Sahabet Hakkında
Sahabet, Curaçao yasalarına göre tescilli ve kurulmuş bir şirket olan Socas International B.V.
tarafından işletilmektedir. Sitemiz, Curaçao eGaming kurumu aracılığı ile Curacao Hükümeti
tarafından Yetkilendirilmiş ve Düzenlenmiş 1668 / JAZ Numaralı Lisans altında hizmet
vermektedir.
Üyelerimize tamamen kendi altyapımız ile, hizmet kalitesini ve işlem hızını en yüksek kalitede
tutarak, siz kullanıcılarına güvenilir, denetlenen, keyifli ve avantajlı bir ortamda oyun servisleri
sunmaktayız.
YATIRIMLARINIZ SAHABET CASİNOLARI GÜVENCESİNDEDİR.
https://www.romhemder.org/

Sahabet Size Ne Sunuyor?
Başta Türkiye ve diğer tüm Dünya ülkelerinden olan üyelerine, Türkçe ve İngilizce olarak
çevrimiçi Casino ve Spor Bahisleri hizmeti sunmaktadır.
Dünya'nın önde gelen Casino oyunlarını bulabileceğimiz sitemizde, yüksek bahis oranları ve çok
çeşitli market seçenekleri ile Spor Bahisleri sadece bir tık uzağınızda! Son derece avantajlı
promosyonları ile amacımız siz kullanıcılarımızın memnuniyetini en üst seviyede tutmaktır.
Sahabet.com olarak başta kullanıcılarımızın tüm verilerini ve aktivitelerini yüksek güvenlik
önlemleri ile korumaktadir, ve tüm bu süreçler uluslararası kurumlarca denetlenmektedir.
Siz kullanıcılarımıza;


7/24 uzman ve profesyonel bir hizmet sunan Canlı Destek hizmeti,



7/24 En Hızlı ve En güvenilir Finansal İşlemleri,



En yüksek oranlara sahip Spor Bahisleri ve Canlı Spor Bahisleri,



9 farklı Canlı Casino Hizmeti,



12 farklı Casino Slot firması 1000 Casino Slot oyunları,



Çok hızlı, kolay ve çeşitli yatırım yöntemleri ve bu yatırım yöntemlerine özel bonusları,

Hızlı ve Güvenilir Çekim işlemleri
1. Oyun ve Oyuncu güvenliğini en üst düzeye ulaştırıyor, adil, kaliteli ve pratik oyun hizmeti
veriyoruz.
2. Sahabet’DA kazanmanın ve kazancınızı en hızlı şekilde çekebilmenin avantajını ve zevkini
çıkarın!

Sahabet Spor Bahis Kuralları
BAHİS SÖZLÜĞÜ
Spor bahislerindeki, farklı bahis yöntemleri, sonuçları veya bahis türleri için çeşitli kısaltmalar
kullanmaktayız. Bu sayfada Sahabet’in kullanmakta olduğu kısaltmaları bulabilirsiniz. Herhangi
bir sorunuz olması halinde lütfen bizimle iletişime geçiniz.


TK (Tam Karşılaşma)NS (Normal Süre)1Y (Birinci Yarı)İY (İlk Yarı)2Y (İkinci Yarı)MS (Maç
Sonucu)



1D (1. Devre)2D (2. Devre)3D (3. Devre)1Ç (1. Çeyrek)2Ç (2. Çeyrek)3Ç (3. Çeyrek)4Ç (4.
Çeyrek)1S (1. Set)



2S (2. Set)3S (3. Set)4S (4. Set)5S (5. Set)UZ (Uzatmalar)



1: Ev Sahibi 0 [X]: Beraberlik 2: Deplasman



1/1: Ev sahibi takım hem ilk yarıda, hem de maç sonucunda kazanan taraftır.



1/0: Ev sahibi takım ilk yarıyı kazanır, maç sonucu ise beraberlikle biter.



1/2: Ev sahibi takım ilk yarıyı önde bitirir, maç sonucunda ise kaybeden taraftır.



0/0: Hem ilk yarı, hem de maç sonucunda takımlar berabere kalır.



0/1: İlk yarı berabere biter, ikinci yarıyı ise ev sahibi takım kazanır.



0/2: İlk yarı berabere biter, ikinci yarıyı ise deplasman takımı kazanır.



2/2: Deplasman takımı hem ilk yarıyı kazanır, hem de maç sonucunda kazanan taraftır.



2/0: Deplasman takımı ilk yarıyı kazanır, maç sonucu ise beraberlikle biter.



2/1: Deplasman takımı ilk yarıyı önde bitirir, maç sonucunda ise kaybeden taraftır.

Sahabet ALT / ÜST


ALT (1.5): Maçta en fazla 1 gol atılmalı.



ÜST (1.5): Maçta en az 2 gol atılmalı.



ALT (2.5): Maçta en fazla 2 gol atılmalı.



ÜST (2.5): Maçta en az 3 gol atılmalı.



ALT (3.5): Maçta en fazla 3 gol atılmalı.



ÜST (3.5): Maçta en az 4 gol atılmalı.



TG ( Toplam Gol )



TG (0-1): Maçta en fazla 1 gol olmalı.



TG (2-3): Maçta en az 2, en fazla 3 gol olmalı.



