
KAMPANYA KOŞULLARI: 

• Kampanya aşağıdaki şart ve koşulları kapsar, katılımcılar kampanyaya katılarak bu 
koşulları kabul etmiş sayılırlar. 

• Kampanya 6.000 katılım ile sınırlıdır. Katılım sayısı tamamlandığında Emaar 
kampanyayı 1 ARALIK 2019 tarihinden önce bitirebilecektir. 

• Kampanya 29 Kasım – 01 Aralık 2019 tarihleri arasında Emaar içinde kampanyaya dahil 
olan mağazalarda geçerli olacaktır.  

• Kampanyaya katılan mağazalar hakkında bilgi almak için Kampanya Kayıt Masalarına 
başvurulabilir veya https://www.emaarsquaremall.com web adresinden bilgi alınabilir.  

• Kampanyaya katılmak için https://www.emaarsquaremall.com/emaarda.com 
adresinden form doldurulması gerekmektedir. 

• Harcanan bakiyenin %70’inin geri alınabilmesi için Kampanya Kayıt Masalarına veriilen 
fiş tutarının minimum 50 TL olması ve kampanya kayıt tarihinde düzenlenmiş olması 
gerekmektedir.  

• Kampanyadan yararlanmak için aynı gün içinde yapılan alışveriş tutarı  toplamı 500 TL 
ve üzeri olmalıdır. Katılımcılara min. 500 TL ve üzeri tutarındaki alışverişlerinin %70’i 
EMAAR Param Kart’larına hediye olarak  yüklenecektir. 

• Kazanılan hediye tutarı müşterinin kaydı tamamlandıktan 32 gün sonra katılımcının 
Emaar Param Kartına yüklenecektir. Yüklenen bakiyeler en geç 31 Ocak 2020 saat: 
22.00’a kadar ve sadece Emaar içinde kampanyaya dahil mağazalarda kullanılacaktır. 
Bu tarihe kadar kullanılmayan bakiyeler geçerliliğini yitirecektir. 

• Kampanya süresince katılımcının kazanabileceği maksimum hediye tutarı 1.000 TL’dir.   

• Bir kişi kampanya süresince %70’ini geri al kampanyasına yalnızca bir kez katılabilir.  

• Kampanyaya katılımda “geçerli alışveriş belgesi” olarak sadece Emaar tarafından 
açıklanmış “Kampanyaya Dahil Olan Mağazalar” listesindeki mağazalardan alınan 
orjinal fiş/fatura/e-fatura ile ve üzerinde TCKN (Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık 
Numarası) yazılı resmi bir kimlik belgesi ibraz ederek katılınabilir. 

• E-fatura ile katılımlarda, sadece Emaar mağazalarından yapılan alışverişe ait e-
faturaların görüntüsünün bastırılarak kayıt görevlisine ibrazı ve bir nüshasının teslimi 
şarttır. 

• Yüklenen tutarların harcanabileceği mağazalar listesi Emaar Square Mall web sitesinde 
yayınlanacaktır. 

• Kapsam dışı mağazalar ve ürünler: Emaar içerisinde bulunan döviz bürosu işlemleri, 
bankalardan/ATM’lerden alınan makbuzlar, tütün ve tütün mamulleri, market 
harcamaları, alkol ve alkollü içecek alımları, şans oyunları harcamaları, sarrafiye altın, 
kuyum, takı, elektronik, beyaz eşya, küçük ev aletleri alımları, market alışverişleri, 
eczane ilaç alımları, mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, TL/dakika 
yüklemeleri, ürün değişim fiş/fatura/e-faturaları, turizm ve seyahat harcamaları, spor 
üyeliği satın alımları, hediye çeki satın alımları, hediye çeki ve/veya Param Kart ile 
yapılan alışverişler ve tüm hediye tutarları kampanyaya dahil değildir.  

• Kampanya farklı kampanyalarla birleştirilemez.  

