadeniz Bölgesi yüzde 6,6, Güneydoğu
Anadolu Bölgesi de yüzde 3,1'lik oran ile bu bölgeyi takip ediyor. Şans
oyunlarına en az para harcanan bölgenin ise Doğu Anadolu olduğu görülüyor.
Bu bölgenin şans oyunları hasılatına katkısı yüzde 2,2'de kalıyor.

Hangi bölge hangi oyunu tercih ediyor?
-

Sayısal Loto, bütün bölgelerde en fazla oynanan şans oyunu olarak belirleniyor.
Piyango İdaresinin oyunlarına yatan her 100 liranın 37,6 lirası ile Sayısal Loto
oynanıyor. Bunu yüzde 24,2'lik oran ile Piyango bileti, yüzde 17,9'luk oran ile
Şans Topu, yüzde 12,9'luk oran ile Hemen-Kazan, yüzde 7,4'lük oran ile de On
Numara izliyor.
Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki
şubelerde, Sayısal Loto'dan sonra en fazla Şans Topu tercih ediliyor. Ancak
Merkez satışlarıyla Piyango, Sayısal Lotonun önüne geçiyor. Güneydoğu
Anadolu, şube satışlarında da, ikinci sıraya Piyango biletini oturtuyor.
Sayısal Lotodaki ikramiye grupları ve talihli sayısı

İkramiye Grubu

Gruba Düşen
Toplam İkramiye (Bin
YTL)
68.021
37.438
17.378
47.214
170.051

Talihli Sayısı (Kişi)

6 Bilen
81
5 Bilen
19.171
4 Bilen
1.041.663
3 Bilen
18.833.917
TOPLAM
19.894.832
(Kaynak: MPİ/2005 yılı faaliyet raporu)

Dünyada şans oyunları
- Dünyada şans oyunlarına en fazla parayı Yunanlar verirken, Türkiye, 44 ülke
arasında 35'inci sırada yer aldı. 2006 yılı itibarıyla talih oyunlarına en büyük ilgiyi
Yunanların gösterdiği ortaya çıktı.
Yunanistan’da her yıl kişi başına ortalama 392.18 dolarlık şans
oyunu oynanıyor. Yunanistan'da bir yıl içinde talih oyunları için
harcanan para da 4 milyar 302 milyon doları buluyor. Kişi başına
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piyangoda Yunanlıları 346.76 dolarlık harcamayla Norveçliler
izliyor. Danimarkalılar şans oyunlarına yatırdıkları kişi başına
330.08 dolar ile üçüncü, Finlandiyalılar ise 329.70 dolarla
dördüncü sırada. Şans oyunlarına ilgi sıralamasında, bu grubu
323.80 dolar ile de İspanyollar izliyor.
- Dünyada şans oyunlarına kişi başına yılda 111.59 dolar, İtalya'da
da 60.67 dolar yatırılıyor. Bu rakam Türkiye'de ise 12.45 dolar
seviyesinde kalıyor. Buna göre Türkiye, söz konusu tutar ile 44
ülke arasında 35'inci sırada yer alıyor. Kişi başına şans oyunu
harcamasında Romanya, Şili, Bulgaristan, Meksika, Çin, Gana,
Kazakistan, Makedonya ve Moldova, Türkiye'nin arkasında
sıralanıyor.
Bu ülkelerden Çin'de talih oyunlarına kişi başına 3.55 dolar,
Meksika'da 8.54 dolar, Makedonya'da 0.79 dolar, Moldova'da ise
0.38 dolar akıtılıyor.

Türkiye’de şans oyunlarına 871 milyon dolar
Listedeki ülkelerden İspanya'da şans oyunlarının toplam cirosu 15
milyar 533 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu rakam Fransa'da
11 milyar 674 dolar, Japonya'da 10 milyar 394 bin dolar, ABD'de 8
milyar 805 milyon dolar, Çin'de 4 milyar 597 milyon dolar,
Türkiye'de ise 871 milyon dolar seviyesinde seyrediyor.