TG (4-6): Maçta en az 4, en fazla 6 gol olmalı.



TG (7+): Maçta en az 7 gol olmalı.



TÇ (Tek – Çift)



TEK: Maçta toplam gol sayısı tek sayı olmalı. (1-3-5 vb.)



ÇİFT: Maçta toplam gol sayısı çift sayı olmalı. (0-2-4 vb.)



ÇS (Çifte Şans/Çifte Sonuç)

İlk yarıyı ve maçı kimin kazanacağına dair bahislerdir. Oyunun her iki yarısının da sonucunu
tahmine yönelik tek bir bahistir ve kazanmak için her iki tahminin de doğru olması gerekir.
Beraberlik her iki yarı sonucu için de geçerli bir tahmin olabilir. Dokuz muhtemel sonuç söz
konusudur (E = ev sahibi takım, D = Deplasman, B = beraberlik): E-E, E-B, E-D, B-E, B-B, B-D, D-E,
D-B, D-D

Sahabet Giriş
Sahabet.com tarafından kabul edilen tüm bahisler aşağıda belirtilen kurallara tabidir. Bu bahis
kuralları, Genel Kural ve Şartlarımıza tamamen bağlı olup, herhangi bir özel şartın yorumlanması
Genel Kural ve Şartlara dayandırılır.

1. 18 yaşın altındaki kişiler bahis yapamaz.
2. Sahabet.com, yanlış açılan oranlardan, yanlışlıkla takım isimlerinin veya oranların ters
yazılmasından veya canlı bahisler hariç herhangi bir maç başladıktan sonra oynanan bahislerden
dolayı herhangi bir bahsi iptal etme hakkını saklı tutar.
3. Sahabet.com herhangi bir bahisi reddetme, sınırlandırma, iptal etme veya bahise limit koyma
hakkını saklı tutar.
4. Bahisler ilgili maç tamamlandığında sonuçlandırılır.
5. Her bahsin kazanan seçenek veya seçenekleri yayınlanan tarihte oynanan ve tamamlanan
maçın sonucuna göre belirlenir; Sahabet.com temyiz tarafından değiştirilen sonuçları, bahis
amaçlı belirlenen sonuçları tanımaz ve bu maçlara yapılan bahisleri geçersiz sayma hakkını saklı
tutar. Herhangi bir maçın başlamasından sonra herhangi bir nedenden dolayı maçın ertelenmesi
veya tamamlanamaması durumunda Sahabet.com Bahis Kuralları bölümündeki ilgili spor dalının
kurallarına göre değerlendirilir ve bu kurallara göre bu maçlara yapılan bahisler sonuçlandırılır.
6. Burada yazılı tüm kurallar, düzenlemeler, ödeme yöntemleri, Sahabet.com önceden uyarı
yapılmaksızın değiştirilebilir. Üyeler güncellenen kuralları ve düzenlemeleri takip etmekle
sorumludurlar.
7. Maçlara yapılabilecek en yüksek bahis miktarları tarafımızdan belirlenir ve Sahabet.com kişisel
hesaplarda limitleri değiştirme hakkını saklı tutar.
8. Yanlışlıkla üyenin hesabına herhangi bir bakiye yüklenmesi halinde, Sahabet.com’u
geciktirmeden haberdar etmek üyenin sorumluluğundadır. Eksi bakiyesi olan hesaplarda
Sahabet.com hesaba yanlış işlenen bakiye ile yapılmış olsun veya olmasın bekleyen bahisleri
iptal etme hakkını saklı tutar.
9. Üyeler hesaplarındaki her işlemden sorumludur. Bundan dolayı herhangi bir bahisinizi
onaylamadan önce kuponunuz ve bahsinizdeki bilgilerin doğruluğundan emin olunuz.
Sahabet.com üye tarafından eksik yapılan veya yanlışlıkla birkaç kez onaylanan bahislerin
sorumluğunu almaz ve onaylanan bahislerde herhangi bir değişiklik yapmaz. Üye her onayladığı
bahisten sonra yaptığı bahislerin kabul edilip edilmediğini kontrol etmelidir.
10. Herhangi bir bahis ile ilgili şikayetler, itirazlar veya anlaşmazlıklar maç tarihinden itibaren
yedi (7) gün içerisinde üye tarafından bildirilmelidir. Bu süreden sonra yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir. Her üye kendi hesap işlemlerinden sorumludur.
11. Tüm hesap bakiyeleri ve işlem miktarları üye tarafından kayıt esnasında seçilen hesap döviz
türü cinsinden gösterilir.
12. Kazançlar her zaman Avrupa (ondalıklı) oranlar ile hesaplanır. İngiliz oran sistemi