• Katılımcılar, kampanya süresince yaptıkları alışverişlerde ve hediye bakiyelerle 
yaptıkları alışverişlerde oluşabilecek ayıplı mal veya hizmetten veya sair sebeple ortaya 
çıkabilecek her türlü durumdan Emaar’ın sorumlu olmadığını bilerek ve bu hususu 
kabul ederek kampanyaya katıldıklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.  
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• Kazanılan hak devredilemez ve hediye edilen bakiyelerin nakit karşılığı talep edilemez. 
Kampanyaya katılım sağlanan alışveriş belgeleri Kampanya Kayıt Masalarında kayıt 
altına alındıktan sonra üzerlerine kampanyaya katılım yapıldığına dair kaşe basılacaktır. 

KAMPANYANIN GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR: 

• Kayıt sırasında katılımcıdan Ad/Soyad/Adres/TCKN bilgileri ve alışveriş belgeleri 
alınacaktır. Kampanyaya katılım sağlayabilmek için katılımcının ismi ile alışveriş belgesi 
üzerinde yazılı ismin aynı olması zorunludur, farklı isimlere düzenlenmiş alışveriş 
belgeleri ile katılım sağlanamayacaktır.  

• Aynı kişi tarafından farklı e-mail adresleri ve telefon numaraları ile kampanyaya katılım 
kurallara aykırı olup, Emaar, katılımcının kullanımını inceleme ve kötü niyetten 
kuşkulandığı takdirde; kullanıcıyı uyarma, kullanıcıdan alışveriş belgesini fiziksel olarak 
veya posta yolu ile göndermesini istemeye ve gerekirse kullanıcının kazandığı hakları 
iptal etme hakkını saklı tutar. 

• Katılımcının farklı e-mail adresleri, telefon numaraları kullanmak suretiyle kampanyaya 
katıldığının belirlenmesi durumunda Emaar, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri 
uyarınca katılımcı hakkında  başta “nitelikli dolandırıcılık” olmak üzere ilgili suçlardan 
suç duyurusunda bulunma ve kazanılan meblağları tüm yasal faizi, avukatlık ücretleri 
ve diğer sair masrafları ile birlikte tazmin etme hakkını saklı tutar.   

• AVM mağazalarının internet sitelerinden yapılan alışverişler, ürün teslimi Emaar’dan 
yapılmış olsa dahi kampanya kapsamında değerlendirilmeyecektir.  

• Emaar tarafından daha önce düzenlenen kampanyalara katılım göstererek Param 
Kart’ına bakiye yüklenen katılımcıların, kampanya katılımının alınması için Kampanya 
Katılım Masası’nda ilgili alışverişi Param Kart ile yapmadığına dair ispatı için alışveriş 
ödeme slibinin ibrazı zorunludur. Param Kart ile parçalı da olsa yapılan alışverişlere ait 
faturalar kampanyaya dahil edilmeyecektir.  

• Kampanya bireysel tüketicilere yöneliktir, kurumsal katılım yapılamaz.  

• Sahte fiş veya fatura düzenleme, orijinal belgelerin üzerindeki bilgiyi değiştirmek 
suretiyle kampanya katılım gerçekleştirilmesi durumunda ortaya çıkabilecek her türlü 
maddi, manevi ve 3. kişiler nezdinde meydana gelebilecek yansıma zararlardan dolayı 
Emaar’ın tazminat ödeme yükümlülüğü altında kalması halinde eylemi işleyen 
kişiden/kişilerden rücuen tazmin edilecektir. Emaar bu konudaki tüm hukuki haklarını 
saklı tutar.  

• Mali değeri olmayan belgeler (sipariş fişi/proforma fatura/tahsilat makbuzu, yemek 
fişi, hediye kart, satış fişi kopyası, bilgi fişi, ve benzeri belgeler) ve yırtık-parçalanmış, 
üzerindeki yazıların okunamadığı fiş/faturalar kampanya katılımında geçerli 
olmayacaktır.  

• Emaar çalışanları, Emaar AVM yüklenici firma çalışanları ve mağaza çalışanları 
kampanyaya katılamaz.  

 

EMAAR PARAM CARD KULLANIMI HAKKINDA: 

• Katılımcılar kartlarındaki bakiyeleri “BAKIYE boşluk kartın son 6 hanesini” yazıp 0850 
988 99 99’a SMS göndererek öğrenebilir.  



• Kartın aktive edilmesi: Katılımcı, hediye edilen bakiyeyi kullanabilmek için kartını aktive 
edecektir. Kartın aktive edilmesi için “AKTIF boşluk 16 haneli kart numarası boşluk 4 
haneli şifrenin 0850 988 99 99 a gönderilmesi gerekmektedir.  

