DUYURU :1
İdaremizce, gelen talepler doğrultusunda; bayilik devirlerine belirlenen şartlar
dahilinde izin verilmiştir.
Milli Piyango Sayısal Oyunlar Bayiliği Devir İşlemleri Hakkında Duyuru
Bu amaçla, sayısal oyunlar bayiliğinin devir edilmesine yönelik aşağıda belirtilen usul
ve esaslar dahilinde, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinin
24/c-1 alt bendi hükmü uyarınca kurasız olarak verilen bayilikler hariç olmak üzere, devir
işlemi yapacak bayiliklerden;
1- Yeni devir işlemi yapacakların, bayilik faaliyetinin yürütüleceği işyerine ait vergi
levhası ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı gibi bayilik için gerekli tüm resmi belgelerin
bayiliği devralacak kişi adına düzenlenmesi ve bu kişiler açısından en az bir yıldır
faaliyet gösterme şartı aranmayacaktır,
2- Devralacak kişi ile bayilik faaliyetinin yürütüleceği işyerinin Sayısal Oyunlar
Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen
nitelikleri haiz olması, ayrıca kesinleşmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik primi
borcunun olmaması gerekmektedir.
3- Devir alınacak olan bayiliğin aynı işyerinde sürdürülmesi kaydıyla 100 metre mesafe
koşulu aranılmayacaktır.
4- Devir alınan bayiliklerin, devir tarihinin üzerinden bir yıl geçmeden yeniden devrine
izin verilmeyecek olup, ayrıca 14.02.2018 tarihinden önce verilen bayilikler ile ilk
defa verilecek bayiliklerin de, bayilik sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren bir
yıl geçmeden devrine izin verilmeyecektir.
(14.02.2018 Tarihinden önce devir yapanlar)

II-

Başvuru Formu ve başvuru formunda belirtilen belgeler ve Sayısal oyunlar
bayiliğinin örnek (a) ile (b)’de gösterilen dilekçe örneği ile başvuruda
bulunacaktır.
İşyeri tespiti raporunda işyerinin fiilen devir edildiğinin anlaşılması durumunda;
Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinin 32/n bendi gereğince ilgili bayiliğe iptali işlemi
yapılacak, aynı işyerinde faaliyetini sürdüren kişinin durumunu belirtir dilekçe ve
Başvuru Formu ve başvuru formunda belirtilen belgelerle başvurması
gerekmektedir.

III-

İdaremizce devir talebinde bulunan kişilerin işyeri tespitleri yapılacaktır.

IV-

Mevzuatımıza uygun bir işyeri olması halinde, tespit tarihinden itibaren 30 gün
içinde mevzuatımızda sözleşme için gerekli belgeler tamamlatılması ve Makam
onayının alınması sonrası bayiliği devralacak olan ilgili bayi adayına yazılı tebligat
yapılarak 30 gün içerisinde İdareye 20.000 (Yirmibin) Türk Lirası + KDV
tutarında devir bedeli ile İdaremizce belirlenmiş olan teminat bedelinin ödenmesi
ve bayilik sözleşmesi imzalaması için yazı yazılacaktır.

I-
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V-

Yukarıda anılan süre zarfında sözleşme imzalanmaması halinde bahse konu
mevcut bayiliğin iptal edildiğinden bayiliği devralacak kişi adına yapılan başvuru
da hükümsüz kalacaktır.

Başvurular İdaremize 29.06.2018 tarihine kadar yapılacak olup, bu tarihten sonra
yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
(14.02.2018 tarihlinden sonra devir yapacaklar)
Başvuru Formu ve ekli belgeler ile birlikte sayısal oyunlar bayiliğinin devri ile ilgili
örnek (a) ve (b)’de gösterilen dilekçe örneği ile başvurulması halinde,
I-

İdaremizce işyeri tespitleri yapılacaktır,

II-

Mevzuatımıza uygun bir işyeri olması halinde, tespit tarihinden itibaren 30 gün
içinde mevzuatımızda sözleşme için gerekli belgeler tamamlanması ve Makam
onayının alınması sonrası bayiliği devralacak olan ilgili bayi adayına yazılı tebligat
yapılarak 30 gün içerisinde İdareye 20.000 (Yirmibin) Türk Lirası + KDV
tutarında devir bedeli ile İdaremizce belirlenmiş olan teminat bedelinin ödenmesi
ve bayilik sözleşmesi imzalaması için yazı yazılacaktır.

III-

Ancak, bayiliği devralacak olan ilgili bayi adayının bu süre zarfında sözleşme
imzalamaması halinde başvurunun hükümsüz kalarak, daha sonra söz konusu
mevcut bayiliği devredecek olan bayimize de yazılı tebligat yapılması suretiyle
mevzuatımıza göre istenilen tüm evrakları yeniden ibraz edip, sözleşme
imzalaması için 30 gün süre verilecektir.

IV-

Yukarıda anılan süre zarfında mevcut bayimizin sözleşme imzalaması durumunda
bayiliği devam edecek, sözleşme imzalamaması durumunda ise bayilik ruhsatı
iptal edilecektir.
(Tüzel kişi devir işlemlerinde)

Tüzel kişi bayiliğin başka bir tüzel kişiliğe veya tüzel kişi bayiliğin şirket ortağı olan
ya da olmayan gerçek kişiye devir taleplerinde; Başvuru Formu ve ekli belgeler ile birlikte
sayısal oyunlar bayiliğinin devri ile ilgili tüzel kişi yetkilisinin imzalayacağı örnek (a) ve
(b)’de gösterilen dilekçe örneği ile başvurulması gerekmektedir.
I-

İdaremizce işyeri tespitleri yapılacaktır.