Sayısal oyunlarda durum
Verilere göre, kişi başına şans oyununun lideri Yunanistan, sayısal oyunların da en fazla
oynandığı ülke durumunda bulunuyor. Her Yunanlının cebinden sadece sayısal oyunlar
için ortalama 386,05 dolar çıkıyor. Bu rakam Finlandiya'da 272.92, Norveç'de 272.63,
Danimarka'da da 202.69 dolar olarak belirleniyor. Türkiye'de ise sayısal oyunlara kişi
başına 8.71 dolar yatırılıyor. Klasik piyangoda ise listenin ilk sırasına 30 bin nüfuslu
Cebelitarık'ın oturduğu dikkat çekiyor. Bu ülkede her yıl kişi başına 281,43 dolarlık
piyango bileti satılıyor. Klasik piyangoda Cebelitarık'ı 205.80 dolar ile İspanya, 57.80
dolar ile Hollanda, 47.50 dolar ile de Japonya izliyor. Türkiye, klasik piyangoda da 2.70
dolar ile gerilerde kalıyor. Kişi başına hemen kazan satışlarında da, listenin tepesinde
Danimarka yer alıyor. Bu arada internet ve spor oyunlarına en fazla ilgiyi ise Güney
Koreliler gösteriyor.

Hangi oyun ne zaman ve nasıl oynanıyor?
Milli Piyango: (Çekiliş her ayın 9, 19 ve 29’uyla bazı özel günlerde yapılıyor) Bastırılmış
numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri
kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ile saptanması esasına dayanan
şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19 ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak
şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve
planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi
yapılır.
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Sayısal Loto: (Çekiliş cumartesi akşamları yapılıyor) Katılımcıların 1-49 sayı kümesi
içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı doğru tahmin etmesine dayanıyor.
Çekilişler cumartesi akşamları MPİ tarafından gerçekleştiriliyor. Sayısal loto oyununda,
bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi
hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devrediliyor. Bu şekilde
yapılacak devir üç haftadan fazla olamıyor. Dördüncü haftada altı numarayı doğru
tahmin eden çıkmazsa, bu gruba ayrılan tutar, önceki haftalardan devredilmiş tutarlar
ile birlikte beş numarayı (olmaması halinde dört numarayı) bilenler arasında
dağıtılıyor.

Şans Topu: (Çekiliş çarşamba akşamları yapılıyor) (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi
içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. İlk sayı kümesi 1-34
numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşuyor. İştirakçiler, ilk sayı
kümesinden beş adet, ikinci sayı kümesinden bir adet numarayı seçerek oyuna katılıyor.
Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve
(1+1) olmak üzere sekiz adet. Oyun, çekilişi çarşamba akşamları yapılıyor.

On Numara: (Çekiliş pazartesi günleri yapılıyor) Ağustos 2002’de uygulamaya giren
oyunda; kuponlardaki her kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle
belirlenecek olan 22 adet numaranın; 10, 9, 8, 7 ve 6’sını doğru tahmin edenlerle hiçbir
numarayı tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanıyor. İştirakçiler, her kolonda, on
adet numara işaretleyerek oyuna katılıyor. Oyun çekilişleri haftada bir kez Pazartesi
günleri yapılıyor. On Numara oyununun kolon bedeli 50 Ykr'. Çekilen numaraları bir
grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait
ikramiyeye ekleniyor. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun
ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devrediliyor.

Hemen Kazan: Belirli ikramiyeleri ihtiva eden özel biletlerin üzeri kapalı kısımlarının
kazınarak ikramiyeyi gösteren sayı veya işaretin çıkarılması suretiyle oynanan şans
oyunu.

Süper Loto: (Çekiliş günü Perşembe akşamları olacak.) Mili Piyango Genel
Müdürü İhya Balak, ‘Perşembe Lotosu’ diye nitelendirdiği "Süper
Loto", İdare’nin altıncı oyunu olacak. 18 Ekim tarihinden itibaren
oynanmaya başlanacak oyunda devir sınırı bulunmayacak.
Perşembe Lotosu ile ilgili ilk çekiliş 25 Ekim Perşembe akşamı
gerçekleştirilecek. Yeni oyun, ‘Sayısal Loto'nun özelliklerine sahip
olacak. Ancak 1-49 sayı kümesi yerine, bu oyunda 1'den 54'e
kadar dizilen sayılar bulunacak. Süper Loto oynayanlar, her
kolonda yer alan 54 numaradan 6 tanesini seçecek ve her kolon
için 1 YTL ödeme yapacak. Böylece Süper Loto'nun kolon ücreti,
Sayısal Loto'nun 2 katı olacak. Kazanma ihtimalinin yaklaşık 26
milyon kolonda 1 olduğu Süper Loto'da kuponun 2, 3 veya 4 hafta
süre ile geçerli olması için, kuponun üst köşesindeki çoklu çekiliş
kutusu işaretlenecek.
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