DUYURU
MĠLLĠ PĠYANGO ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LOTO DAĠRESĠ BAġKANLIĞI
İdaremiz Sayısal Oyunlar Yönetmeliği hükümleri gereğince ekli listede belirtilen yerleşim
yerleri için 06 Ağustos 2019 Salı günü Saat 09:00’da Ankara’da Sayısal Oyunlar bayilik
kurası düzenlenecek olup, bayilik kurasında aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır.
1- Sayısal Oyunlar Bayiliklerinin verilmesinde, baĢvuru sahiplerinin aĢağıdaki Ģartları
taĢıması esastır.
a) Sayısal Oyun bayilikleri gerçek ve tüzel kişilere verilir. Başvurular, Sayısal Oyunlar
Bayilik Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulmak suretiyle, Genel Müdürlüğümüze veya
Şube Müdürlüklerimize elden teslim edilerek ya da posta yoluyla yapılacaktır. Kura öncesi
veya sonrası sahte ya da gerçeğe aykırı beyanların tespiti halinde ilgiliye ait işlemler iptal
edilir.
b) Sayısal oyun bayilikleri; gazete ve tekel bayilikleri, süpermarket, market, büfeler ile
kuruyemiş, kırtasiye, cep telefonu, bilgisayar ve müzik kaseti gibi çok sayıda ve sürümü bol
ürün satan veyahut sabit piyango, spor toto ve ganyan bayiliği üzerine faaliyet gösteren
işyerlerine verilebilir.
c) Kura sonrası bayi olmaya hak kazananın ve aynı zamanda işyerinin İdarece belirlenen
mevzuattaki tüm şartlara haiz olması gerekmektedir.
d) Kura sonrası asil ve yedek olarak belirlenen bayi adaylarının iş yeri tespiti Loto Dairesi
Başkanlığı veya Şube Müdürlüklerince yapılır. İşyeri tespitini takip eden 30 gün içinde
istenilen evraklar (Vergi levhası, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, Adli Sicil Belgesi, Faal
Mükellefiyet Durum Belgesi ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, SGK Borcu olmadığına dair
belge, Vergi Borcu olmadığına dair belge ile tüzel kişiliklerde Ticaret Sicil Gazetesi
Fotokopisi ve İmza Sirküsü) ile beraber İdaremize başvuru yapılması gerekmektedir. Verilen
süreler içerisinde evrakları teslim etmeyen bayi adaylarının kazanılmış hakları sona erer.
e) İşyeri tespiti mevzuatımıza uygun olan Bayi adayının, istenilen evrakları teslim etmesine
müteakip alınacak bayilik Makam Olurunun ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 30 gün
içerisinde İdaremizce belirlenen bayilik teminatı ile bayilik bedelini İdaremiz hesaplarına
yatırılarak, İdaremiz ile bayilik sözleşmesi imzalaması gerekmektedir. Verilen süreler
içerisinde evrakları teslim etmeyen, bayilik sözleşmesini imzalamayan bayi adaylarının
kazanılmış hakları sona erer.
f) Bayilik başvurularında ücret talep edilmez.
2- Bayilik verilmesinde;
a) 06.08.2019 tarihli çekiliş için, İdaremiz Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde öngörülen şartları
taşıyarak başvuru yapanlara, başvurularına müteakip yazılı olarak kura yeri ve saati
bildirilecektir.
b) Çekiliş heyeti; İdare personeli ve noterden oluşacak, isteyen başvuru sahipleri kura
çekilişini izleyebilecektir.
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c) İdare tarafından ilan edilen bayi sayısı kadar çekiliş, noter huzurunda yapılacaktır. Sayısal
Oyunlar Bayiliği verilecek gerçek veya tüzel kişiler, başvuru sahipleri arasından kura çekilişi
ile belirlendiğinden, Sayısal Oyunlar bayiliği almak için aracı olabileceklerini
söyleyenlere kesinlikle itibar etmeyiniz.
d)Sayısal oyun bayiliği verilmesi planlanan yerleşim yerlerinde belirlenen adette asil ve asil
sayısının üç katı yedek sayısal oyun bayiliği kurası gerçekleştirilecektir.
Ancak, sayısal oyunlar bayiliği verilecek yerleşim yerinde bayi aday sayısının aynı yerleşim
yerine verilecek bayilik sayısıyla aynı ya da az sayıda olması halinde yedek çekilişe gerek
kalmayacaktır.
e) Çekiliş sonucu bir tutanağa bağlanacak, çekiliş heyeti ve noter tarafından imzalanacaktır.
Ayrıca, çekilişi izleyen başvuru sahiplerinin imzasının alınmasına da özen gösterilecektir.
f) Çekiliş sonucu belirlenmiş olan başvuru sahiplerinden, sonradan bayi olma şartlarını
taşımadığı anlaşılanlar için bu kura, kazanılmıĢ hak sayılmayacaktır.
g) Mevcut ve oluşabilecek terminal stok durumu dikkate alınarak kurada bayilik almaya hak
kazanan işyerlerine İdaremiz ile sözleşme imzalama tarihi dikkate alınarak sırayla Sayısal
Oyunlar terminali bağlanacaktır.
h) Asil kura çekilişini kazananlardan bayi olabilme şartlarından herhangi birini haiz olmadığı
anlaşılanlar veya bayi sözleşme çağrı tebligat tarihinden itibaren 30 gün süre içinde sözleşme
imzalamayanlar ile hakkından vazgeçenler, sayısal oyunlar bayi olma hakkını kaybeder.
ı) Yedek çekilişte kazananlar ise, sadece asil çekilişte kazananların arasında bayi olabilme
şartlarından herhangi birine haiz olmadığı anlaşılanlardan veya bayi sözleşme çağrısına
yönelik tebligat tarihinden itibaren 30 gün içinde sözleşmeye imzalamayanlar ile hakkından
vazgeçenlerin yerine sayısal oyunlar bayilik sözleşmesi için kura sırasına göre çağrılır.
Asil ve yedek çekilişte kazananın hakkı 6 Ağustos 2019 tarihli sayısal oyunlar bayilik kurası
için geçerli olup, daha sonra yapılacak kuralarda hak iddia edemezler.
3- Sayısal oyunlar bayiliği için yapılacak başvurular 11 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak
olup, 25 Temmuz 2019 PerĢembe günü mesai bitimine kadar kabul edilecektir. (Postadaki
gecikmeler, eksik belge ve faks ile yapılan baĢvurular dikkate alınmaz)
4) 6 Ağustos 2019 tarihinde İdaremiz Anıttepe Hizmet Binası (Maltepe Mh. Gençlik Cad.
Şehit Erdönmez Sk. No:11 Çankaya/ANKARA) Çekiliş Salonunda yapılacak kura, başvuruda
bulunanlara ve kamuoyuna açık olarak yapılacaktır.
MĠLLĠ PĠYANGO ĠDARESĠ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BaĢvuru Adresi:
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Loto Dairesi Başkanlığı
Nasuh Akar Mahallesi, Ziyabey Caddesi 1400. Sokak No:1
06520 Balgat-Çankaya/ANKARA
Tel: 0312-285 36 70

2