kullanıldığında oranların küsüratları genellikle 2 haneden fazla olduğu için yuvarlama farkları
ortaya çıkabilir.
13. Sahabet.com önceden uyarı yapmaksızın herhangi bir üyenin hesabını askıya alma ve tüm
hesap bakiyesini üyenin ana hesabına transfer etme hakkını saklı tutar.
14. Kural ve Şartlarda sitenin çeşitli çevirilerinde herhangi bir farklılık, anlaşmazlık olması halinde
İngilizce versiyon esas alınır.
15. Kombinasyonlar (Parlay, Multi): Bir ganyanda 10 adede kadar sonuç kabul ederiz. Bazı
sonuçlar ‘birbirine bağlı’ ise örneğin: Leicester City’nin İngiltere Premier Ligi’nde şampiyon
olmasıyla birlikte en son karar veren oyunda bir ev sahibi takımın kazanması birlikte giriliyorsa
bu bahisler geçersiz olacaktır.
16. Sitemizde çapraz bahis yapmak yasaktır. Kullanıcının çapraz bahis yapması suistimal olarak
değerlendirilir ve yaptığı bahis kazançları silinir. Bu durumu tekrar ettirdiği taktirde hesap
Sahabet.com tarafından açılmamak üzere kapatılabilir.
17. Bir sistem bahsiyle yapılan tüm bahisler, Bonus çevrim şartına dahil edilmez.
Futbol
Sitemizdeki futbol maçlarının tarih ve başlama saatleri bilgi amaçlı niteliğinde olup doğruluğu
garanti edilmez. Eğer bir maç ertelenirse bu maça ait tüm bahisler maçın başlama saatinden
itibaren 48 saat geçerlidir. Bu sürede eğer maç tamamlanırsa bahisler maç sonucuna göre
sonuçlandırılır. Eğer bu süre içerisinde maç tamamlanmaz ise bu maça ait bahisler geçersiz
sayılır. Eğer bir maçın ertelenme süresi 48 saatten fazla olarak tescil edilirse daha kısa sürede
bahisler geçersiz olarak sonuçlandırılabilir.
Ertelenen bir maçın 48 saat içinde bir zamanda oynatılmasına karar verilir ve daha sonra tekrar
ertelenir ise bahislerin 48 saat geçerliliği kuralı aynı şekilde yeni belirlenen tarih ve başlangıç
zamanı üzerinden işletilir. Bu döngü (a) maç 48 saatten daha ileri bir tarihe ertelenirse bahisler
geçersiz sayılarak sona erer veya (b) son karar verilen tarihten sonra 48 saat içerisinde oynanma
kararı verilirse bahislerin 48 saat geçerli olacağı kuralı işletilerek devam eder.
Aksi belirtilmedikçe maç sonucuna dair bahisler 45 dakikadan 2 yarı ve hakemin sakatlıklar veya
diğer duraklamalar için maç sonuna ilave ettiği uzatma dakikaları dahil maç sonucuna göre
sonuçlandırılır. Uzatmaya giden maçlarda uzatma dakikaları veya penaltı atışları maç sonucuna
dahil edilmez. Bazen özel turnuvalar, dostluk maçları veya bazı özel maçlar maç süresi olarak
45’er dakikadan
2 yarı esasına göre oynanmayabilir. Eğer Sahabet.com tarafından özellikle belirtilmemiş ise, tüm
bahisler maç sonucu üzerinden geçerli sayılır.

Eğer başlayan bir maç, tüm süre tamamlanmadan herhangi bir nedenle duraklatılır ve yarıda
kalırsa ve sonrasında bu maçın 48 saat içerisinde tamamlanamaması halinde bu maça ait tüm
bahisler geçersiz sayılır.
Üst/Alt Bahisleri: Gol bahislerinin geçerli olabilmesi için maçın tüm süresinin tamamlanmış
olması gerekmektedir.
Sahabet bahis kurallarına göre herhangi bir futbol karşılaşmasında 60. dakikaya kadar oynanan
bahislerin ertelenmesi veya iptal olması gibi durumlarda alınmış bahisler ertelenen dakikaya
kadar kazanç olarak sonuçlanmamış ise kupon kaybetmiş kabul edilir.
Amerikan Futbolu, Rugby ve AFL
1. En az gerekli süre: Bahisler en az 55 dakika oynanmak kaydıyla (uzatma süreleri dahil) maç
sonucuna göre sonuçlandırılır.
2. Eğer bir karşılaşma 55. dakikadan sonra bir zamanda duraklar ve aynı gün tamamlanmaz ise,
maçın tamamlanmamasına veya başka bir tarihte tamamlanmasına bakılmaksızın maçın
durakladığı zamandaki sonucuna göre bahisler sonuçlandırılır.
3. Eğer bir maç 55. dakikadan önce duraklar ve aynı gün tamamlanmaz ise tüm bahisler geçersiz
sayılır.
5. Tüm bahislere aksi belirtilmedikçe uzatma dakikaları da dahildir.
6. Maçtan önce aksi belirtilmedikçe bahislerin geçerli sayılabilmesi için maçlar belirtilen tarihte
ve belirtilen sahada oynanmalıdır.
7. Avustralya kurallarına göre Rugby Ligi ve Rugby Union bahisleri var ise uzatmalar ve ekstra
süreler dahil maç sonucuna göre sonuçlandırılır.
8. NFL prop bahislerinde www.nfl.com adresindeki bilgiler esas alınır.
9. Arena Futbol prop bahislerinde www.arenafootball.com adresindeki bilgiler esas alınır.
Basketbol
1. En az gerekli süre: NBA maçlarında bahislerin geçerli olabilmesi için minimum oynanması
gerken süre 43 dakikadır. Diğer tüm basketbol maçlarında bu minimum süre aksi belirtilmedikçe
35 dakikadır.
2. Bahisler uzatma süreleri dahil maç sonucuna göre sonuçlandırılır (bir üst maddedeki en az
oynanma süresini tamamlamak şartıyla). Eğer bir maç en az gerekli oynanma süresi
tamamlandıktan sonra herhangi bir nedenle durur ve aynı gün içerisinde tamamlanmazsa, maçın
maçın hangi tarihte ve hangi skorla tamamlandığına bakılmaksızın bahisler maçın durduğu

andaki skor üzerinden sonuçIandırılır.
3. Eğer bir maç en az oynanma süresi tamamlanmadan herhangi bir nedenle durur ve aynı gün
içerisinde tamamlanmazsa bu maça ait tüm bahisler geçersiz sayılır.
4. Tüm basketbol bahislerine aksi belirtilmedikçe uzatma süreleri dahildir.
5. Karşılaşmadan önce aksi belirtilmedikçe bahislerin geçerli olabilmesi için maçın belirtilen tarih
ve yerde oynanması gereklidir. Bu kurallar aynen kolej ve profesyonel basketbol maçlarında da
uygulanır.
6. NBA maç ve bahis sonuçları için www.nba.com web sitesindeki veriler esas alınır.
7. NCAA maç ve bahis sonuçları için www.espn.com web sitesindeki veriler esas alınır.
Bandy Hokey
1. Bahislerin sonuçlarına aksi belirtilmedikçe uzatma süreleri dahil değildir. Eğer bazı
turnuvalarda uzatma süreleri dahil kazanan bahisleri açılmış ise o bahisler için uzatma süreleri ve
penaltı atışları dahildir.
2. Oyun Süresi: Herhangi bir nedenle maçın süresi 2 x 45 dakikadan 3 x 30 dakika formatına
çevrilir ise ilk yarı ve ikinci yarı maç sonuçları ile ilgili bahisler hariç diğer tüm bahisler geçerli
sayılır.
3. Saha Değişimi: Eğer maçın oynanacağı saha değişirse ev sahibi takım aynı kalmak şartıyla
yapılan bahisler aynen geçerli sayılır. Ancak saha değişimi ile birlikte ev sahibi takımda değişirse
önceki ev sahibi düzenlemesine göre kabul edilmiş tüm bahisler geçersiz sayılır.
Beyzbol
1. Toplam koşu (alt/üst) bahislerinin geçerli sayılabilmesi için 9 devre (8.5 devre eğer ev sahibi
takım öndeyse) tamamlanmalıdır. Eğer maç ekstra devrelerde duraklarsa skor olarak son
tamamlanan devrede şayet ev sahibi takım beraberliği sağlayan veya öne geçen koşuyu
yapmamış ise son tamamlanmış olan devrenin, yapmış ise maçın durakladığı zamanki sonuç
üzerinden bahisler sonuçlandırılır.
2. Oyunda 5 devre tamamlandıktan sonra şayet 4.5 devrenin sonunda ev sahibi takım önde
değilse oyunun sonucu resmileşir. Oyun duraklar ise kazanan son tamamlanan devrede şayet ev
sahibi takım beraberliği sağlayan veya öne geçen koşuyu yapmamış ise son tamamlanmış olan
devrenin, yapmış ise maçın durakladığı zamanki sonuç üzerinden bahisler sonuçlandırılır. Eğer ev
sahibi takım beraberliği yakalar ve maç duraklayıp ertelenirse bahisler geçersiz sayılır.
3. Sahabet.com ertelenen maçları, bahis amaçlı anlaşmalı maçların sonuçlarını tanımaz. Bütün

beyzbol karşılaşmaları için bahislerin geçerli sayılabilmesi için maçın belirtilen tarihte oynanması
şarttır. Aksi halde bahisler geçersiz sayılır.
4. Bütün beyzbol bahisleri başlangıç atıcılarından bağımsız olarak kabul edilir.
5. MLB Prop Bahisleri Kuralları: Prop bahislerinin geçerli olabilmesi için, maçın 9 devresinin de
(8.5 devre eğer ev sahibi takım öndeyse) tamamlanması gerekmektedir.
6. MLB Prop bahisler için www.mlb.com web adresindeki bilgiler esas alınacaktır.
Bisiklet
1. Bisiklet yarışlarından birisi üzerine oynanan bahisler 50.000 GPB (İngiliz Sterlini) veya başka
para birimlerinde eşdeğeri miktarda bir en fazla ödeme limitine tabidir.
2. Aksi belirtilmedikçe veya bahis daha önce sonuca bağlanmamış olduğu müddetçe, beş etap
tamamlanmamış ve resmi sonuç açıklanmamışsa yarım kalan turlar üzerine oynanan tüm
bahisler geçersiz sayılır.
3. Aksi belirtilmedikçe veya bahis daha önce sonuca bağlanmamış olduğu müddetçe, resmi
sonuçlar açıklanmadan önce yarım kalan bağımsız yarışlar veya etaplar üzerine oynanan tüm
bahisler geçersiz sayılır.
4. Ertelenen, tekrar düzenlenen veya farklı bir yere kaydırılan yarışlar üzerine oynanan tüm
bahisler geçersiz sayılır.
5. Etap Oranları: Kazanan bahisler üzerine bahis oynanan etabın galibini doğru tahmin etmelidir.
6. Kazanan bahisler ilgili etapta iki bisikletçi arasından hangisinin birinci bitireceğini doğru
tahmin etmelidir.
7. Bahislerin geçerli olması için her iki bisikletçi de etaba başlamalıdır.
8. Her iki bisikletçi de etaptan çekilirse, çekilme anlarındaki sıralamalarına bakılmaksızın bahisler
geçersiz sayılır.
Curling
1. Aksi belirtilmedikçe bahislere uzatmalar dahildir.
2. Bahislerin geçerli sayılabilmesi için en az 6 bitişin tamamlanması gerekmektedir.
3. Maç sonucu olarak olarak turnuva organizasyonu tarafından tescillenen sonuçlar kabul edilir.
Sahabet.com her turnuvanın kendi skor ve maç kurallarını kabul eder.
4. Herhangi bir nedenle ertelenen veya yarıda kalan maçlara yapılan bahisler geçerli kalarak