• Katılımcıların, kampanyaya katılım sırasında halihazırda edinilmiş ve TCKN’lerine 
tanımlı aktif Param Kartları bulunması durumunda kazandıkları hediye bakiyeler bu 
kartlarına yüklenecektir.  

• Katılımcının daha önceden edindikleri ve TCKN’lerine tanımlı Param Kartlarının 
kampanyaya katılım sırasında yanlarında bulunmaması, kaybolması ve/veya çalınması 
durumunda öncelikle daha önceki kartın 0850 988 88 88 nolu Param Kart Çağrı 
Merkezi hattı aranarak iptal edilmesi ve sonrasında Kampanya Standından yeni kart 
alınarak yükleme yaptırılması gerekmektedir.  

• EMAAR Param Kart vasıtası ile hediye edilen tutarlar, yine kampanya koşullarında 
belirtilen kazanılan bakiyenin harcanabileceği Emaar  mağazalarında alışveriş için 
kullanılabilecek, ATM'den çekilmesi ve/veya bir başka banka hesabına havale edilmesi 
mümkün olmayacaktır.  

• Kampanya süresi sonunda Emaar Param Kart üzerindeki bakiyenin kullanımına ve 
kampanyaya ilişkin soruların olması durumunda 0850 988 88 88 Çağrı Merkezi 
numarasından destek alınacaktır.  

• Kampanya süresince ve sonrasında, üzerinde bakiye yüklü Param Kart’ların güvenliği 
katılımcının sorumluluğundadır. Kartın çalınması veya kaybedilmesi durumunda kartın 
üzerindeki bakiye henüz harcanmamış ise standa başvurulması halinde eski kart iptal 
edilip yerine yeni kart verilecektir. Kartın üzerindeki bakiyenin harcanmış olması 
durumunda yerine yeni kart verilmeyecektir.  

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMA KANUNU HAKKINDA: 

• Kampanya Kayıt Masalarında kayıt yoluyla katılım sağlayan katılımcılar, kampanyaya 
katılmak için verdikleri kişisel bilgilerinin işlenebilmesi için Emaar’a onay vermiş 
sayılacaklardır. Verilen onay doğrultusunda Emaar, kampanya katılımcılarına alışveriş 
ve kullanım alışkanlıklarına uygun ürün ve kampanyaları sunmaya devam edebilecektir. 
Katılımcı bu kampanyaya katılmak ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hükümlerine tabii 
olduğunu peşinen kabul eder.  Katılımcı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak SMS, e-posta, fiziksel posta, Çağrı Merkezi 
araması, mobil uygulama, uygulama içi bildirim, vb gibi fiziksel ve dijital iletişim 
kanalları üzerinden Emaar’ın kendi kampanya ve hizmetleri ile ilgili katılımcıya iletişim 
yapmasına açıkça muvaffakat ettiğini kabul eder. Katılımcı, bu kampanya kapsamında 
paylaşmış olduğu kişisel verilerinin işlenmesine açıkça muvafakat ettiğini, Verilerin 
işlenmesi ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat 
kapsamında verilerin kaydedilmesini, depolanmasını muhafaza edilmesini, 
değiştirilmesini, yeniden düzenlenmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, devralınmasını, 
elde edilebilir hale getirilmesini, sınıflandırılması ya da kullanılması, engellenmesi gibi 
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ettiğini anladığını kabul eder. 

 



MAĞAZALAR HAKKINDA: 

• Kampanyaya katılım için alışveriş yapılan mağazalar,  Kampanya süresi boyunca 
“kampanya katılım kaşesi” basılmış fiş/faturalara ilişkin iade almama hakkını saklı tutar. 
Katılımcı tarafından iadede ısrar edilmesi durumunda bu faturaya yönelik EMAAR 
Param Kart yüklemeleri iptal edilmesi zorunludur. Bu faturaya istinaden yüklenen 
tutarın kullanılmış olması durumunda ürün iadesi alınmayacaktır. Emaar, bu işlem ve 
iade talebi ile ilgili kampanyanın kötüye kullanılması ihtimaline karşı tüm yasal haklarını 
saklı tutar. 

• