Basın Bülteni

İDDAA’DA YENİ DÖNEM BAŞLADI
28 Ağustos'ta İDDAA'da yeni bir dönem başladı… Türkiye'de de majör liglere
CANLI İDDAA ve tek maç üzerinden seçim yapma imkanı sağlandı. Yeni
döneminin start almasıyla birlikte Spor Toto'nun yasal şans oyunları
bayisi tuttur.com, üyelerinin tercihlerine göre bir araştırma yaptı.
İDDAA'da favoriler Beşiktaş ve Fenerbahçe
CANLI İDDAA döneminin start almasıyla birlikte Spor Toto'nun yasal şans oyunları
bayisi tuttur.com, üyelerinin tercihlerine göre bir araştırma yaptı. Buna göre, 28 Ağustos
sonrası CANLI İDDAA'da en çok tercih edilen maç Beşiktaş-Çaykur Rize karşılaşması oldu
Pre-Match olarak adlandırılan maç öncesi bahis türünde ise ilk sırayı ligin 4. haftasındaki
Alanya-Fenerbahçe karşılaşması aldı.
Yeni dönemde CANLI İDDAA'da en çok ilgiyi Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşması
gördü. Maç öncesi bahis türünün en popüleri ise Alanya-Fenerbahçe mücadelesiydi...
CANLI İDDAA döneminde en çok tercih edilen Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçını sırasıyla
Real Madrid-Club Brugge, Türkiye-Andorra, Moldova-Türkiye ve Alanya-Fenerbahçe
maçları takip etti. tuttur.com üyelerinin bu periyotta en çok tercih ettiği bahis türü maç
sonucu ve 2.5 GOL ÜSTÜ olurken, CANLI İDDAA'da en çok bahis yapılan ligler sırasıyla La
Liga, Süper Lig, Serie A, Premier League, Ligue 1 ve Bundesliga'ydı. CANLI İDDAA'da
takım bazında Süper Lig'in en çok tercih edilen takımı ise Fenerbahçe. La Liga'da
Barcelona, Premier League'de ise Liverpool en gözde takımlar olarak dikkat çekti.
Kupon alışkanlığı devam ediyor
En çok bahis yapılan maçlardan biri Roma-Başakşehir
CANLI İDDAA'ya rağmen üyeler maç öncesi yaptıkları kupon alışkanlığından da
vazgeçmedi. Karşılaşma öncesi oynanan kuponlarda Alanya-Fenerbahçe maçı ilk sırayı
aldı. tuttur.com üyelerinin en çok bahis yaptığı maçlar Roma-Başakşehir, Paris Saint
Germain-Real Madrid, Juventus-Leverkusen ve Napoli-Liverpool maçlarıydı.
Maç öncesi bahis türünde Premier League'in başı çektiği görüldü ve TFF 1. Lig maçları
ikinci sıraya oturdu. Süper Lig, Serie A, La Liga ve Bundesliga onları takip etti. Bu alanda
CANLI İDDAA'nın aksine 2.5 GOL ÜSTÜ en popüler bahis türü oldu, maç sonucu ikinci
sırayı aldı.
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TUTTUR.COM hakkında: TUTTUR.COM, 2009 yılında kurulan, Saran Group'a ait resmi
elektronik şans oyunları bayisidir. İDDAA oyunlarının yasal adresi olan TUTTUR.COM,
canlı iddaa, fenomen kuponları ve hazır kuponlar gibi kazandıran özellikleriyle
kuruluşundaki Sosyal Bahis amacına hizmet etmektedir.
Saran Group Hakkında
1995 yılından bu yana farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketler topluluğu olan
Saran Holding, yüzde yüz öz sermayeli olup, medya, yayıncılık, online, turizm, havacılık,
ve savunma olmak üzere 6 sektörde faaliyet göstermektedir. Ulusal kalkınma planları ile
uyum sağlayarak, uzun vadeli iş planlamaları da yapan Saran Group, 33 şirket ve 3.500’i
aşkın çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biridir.