turnuva organizasyonu tarafından deklare edilen maç sonuçlarına göre sonuçlandırılır.
Dart
1. Karşılaşma Bahisleri: Karşılaşma başladıktan sonra herhangi bir oyuncu tarafından en az bir (1)
atış yapılmış olması şartıyla bir sonraki raunda geçmeye hak kazanan oyuncu maçın kazananıdır.
En az 1 atış yapılmamış maçlara yapılan bahisler geçersiz sayılır.
2. Set Bahisleri: Set bahislerinin geçerli sayılabilmesi için maçın tüm setlerinin tamamlanmış
olması gereklidir. Herhangi bir nedenle tüm setler tamamlanamaz ise set bahisleri geçersiz
sayılır.
Dövüş Sporları
1. Birinci round başlama zili çaldığı andan itibaren maçın ne kadar sürdüğüne bağlı olmaksızın
bahisler kabul edilmiş sayılır ve maç sonucuna göre sonuçlandırılır.
2. Tüm roundlar tamamlanmadan herhangi bir oyuncunun sakatlık veya kurallara aykırı bir
hareket sonucunda maça devam edememesi durumunda teknik beraberlik verilir.
3. Yapılmayan karşılaşmalara ait tüm bahisler geçersiz sayılır.
4. Eğer bir karşılaşmada 3. seçenek olarak beraberlik bahisi açılmış ve bu karşılaşmanın berabere
bitmesi halinde beraberlik bahisi kazanır. Sporculardan (dövüşçülerden) birisinin karşılaşmayı
kazanması halinde beraberlik bahisi kaybeder. Eğer maça beraberlik bahisi açılmamış sadece
oyuncu galibiyet oranları açılmış ise maçın berabere bitmesi durumunda bahisler geçersiz sayılır.
5. Üst/Alt (toplam) bahisleri tamamlanan raundların toplamını kapsar. 0.5’li round sayıları 3
dakikalık roundun 1 dakika 30 saniyesini kapsar. Örneğin, 9.5 round demek 10. roundun 1 dakika
30. Saniyesine denk gelir. 0.5’li roundlar 2 dakikalık raundlu maçlarda 1 dakikaya, 5 dakikalık
roaundlu maçlarda 2 dakika 30 saniyeye denk gelmektedir.
6. Bahisler maçların resmi sonuçlarına göre sonuçlandırılır. Resmiyet kazanmamış olan sonuçlar
için ilgili yetkililerin maçın resmi sonucunu açıklaması beklenir. Resmi olan veya olmayan itiraz,
kanuni işlemler, doping kontrolü veya benzeri sebeplerle temyiz tarafından değiştirilen sonuçlar
bahis sonuçları açısından dikkate alınmaz.
7. Aksi belirtilmedikçe bahisler maçın belirlenen tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
tamamlanması durumunda geçerli olur.
Floorball
1. Bahisler maçların normal süre sonuçlarına göre sonuçlandırılır. Aksi belirtilmedikçe ekstra
süreler dahil değildir.

2. Herhangi bir nedenle normal süresi tamamlanmadan yarıda kalan bir maça ait bahisler maç
aynı gün tamamlanmaz ise geçersiz sayılır.
3. Eğer bir maç başka bir tarihe ertelenirse maça ait bahisler geçersiz sayılır.
Gaelic Sporlar
1. Kazanan bahsi: Hangi takımın karşılaşmayı kazanacağını tahmin edilir.
2. Tüm karşılaşmalar sadece resmi süreyi temel alır (uzatma süreleri dahil). Ekstra süre
belirtilmedikçe geçersizdir.
3. İki takımdan biri oynamazsa bahisler geçersizdir.
4. Maç tamamlanmadan önce terk edilirse bahisler geçersizdir.
5. Başka bir güne ertelenen tüm maçlar geçersiz olacaktır.
6. Bir maçın yeri değiştirilirse ev sahibi takımın halen ev sahibi olarak belirlenmesi şartıyla daha
önce girilen bahisler geçerlidir. Listedeki bir maç için ev sahibi ve deplasman takımının yerleri
değişirse orjinal listeye göre girilen bahisler geçersiz olur.
7. Bahisler resmi GAA (Gaelic Athletics Association) sonuçlarına göre kapatılacaktır.
Golf
1. Ante Post Bahisleri: Herhangi bir nedenle bir turnuvada oynamayan veya elemeyi geçemeyen
oyuncular üzerine oynanan tüm Ante Post bahisleri geçersiz sayılacaktır.
2. Tüm kazanan bahisler bahsin kabul edildiği anda Sahabet sitesinde gösterilen oranlara göre
sonuca bağlanacaktır.
3. Bir turnuvanın kısaltılması veya hava muhalefetinden etkilenmesi durumunda, tamamlanan
en son raunddan sonra oynanan bahisler haricindeki tüm bahisler, en az 36 deliğin oynanmış
olması ve kupanın verilmiş olması şartıyla geçerli olmaya devam edecektir. Tamamlanan en son
raunddan sonra oynanan bahisler geçersiz sayılacaktır.
4. Bu kural, bir turnuvanın birden fazla golf sahasında oynanması durumunda geçerli değildir ve
bu durumda tüm oyuncular aynı sırayla oynamış olmalıdır; aksi takdirde tüm bahisler geçersiz
sayılacaktır.
5. Bir turnuvanın ertelenmesi, tekrar düzenlenmesi veya farklı bir golf sahasına kaydırılması
durumunda, tüm bahisler geçerli olmaya devam edecektir.
6. Kazanan bahisler turnuvayı galip bitireni doğru tahmin etmelidir.

