
Sizin için iddaa birebin hakkında bilmeniz gerekenler

Türkiye'de geniş bir oyuncu tabanına sahip olan legal bahis sitesi birebin adresi 
tarafından sunulan en yeni hizmetlerden biri ve birebin sitesinde çeşitli istatistikler, 
üst kuponlar, ön ödemeli kuponlar ve daha fazlası gibi birçok değişik bahis konusu 
bulabilirsiniz.

Birebin 2011 yılında iddaa pazarına girdi ve biraz farklı kullanım ve faydalar 
sunuyor. En önemli avantajlardan biri, mevduat işlemleri için herhangi bir ücretin 
olmaması ve Facebook'a bağlanma kolaylığıdır. Şimdi iddaa programı birebin 
uygulayın. Spor Toto tarafından lisanslanan bir site, bahis dışında herhangi bir kumar 
eklemez.

En karlı çevrimiçi bahis sitelerinden biri ve tamamen yasal birebin sitesi sürekli 
güncellenen özellikleriyle dikkat çekiyor. Diğer ulusal bahis siteleri arasında oldukça 
yeni olmasına rağmen kısa sürede üye olabilirsiniz. Bu yüzden iddaa birebin deneyin.

Bu bahi sitesi kalitesi ile Türkiye'nin birçok platformda hizmet veren aktif ve yasal 
hükümlerinde yer alan sitelerden biri dönmüştür. Spor Toto bölümlerinde aktif 
hizmetler alabilirsiniz.

Site tasarımı çok başarılı ve insanlar aktif hizmet alabilir. Sistemin çok basit olması, 
karışıklığı da açıkça ortadan kaldırır. Hemen iddaa programı birebin ya da iddaa 
tahminleri birebin deneyin.

Popüler bahisleri de açıkça görebilirsiniz. Bahisler hakkında bilgi alabilir, takımın 
performanslarını görüntüleyebilirsiniz. Konuları, örneğin maç başladığında 
alabilirsiniz. Birebin size tüm detayları sunuyor.

Burada birebin iddaa programı hakkında öğrenebilirsiniz 

Hepinizin bildiği gibi, ülkemizdeki spor bahisleri Spor Toto Genel Müdürlüğü 
tarafından oluşturulan İddaa programı ile düzenlenir. Bu program aracılığıyla bahis 
yapan yasal bahis siteleri vardır. 

Bahis programında yabancı bahis sitelerine kıyasla çok fazla alternatif yoktur. 
Özellikle, yasal bahis sitelerinde tekli bahislerde oynanabilecek maç sayısı çok azdır. 
Hemen birebin iddaa programı tıklayın.

Genellikle, bir maç için bahis seçenekleri haftada birkaç maçla sınırlıdır, ancak 
yabancı bahis sitelerinde her gün yüzlerce canlı bahis oynanabilir ve tüm maçlar tek 
maç olarak oynanabilir.



Oynadığınız kuponlar için kupon puanı (BP) kazanabilir ve belirli bir seviyeye 
ulaştıklarında kupon yapabilirsiniz. Diğer sitelerden bariz fark, tüm bankalara para 
yatırırken komisyon olmadan işlem yapmanızdır. Şimdi birebin iddaa tahminleri 
tıklayın. Sitesine erişebilir, kayıt linkine tıklayabilir, bilgilerinizi doğru girebilir ve 
oynamayı deneyebilirsiniz.

Kuponlar, bahis heyecanının gerçekleştiği bu sitede günün herhangi bir saatinde 
oluşturulabilir. Ayrıca günün herhangi bir saatinde bir anlaşmaya giren bankalara 
para yatırabilir, ayrıca kullanıcılar siteye çok pratik ve basit bir şekilde ve komisyon 
olmadan para yatırabilirler. Şimdi birebin iddaa programı butonuna tıklayın.

Site kullanıcılarına resmi bir hizmet sunduğu için yabancı lisans yoktur. Ayrıca, 
uygulamadaki hazır kuponları ve popüler ipuçlarını takip ederek kuponları kolayca 
hazırlayabilirsiniz. Birebin.com'da oynanan canlı maçların ve kuponların sonuçları 
anında takip edilebilir. Beklemeden birebin iddaa tahminleri tıklayın.

Ayrıca futboldan basketbola bunları da bulabilirsiniz:

 Maç sonuçları; 
 Sonuçlar; 
 Hazır kuponlar; 
 Tahminler; 
 Gerçek zamanlı yardım.

Kolayca üye olabilip para işlemleri yapabilirsiniz. Ardından hemen bahislerde 
oynamaya başlayabilirsiniz. Sayfada en önemli maçları ve en son haberleri 
bulacaksınız. Neden bekliyorsunuz, birebin iddaa tahminleri butonuna basın.

Para konusu ve üyelik prosedürü birebin iddaa sitesinde 

Üyelik gerekli adımlardan biridir. Çünkü üye değilseniz kaliteli bir hizmet almak 
imkansızdır. Katılımcı formunu doldurup doğru bilgileri verirseniz, problem 
hissetmeyeceğinize inanabilirsiniz. 

En önemli şey kullanıcı sözleşmesidir. Okumalı, anlamalı ve onaylamalısınız. Çünkü 
başka bir şekilde kâr etmek imkansızdır. Eğer hala iddaa programı birebin 
denemediyseniz deneyin.

Sitesine üye olmak yeterli değildir. Buna ek olarak para yatırmak zorundasınız. 
Yatırımdan sonra aktif olarak bilgi alabilir, işlem yapabilir ve kâr edebilirsiniz. İkisi 
en önemli kurallardır. En iyi ortamı kazanmak için doğru adımı atın ve takdir 
edeceğinizden şüpheniz kalmaz. Şimdi iddaa birebin uygulayın.

Üyelik işleminden sonra hesabın etkinleştirilmesi gerekir, bu nedenle gerçek 
bilgilerinizi giriş yaptığınızdan emin olun. Hesabı aktifleştirdikten sonra bahisler, 



Süper Toto ve at yarışı gibi çeşitli yasal bahis seçeneklerini kullanarak işlem 
yapabilirsiniz.

Aşağıdaki listelenen anlaşma yaptıkları bankalarda yapılan mevduat işlemleri için 
ücret alınmaz. Hemen iddaa birebin deneyin. İnternet, borç ve nakitsiz prosedürler de 
dahil olmak üzere, çoğu sözleşmesi olan banka için ödeme yapmayacaksınız: 

 Garanti; 
 Denizbank; 
 İş Bankası; 
 Akbank; 
 Halkbank. 

Ayrıca Turkcell ve Avea mobil ödemelerini kullanarak hesabınıza para 
gönderebilirsiniz. Web sitesi şu anda kredi kartı ödemeleri kullanmaz. Ayrıca birebin 
iddaa, cep telefonlarından kredi göndermek için ücret almaz. Diğer yasal bahis 
sitelerinden farklı olarak, at yarışı ve ulusal piyangolar sunulmaz.

Diğer bankalar aracılığıyla para yatırmak üzere para yatırma sayfasındaki hesap 
numaralarını kullanabilirsiniz. Ancak para transferleri gibi yöntemlerde kesintiler 
olduğundan dolayı bu biçimde ikmal yapmanızı önermiyoruz. Hemen birebin iddaa 
tıklayın.

Ayrıca para çekme uğruna önce sitenin uygun bölümüne gitmeli ve banka hesabını 
belirlemelisiniz. Bu hesap kayıtlı olduğunuz adla eşleşmelidir. Aksi takdirde çekme 
işlemleriniz yürütülmez. 

Türkiye'de bulunan hemen hemen tüm bankaları kullanabilirsiniz. Hesabı belirlerken 
banka adı, hesap numarası ve IBAN numarasını girdikten sonra tanımlama işlemi 
gerçekleşir. Bundan sonra kazandığınız miktarı geri çekebilirsiniz. Böylece birebin 
iddaa tıklayın.


