
(1) Süresi içerisinde başvurulmadığı tespit edilen ya da  başvuru sahiplerinde ve bunların işyerlerinde aranacak asgari şartları haiz olmayan  başvurular işleme alınmayacaktır.                                

SABİT BAYİLİK BAŞVURU ŞARTLARI
A-Sabit Bayilik Verilmesine İlişkin Başvuru Koşulları
(1) Sabit bayi başvuru sahibinin, www.iddaa.com internet adresinde bulunan Sabit Bayilik Başvuru Formu’nu bayilik istediği coğrafi alan/ları belirterek eksiksiz ve doğru 

şekilde doldurduktan sonra formu ve istenilen belge asılları ile ıslak imzalı taahhütnameleri en geç 07 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar Şans Girişim Ortak 

Girişimi / Emekyemez Mah. Gümüş Gerdan Sk.  Demirören Şirketler Grubu Apt. No:2 Kat:2  Beyoğlu / İstanbul adresine ulaştırarak başvuruda bulunması gerekmektedir. 

Başvurular şahsen de yapılabilir. Başvuru sahibi, ilandaki her bir sabit bayilik için tek bir başvuru yapabilir. Gerçek kişiler, tüzel kişiler ve bu tüzel kişilerin ortakları ya da 

temsilcilerinin 10 (on) adetten fazla sabit bayilik ruhsatına sahip olabilmesi, Başbayi’nin talebi üzerine Teşkilat onayı ile mümkündür. Başvuru sahibine ait bilgilerin 

doğruluğundan başvuru sahibi sorumlu olup bu bilgilerin doğru olmadığının ya da asgari şartları ve kriterleri sağlamadığının herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde, 

ilgilinin başvurusu Şans Girişim Ortak Girişimi ("Başbayi") tarafından tek taraflı olarak iptal edilir.  

(2)Sabit bayilik başvuru bedeli, 2.000,00-TL (ikibinTürkLirası) olup söz konusu bedelin Şans Girişim Ortak Girişim'in Türkiye Garanti Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal 

Şubesinde (381) bulunan Hesap Numarası : 6251480 IBAN: TR73 0006 2000 3810 0006 2514 80 no.lu banka hesabına başvuru sahibi adına yatırılarak ödeme dekontunun 

Sabit Bayilik Başvuru Formu ekinde ibraz edilmesi zorunludur. Başvuru bedeli yatırılmamış başvurular hiçbir şekilde işleme konulmaz. Sabit bayilik başvuru bedeli, 

başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde dahi hiçbir koşulda iade edilmeyecektir. 

Sabit Bayilik Başvuru Formu’nda sabit bayilik için bildirilen adresin ilanda belirtilen şartlara uygun olmaması ya da başvurandan kaynaklanmayan sebeplerle farklı bir adres 

ile başvuruda bulunmak istenmesi halinde, başvuru sahibinin bu konuda kendisine yapılacak bildirimden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Şans Girişim Ortak Girişimi'nin 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şubesinde (381) bulunan Hesap Numarası : 6251480 IBAN: TR73 0006 2000 3810 0006 2514 80 no.lu banka hesabına 

500,00-TL (beşyüz Türk Lirası) ek adres tespit bedelini ödemesi şartıyla başvurusunda seçtiği coğrafi alan içinde başka bir adres göstermesi mümkündür.  Bu adresin de 

uygun olmaması halinde, başka adres gösterme hakkı tanınmayacak olup herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın ilgilinin başvurusu Başbayi tarafından tek taraflı olarak 

iptal edilir.  

B-Sabit Bayilik Verilmesine İlişkin Yöntem

1) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olması ve ticaret sicil kaydına işlenmiş olması,

2) 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmemiş olması veya hakkında iflasın ertelenmesi kararı 

verilmemiş olması,

3) Şahıs şirketlerinde tüm ortakların, sermaye şirketlerinde ise doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip ortaklar ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, genel 

müdür, genel müdür yardımcısı ile benzeri üst yönetim kademelerinde tüzel kişiliği idare ve temsile yetkili personelinin bu maddenin (a) bendinin üç numaralı alt bendinde 

belirtilen suçlardan mahkum olmaması,

4) Vergi dairesine kayıtlı olması, iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması,

(2) Süresi içinde başvuruda bulunan ve başvuru sahipleri ile bunların işyerlerine yönelik asgari şartları sağladığı tespit edilen her bir başvuru sahibinin, ilanda belirtilen sabit 

bayilik verilmesinde yapılacak puanlamaya esas teşkil edecek kriterlere uyup uymadığı tespit edilir. Her bir kriter puanın, kriterler için ayrı ayrı belirlenen asgari kabul 

edilebilir sınırı aşması gerekmektedir. 

(3) Başvuru sahiplerinde ve bunların işyerlerinde aranacak asgari şartlar ile belirlenen kriterleri sağlayıp ilanda duyurulan her bir coğrafi alan için başvuru sahiplerinin alması 

gereken asgari nihai puanı alanlar arasından noter huzurunda yapılacak kura ile sabit bayilik verilecek kişiler belirlenir.  Başvuru sahipleri arasında, ilanda duyurulan her bir 

coğrafi alan için asgari nihai puanı sağlayan en az iki aday çıkmaması halinde, asgari nihai puanı indirilebilir.  İlanda belirtilen her bir coğrafi alan için yeterli başvuru olması 

halinde, belirtilen bayilik sayısı kadar yine aynı usulle yedek aday belirlenebilir. 

(4) Sabit bayilik verilmek üzere belirlenen asil ve yedek kişiler, www.iddaa.com internet adresinde ilan edilecektir. İlanda sabit bayi olabilme hakkı kazandığı belirtilen asil 

kişiler, belirtilen süre içinde belgeleri ibraz etmek ve sözleşme imzalamak zorunda olup aksi halde herhangi bir bildirim süresine uyulmaksızın ilgilinin başvurusu ve sabit 

bayi olabilme hakkı tek taraflı olarak iptal edilecektir. Aynı usul yedek aday için de uygulanır. 

(5) Sabit bayi adayının, bayilik ruhsatı verilmeden ve bayilik sözleşmesi imzalanmadan önce en az 65.000,00-TL (atmışbeşbinTürkLirası) tutarındaki hasılat teminatını Spor 

Toto Teşkilat Başkanlığının ("Teşkilat") banka hesabına yatırması veya aynı miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunu Teşkilata vermesi, sabit bayilik 

sözleşmesinden kaynaklanan damga vergisini Teşkilatın banka hesabına yatırması ve 3.050,00-USD (üçbinelliAmerikanDoları) tutarındaki terminal teminatını Başbayi’nin  

banka USD hesabına yatırması gerekir.

(6) Kura ile belirlenen kişilere taahhütlerini yerine getirmesi ve anılan teminatları yatırmış olması şartıyla ruhsat verilerek Teşkilat, Başbayi ve bu kişiler arasında süresi 10 

(on) yılı geçmemek üzere süreli sabit bayilik sözleşmesi imzalanır. Kurada belirlenen asil aday ile sözleşme imzalanamaması halinde, yedek adaya aynı usulle ruhsat verilerek 

sözleşme imzalanır.

C-Sabit Bayilik Başvuru Sahiplerinde Aranacak Asgari Şartlar

B) Tüzel Kişiler (Şirket)

1) Türk vatandaşı olması,

2)  Fiil ehliyetine sahip olması,

3)  26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla 

süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, 

devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına 

fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ya da kanunun verdiği yetkiye dayalı olmaksızın; spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli 

ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatma ya da oynanmasına yer veya imkân sağlama, yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek 

bahis ya da şans oyunlarının internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den oynanmasına imkân sağlama, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya 

müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme, kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya 

müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etme suçlarından mahkum olmaması,

4) Akıl hastalığı nedeni ile özürlü bulunmadığı ve sabit bayilik yapmasında herhangi bir sakınca olmadığına dair sağlık raporu; 65 yaş üzerindekiler için ise sağlık kurulu 

raporu ile sabit olması, vesayet veya hacir altına alınmamış olması, 

5) Vergi dairesine kayıtlı olması, iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması, 

6) Sabit ikametgahı olması, 

7) Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması,

8) Kendisine, eşine veya birinci derece kan hısımlarına sabit bayilik verilmişse, bu bayiliğin bayinin kendi isteği ile iptali dışındaki bir sebeple iptal edilmemiş olması,

A) Gerçek Kişiler (Şahıs)

5) Sabit bayilik faaliyetini yürütmeye yetkili, her türlü yasal sorumluluğu ve ücreti bayiye ait olmak üzere en az bir çalışanı olması,

6) Sabit bayiye ait en az birer adet sabit telefon numarası, GSM telefon numarası, elektronik posta adresi bulunması,

7) Şahıs şirketlerinde (kollektif şirket, komandit şirket) şirketin Findex risk raporunun; tüm ortakların ise Findeks kredi notunun “orta riskli” veya “en riskli” derecesinde 

olmaması,

8) Anonim veya Limited Şirketlerde şirketin Findex risk raporunun; doğrudan yüzde on veya daha fazla hisseye sahip tüm ortakların ise Findeks kredi notunun “orta riskli” 

veya “en riskli” derecesinde olmaması,

9) Kendisine ait Findeks kredi notunun “orta riskli” veya “en riskli” derecesinde olmaması,

10) Kesinleşmiş vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcunun olmaması,

11) En az ilkokul mezunu olması.

12) Eşleri ile birinci ve ikinci derece kan hısımlarının Teşkilat ya da Başbayi çalışanı olmaması.



d) Son bir haftalık kaydı barındıracak şekilde, terminal ve yazıcıyı gören en az bir adet  kamera kurulumunun tamamlanması gerekmektedir.

F-Taahhütlerin Yerine Getirilmesi

D-Sabit Bayilik Faaliyetine Yönelik Mesafe Koşulları

a) İşyerinin; iş ve insan yoğunluğunun olduğu, tercihen cadde üzerinde veya işlek bir sokakta ya da alışveriş merkezlerinde bulunması,

b) İşyeri içerisinde oyun alanı ve oyun reklam alanının oluşturulması,

c) Esas faaliyeti spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis oyunlarını oynatmak olan münhasır bayilerin yukarıda belirtilen şartlar yanında; işyerinin asgari 

25 metrekare kullanım alanı olması, işyerinde maç sonuçlarının canlı olarak izlenebildiği ekranların bulunması, bilgisayar, internet bağlantısı ve aktif elektronik posta 

kullanımının bulunması, iştirakçiler için gerekli banko ve masa düzenlerinin sağlanmış olması, posterlik ve program sergileme ünitelerinin bulunması, iştirakçileri karşılama 

bankosu olması,ç) Münhasır ve diğer sabit bayiler için ayrı ayrı olarak belirlenen renk ve dekorasyon şekillerine uygun iç ve dış mekan dekorasyonunun ve tefrişatının tamamlanmış olması, 

Başvuru sahipleri tarafından bildirilen sabit bayilik faaliyeti yürütülecek adresin; en yakın sabit bayi ile mesafesinin en az 250 metre, en yakın ilk ve orta öğretim kurumu ve 

cami ile mesafesinin ise en az 100 metre olması zorunludur.  Kapalı ticari alanlarda (alışveriş merkezleri, havalimanları v.b) tesis edilecek sabit bayilikler ile aynı sabit 

bayinin mevcut ve adına tesis edilecek yeni sabit bayilikleri arasında mesafe şartı aranmayacaktır.                                                                  

Bayilik ruhsatı verilmeden ve bayilik sözleşmesi imzalanmadan önce sabit bayinin bayilik için ilanda belirtilmiş olan kurumsal, teknik ve elektronik yatırımları ile kendisine 

ve iş yerine ait taahhütlerinin tamamlanması gerekmektedir. Süre içerisinde eksiklikler yerine getirilmezse veya Başbayi tarafından uygun bulunmazsa sabit bayi olabilme 

hakkı Başbayi tarafından tek taraflı olarak iptal edilecektir. 

9) Kesinleşmiş vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borcunun olmaması.

10) Şirket, şirket ortakları ya da temsilcilerine daha önce sabit bayilik verilmişse, bu bayiliğin bayinin kendi isteği ile iptali dışındaki bir sebeple iptal edilmemiş olması,

11) Şirket ortaklarının veya temsilcilerinin eşleri ile birinci ve ikinci derece kan hısımlarının Teşkilat ya da Başbayi çalışanı olmaması.

Ç-Sabit Bayilik Başvuru Sahiplerinin İşyerlerinde Aranılacak Asgari Şartlar;


