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Sabit Bayilik 

Başvuru Formu/Taahhütnamesi 

 

Başvuru Numarası: 

Başvuru Tarihi: 

Başvuru Yapılacak Coğrafi Alanın Kodunu Belirtiniz (Coğrafi Alan Kodları Listesinden doldurunuz.):  

Bayi Tipi: 

Bayilik Ünvanı: 

Bayilik Başvuru Adresinin; 

Mah: 

Cad: 

Sok: 

Bina No/ Dükkan No:  

Adres Açıklaması:  

İl: 

İlçe: 

 

Sabit Telefon Numarası: 

Cep Telefonu Numarası: 

E-posta Adresi: 

İkametgah Adresi: 

 

 

Değerlendirme Kriterleri(Lütfen, Tablodan bakarak seçenekleri doldurunuz.)  :    
       

Lokasyon Değeri:       Otopark var mı?  :    

Kredi Notu:           

Oyun Alanı ya da Dükkan Büyüklüğü:         
  

Asgari Hasılat Teminatı Taahhüdü:           

Kurumsal Kimlik Standartlarına Uyum Taahhüdü:        
   

Dijital Yatırım Taahhüdü : Büyük Boy Ekran (Min 100cm.): ……. Adet       Orta Boy Ekran (82-99 Ekran):……. Adet  

Tablet/Bilgisayar: ….. Adet           
   

           

İlgili mevzuat ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca belirlenen Sabit Bayiliğe İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 
başvuru sahiplerinin ve bunların işyerlerinde belirtilen asgari şartları taşıyacağımı, ilanda duyurulan coğrafi alana ilişkin 
başvuru formumda belirtiğim kriterleri sağlayacağımı beyan ve kabul ediyorum.    
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Gerçek Kişiler: Tüzel Kişiler:  

 Eşim ile birinci ve ikinci derece kan hısımlarımın Teşkilat ya da 
Başbayi çalışanı olmadığını taahhüt ediyorum 

Şirket ortaklarının ve temsilcilerinin eşleri ile birinci ve ikinci derece kan 
hısımlarının Teşkilat ya da Başbayi çalışanı olmadığını.taahhüt ediyorum  

Vergi dairesine kayıtlı olup, iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip 
olmayı taahhüt ediyorum. 
 
Bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon 
numarası ve elektronik posta adresi bulunacağını taahhüt ediyorum.  

Vergi dairesine kayıtlı olup, iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayı 
taahhüt ediyorum. 
Bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası ve 
elektronik posta adresi adresi bulunacağını taahhüt ediyorum. 

Bayilik faaliyetini yürütmeye yetkili, her türlü yasal sorumluluğu ve ücreti 
bayiye ait olmak üzere en az bir çalışanımın olacağını taahhüt ediyorum. 

Dükkan içine- dışına ve terminali görebilecek konumda, son bir 
haftalık kaydı barındıracak şekilde, terminal ve yazıcıyı gören en az 
üç adet  kamera kurulumunun tamamlanmasını ve çalışır vaziyette 
olacağını taahhüt ediyorum. 

Dükkan içine- dışına ve terminali görebilecek konumda, son bir haftalık kaydı 
barındıracak şekilde, terminal ve yazıcıyı gören en az üç adet kamera 
kurulumunun tamamlanmasını ve çalışır vaziyette olacağını taahhüt ediyorum. 

Lütfen işaretleyiniz. (                ) Lütfen işaretleyiniz. (           ) 

           

 

İsim Soyisim/Ticari Unvan: 

Tarih: 

İmza (Kaşe): 
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