7. Turnuvanın galibini belirlemek için playoff oynaması gerekirse, playoffu kazanan turnuvanın
galibi kabul edilir.
8. Galibiyetin paylaşılması durumunda, Sahabet mevcut tüm kanıtlara dayanarak uygun gördüğü
biçimde bahsi sonuçlandırma hakkını saklı tutar.
9. Bir turnuvada klasmanlar için Dead Heat (Çoklu Birinci) kuralları uygulanır. Örneğin, dörtlü
plase bahiste üç oyuncu üçüncü gelirse, bu oyuncular üçüncü, dördüncü ve beşinci gelmiş kabul
edilecek ve bu durumda oynanan bahsin 1/3'ü kaybedilecek ve bahsin 2/3'ü ilgili oyuncular
üzerine oynanan her plase bahis için ilgili sıra üzerine konulan bahis oranının tamamı üzerinden
sonuca bağlanacaktır.
Kış Sporları
1. Kazanan: Hangi takımın/katılımcının müsabakayı kazanacağını tahmin edin. Katılmayan
katılımcıların bahisleri iade edilecektir.
2. Kış Olimpiyatları: Müsabakalar orijinal madalya töreninden sonra resmidir. Bundan sonra
sonuçları yapılacak herhangi bir değişiklik sayılmayacaktır.
Salon Futbolu (Futsal)
1. Aksi belirtilmedikçe tüm bahisler sadece normal süre içindir. Buna iki oyun devresi ve hakemin
duraklamalar ve yaralanmalar için eklediği herhangi bir süre vardır. Ekstra süre veya penaltı
atışları dönemlerini içermez.
2. Bir maç tam süre sonlanmadan durdurulur ve aynı gün tamamlanmazsa maçın sonucuyla ilgili
bahisler geçersiz sayılır ve tüm bahisler iade edilir.
3. Web sitemizde verilen futsal başlama tarihleri ve zamanları sadece bilgilendirme amaçlıdır ve
doğru olmaları garanti edilmez. Bir oyun ertelenirse, tüm bahisler karşılaşmanın başlamasından
48 saat sonra etkili olacaktır. Ertelenen bir oyunun iki günden daha fazla sonrasına tekrar
planlandığı haberini aldığımızda beklemekte olan bahislerden tüm miktarları hemen iade ederiz.
4. Yer Değişikliği: Herhangi bir bahisten önce resmi bir yer değişikliği olursa bu andan önceki tüm
bahisler geçersiz olarak kabul edilir.
Hentbol
1. Hentbol maçlarına yapılan bahisler normal maç süresi sonucuna göre sonuçlandırılır. Ekstra
süreler aksi belirtilmedikçe hesaba katılmaz.
2. Herhangi bir nedenle bir maç ertelenirse ve maç orjinal başlama saatinden sonra 24 saat
içerisinde tamamlanmazsa bu maça ait bahisler geçersiz olur.

3. Maçın oynanacağı sahada bir değişiklik olması durumunda ev sahibi takım değişmediği sürece
oynanan bahisler geçerlidir. Saha değişimiyle birlikte ev sahibi takımda değişir ise oynanan
bahisler geçersiz olur.
4. Prop Bahisleri: Aşağıdaki marketleri kapsayan tüm prop bahisleri, maç tamamlandığı sürece,
normal süre sonuçları üzerinden (ekstra süreler hariç) sonuçlandırılır:
Buz Hokeyi
1. Aksi belirtilmediği takdirde, tüm bahisler yalnızca normal süre sonucuna göre (ekstra süre ve
penaltı atışları hariç) sonuçlandırılır. Örneğin: İstanbul BB ve Buzadam GSK maçının normal
sürede 4-4 berabere bittiğini ve ekstra sürede Buzadam GSK takımının 5-4 maçı kazandığını
kabul edelim. Bu maça yapılan bahislerin sonuçlandırılmasında maçın normal süresinin sonucu
olan 4-4 sonucu kullanılacaktır.
2. Bir bahis türüne ekstra sürelerde dahil olduğu takdirde, maç listesinde bu açıkça
gösterilecektir. Bundan dolayı bahis seçeneklerini dikkatlice kontrol ediniz.
3. Penaltı atışları ekstra sürenin bir parçası olarak değerlendirilir. Penaltı atışlarını kazanan tarafa
ekstra 1 gol verilir. Örneğin: İstanbul BB ve Buzadam GSK maçının 2-2 beraberlikle
sonuçlandığını, penaltı atışları yapıldığını ve İstanbul BB takımının penaltı atışlarını kazandığını
kabul edelim. Ekstra süreler dahil olan bahis seçenekleri için bu durumda maç sonucu İstanbul
BB 3-2 Buzadam GSK olarak bahisler sonuçlandırılır.
4. En az gerekli süre: Bahislerin geçerli sayılabilmesi için maçların en az 55 dakika oynanması
gereklidir. Eğer bir maç 55. Dakikadan önce duraklar ve aynı gün tamamlanmazsa bu maça
yapılan bahisler geçersiz sayılır.
Snooker (Bilardo)
1. Karşılaşma bahisleri resmi olarak karşılaşmayı kazanan oyuncu üzerinden sonuçlandırılır.
Karşılaşma başladıktan sonra herhangi bir nedenle maç tamamlanamazsa bir sonraki raunda
geçmeye veya turnuvayı kazanmaya hak kazanan oyuncu maçın galibi sayılır ve bahisler buna
göre sonuçlandırılır. Eğer maç hiç başlamazsa bu maça yapılan bahisler geçersiz sayılır.
2. Set (Frame) bahisleri sonuçları snooker maçının toplam final skoru üzerinden sonuçlandırılır.
Eğer bir maç başlar ve herhangi bir nedenle tamamlanamazsa bu maça yapılan bahisler geçersiz
sayılır.
Masa Tenisi
1. Başlayan karşılaşma herhangi bir nedenle tamamlanamazsa bu karşılaşmaya oynanan bahisler
geçersiz sayılır.

2. Set bahisleri ve doğru skor bahisleri karşılaşmanın final sonucuna göre sonuçlandırılır.
3. Takım karşılaşmaları yapılması durumunda aynı iki oyuncunun 2 kere karşılaşma yapması
durumunda bahislerin sonuçlandırılması için sadece 1. karşılaşmanın sonucu esas alınır.
Motor Sporları
1. Tüm bahisler resmi yarış kurallarına göre sonuca bağlanır. Tüm kazanan bahisler bahsin kabul
edildiği anda Sahabet üzerinde gösterilen oranlara göre sonuca bağlanır.
2. Aksi belirtilmedikçe veya bahis daha önce sonuca bağlanmamış olduğu müddetçe, yarıda
kalan yarışlar üzerine oynanan bahisler geçersiz sayılacaktır.
3. Aksi belirtilmedikçe veya bahis daha önce sonuca bağlanmamış olduğu müddetçe, ertelenen,
tekrar düzenlenen veya farklı bir parkura kaydırılan yarışlar üzerine oynanan tüm bahisler
geçersiz sayılacaktır.
4. Kazanan bahisler yarış etabını hangi sürücünün kazanacağını doğru tahmin etmelidir.
5. Bu bahis piyasası çerçevesinde belirlenen dört sürücü ilgili yarış etabı için ilan edilen dört
sürücüyle aynı olmalıdır; aksi takdirde bahisler geçersiz sayılacaktır.
6. Bir sürücünün yarışa katılacağı ilan edilir, ancak iki dakikalık uyarı süresi içinde başlamaya
hazır olmadığı için yarış dışı bırakılırsa, söz konusu sürücü bu bahis piyasasında ‘kaybeden’ olarak
sınıflandırılacaktır.
7. Yarışın başlamış olduğuna hükmedilir hükmedilmez, seçilen sürücülerden birisi
değiştirilmediği müddetçe, daha sonraki yarış dışı bırakmalar veya tekrar yarışlar bu bahis
piyasasının sonucunu etkilemez. Bir sürücünün değiştirildiği durumlarda bahisler geçersiz
sayılacaktır.
8. Bir etabın dört turu da hakem tarafından sakatlanmadan dolayı durdurulmadan
tamamlanırsa, bu durumda sıralamalar etabın tekrarlanıp tekrarlanmamasına bakılmaksızın
bahis sonuçlandırma için kullanılacaktır.
9. Grand Prix etaplarında sıralamalara ilişkin resmi bir sonuç verilmelidir. İki sürücü yarış dışı
olduğu için sürücüler bir sonraki raunda geçerse, bu durumda bahisler geçersiz sayılacaktır.
Tenis
1. Herhangi bir oyuncu karşılaşmanın birinci setini herhangi bir sebeple (yaralanma veya
diskalifiye) tamamlayamıyorsa bu müsabaka için alınmış tüm bahisler geçersiz sayılır ve tutarları
oyuncuya iade edilir. Ancak aşağıda yer alan bazı kurallar için istisnai durumlar söz konusudur:
a) Eğer birinci set tamamlanmış ise önde olan oyuncunun durumuna göre bahis

sonuçlandırılması yapılacaktır
b) Eğer birinci set tamamlandıktan sonra herhangi bir doğa olayı nedeniyle karşılaşma yarıda
kalırsa, karşılaşmanın durdurulduğu andaki skor geçerli olur.
Voleybol
1. Bir karşılaşma, tüm süresi oynanmadan herhangi bir nedenle yarıda kalırsa, bu karşılaşmaya
ait tüm bahisler geçersiz sayılır.
2. Saha değişikliği, maçın oynanacağı sahada bir değişiklik olması durumunda ev sahibi takım
değişmediği sürece oynanan bahisler geçerlidir. Saha değişimiyle birlikte ev sahibi takımda
değişir ise oynanan bahisler geçersiz olur.
Sahabet Kış Sporları
1. Turnuva Kazananı/Kazananlar: Turnuvayı kazanacak takım/oyuncunun tahmin edilmesi
gereken bahislerdir. Bahis yapılan takım/oyuncu yarışlara başlamasa dahi bahisler geçerli sayılır
ve iade yapılmaz.
2. Kış Olimpiyatları: Bahisler madalya töreni sonuçları esas alınarak sonuçlandırılır. Kazanılan
madalyalarda daha sonradan yapılacak değişiklikler bahis sonuçlarını etkilemez.
Sahabet At Yarışları Genel Kuralları
1. Bütün at yarışları bahisleri ‘Tattersalls’ bahis kuralları çerçevesinde kabul edilir. At yarışları
bahislerinde Sahabet kuralları içerisinde yazılmayan bir durumla karşılaşıldığı taktirde Tattersalls
[www.tattersalls.com] bahis kuralları esas alınır.
2. Tüm bahisler resmi sonuçlara göre sonuçlandırılır. Sonuçlarda bu noktadan sonra yapılacak
değişiklikler geçersiz kabul edilir.
3. Hükümsüz yarışlar yarış olarak sayılır ancak bu yarışlara katılan atlar koşmamış sayılırlar.
Antepost
1. Antepost bahis marketi gelecekte yapılacak yarışlar içindir. Bu markette yapılacak bahisler
herşey dahil olarak yapılır. Bahis yaptığınız atın yarışı tamamlayacağının garantisi yoktur. Yarışı
tamamlayamayan veya yarışa başlamayan atlara yapılan bahisler geri ödenmez.
Sabah Erken Fiyatları / Yarış Günü Fiyatları
1. Yarış öncesi final kararlarından sonra, koşmayacak atlara yarış yapılmaz. Koşmayan atlardan
dolayı diğer bahislerden aşağıda açıklanan kesintiler uygulanır.
Koşmayan atlar ve yarıştan çekilmeler

1. Eğer bir at yarışa başlayacak atlar açıklanmadan yarıştan çekilir veya resmi makamlar
tarafından yarışa katılmayacağı açıklanırsa, bu ata yapılan tüm bahisler geçersiz olur. Bu ata
yapılan tüm bahisler iade edilir ve bu yarışa yaptığınız kazanan bahislerinizde ‘Tattersalls’
kurallarına göre kesintiler yapılır.
2. Yapılacak kesinti oranı yarıştan çekilen atın çekildiği zamanki oranına göre değişiklik gösterir.
Kesinti oranları aşağıda gösterildiği gibidir;
Sahabet Kesintileri
1. Kazandığınız bir bahis beklediğiniz oranda kazanç sağlamamışsa ilk kontrol etmeniz gereken,
yarışın koşudan çekilen atlardan dolayı kesintiye uğrayıp uğramadığıdır.
2. Tüm yarışlara ait bahisler eğer koşuya katılmayan at olursa bundan dolayı oranlarda kesintiye
uğrar. Kesinti oranı yarıştan çekilen atın çekildiği zamanki oranına bağlıdır. Aşağıdaki tablo
oranlara göre değişen kesinti oranlarını göstermektedir.
Alt Oran Sınırı Üst Sınırı Kesinti Oranları


1.00 1.19 85



1.20 1.25 80



1.26 1.30 75



1.31 1.40 70



1.41 1.53 65



1.54 1.62 60



1.63 1.80 55



1.81 1.95 50



1.96 2.20 45



2.21 2.50 40



2.51 2.75 35



2.76 3.25 30



3.26 4.00 25



4.01 5.00 20



5.01 6.50 15



6.51 10.0 10



10.01 15.0 5



15.01 0

3. Birden fazla atın çekildiği yarışlarda kesinti oranı her 1 GBP için 75 pence’den fazla olamaz.
Kesinti Hesaplama örneği :
Bir ata 8.00 orandan 100 GBP bahis yaptığınızı kabul edelim ve yarıştan 30 dakika önce oranı
6.00 olan bir atın koşamayacağının açıklandığını kabul edelim. Koşmayacak olan ata en son
açıklanan oran 6.00.
Bahis yapmış olduğunuz at 8.00 orandan yarışı kazandığında normalde 8.00x100= 800 GBP
kazanırsınız.
Ancak bu yarışta koşmayan at olduğundan dolayı bu kazancınız kesintiye uğrayacaktır.
Bu durumda kazancınız: ((Bahis oranınız-1) x (1-kesinti oranı) x Bahis Miktarınız + Bahis
Miktarınız)) = (8-1) x (1 - 0,15) x 100 GBP + 100 GBP = 7 x 0.85 x 100 GBP + 100 GBP = 695 GBP
olur.