II-

Bu tür devir başvurularında gerekli şartların haiz olunması ve İdareye
20.000(Yirmibin) Türk Lirası + KDV tutarında devir bedeli ödenmesi kaydıyla
uygun görülen devir taleplerine izin verilecektir.

III-

Bu kapsamda yapılacak devir işlemlerinde 11.10.2012 tarihli ve 90 sayılı İdare
Yönetim Kurulu Kararının 5 inci maddesinin (C) bendinin (b) ve (d) alt
bendlerinde belirtilen koşulun aranmayacak, ancak (c) bendinde belirtilen Ortaklar
Kurulu kararının devir verilecek/alınacak gerçek/tüzel kişi adına düzenlenecek
noter onaylı belge istenecektir.
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IV-

Mevzuatımıza uygun bir işyeri olması halinde, tespit tarihinden itibaren 30 gün
içinde mevzuatımızda sözleşme için gerekli belgeler tamamlanması ve Makam
onayının alınması sonrası bayiliği devralacak olan ilgili bayi adayına yazılı tebligat
yapılarak 30 gün içerisinde İdareye 20.000 (Yirmibin) Türk Lirası + KDV
tutarında devir bedeli ile İdaremizce belirlenmiş olan teminat bedelinin ödenmesi
ve bayilik sözleşmesi imzalaması için yazı yazılacaktır,

V-

Ancak, bayiliği devralacak olan ilgili bayi adayının bu süre zarfında sözleşme
imzalamaması halinde başvurunun hükümsüz kalacak, daha sonra söz konusu
mevcut bayiliği devredecek olan bayimize de yazılı tebligat yapılacak ve
mevzuatımıza göre istenilen tüm evrakları yeniden ibraz edip, sözleşme
imzalaması için 30 gün süre verilecektir,

VI-

Yukarıda anılan süre zarfında mevcut bayimizin sözleşme imzalaması durumunda
bayiliğinin devam etmesini, sözleşme imzalamaması durumunda ise bayilik ruhsatı
iptal edilecektir.

İdaremizce yukarıda maddeler halinde belirtilen sayısal oyunlar bayilik devir iş ve
işlemlerine yönelik uygulanacak esas ve usulleri belirlenmiştir.
Kamuoyu ve bayilerimize duyurulur.
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MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LOTO DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
SAYISAL OYUNLAR BAYİLİK DEVİR DİLEKÇESİ (A)
İdarenizin .................. İli ........................ İlçesi ........................... Ruhsat
numarası ile sayısal oyunlar bayilik faaliyetimi yürütmekteyim
.......................................... nedeniyle .................................... ruhsat numaralı
sayısal oyunlar bayiliğimi ............................................. TC/Vergi numaralı
............................................ ‘a devretmek istiyorum.
İdarenizin bayilik devrine ilişkin mevzuat hükümleri ve sayısal oyunlar
yönetmeliğinin bütün şartlarını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ediyorum. Devir
işlemlerinin yapılması ve yatırmış olduğum bayilik teminatının tarafıma
ödenmesi hususunda,
Gereğini arz ederim. ....../......./2018
Adı Soyadı
İmza
TC No:
Adres:
Tel:

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
LOTO DAİRESİ BAŞKANLIĞINA
SAYISAL OYUNLAR BAYİLİK DEVİR DİLEKÇESİ (B)
İdarenizin .................. İli ........................ İlçesi ............................ Ruhsat
numaralı
sayısal
oyunlar
bayiliğini
devretmek
isteyen..............................................‘dan bayiliği devralmak istiyorum.
İdarenizin bayilik devrine ilişkin mevzuat hükümleri ve sayısal oyunlar
yönetmeliğinin bütün şartlarını kayıtsız ve şartsız olarak kabul ediyorum.
Belirlenen bayilik bedeli olan 20.000.-TL + KDV tutarını ve bayilik teminatını
ödeyeceğimi taahhüt ederim., Bayiliğin adıma verilmesi hususunda,
Gereğini arz ederim. ....../......./2018
Adı Soyadı
İmza
TC No:

Adres:
Tel:

EK:
1- Bayilik Başvuru Formu,

2- İşyerine ait vergi levhası,
3- İşyeri Açma ve Çalışma İzin Belgesi
4- Ticaret Sicil Gazetesi ile ticaret odası kayıt belgesi, (tüzel kişilerden)
5- Şirket müdürü veya sorumlusu imza sirkülerinin bir örneği, (tüzel kişilerden)
6- Esnaf Odası Kayıt Belgesi,
7- Adli Sicil Kayıt belgesi, (konu bölümü resmi kurum olarak istenilecektir)
8- SGK prim ve sigorta borcu yoktur yazısı,( Türkiye geneli olarak alınacaktır)
9- Vergi Dairesinden vergi borcu yoktur yazısı,
10- Vergi Dairesinden mükellefiyet yazısı,
11- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
12- 3 Adet fotoğraf vesikalık (gerçek kişilerden)

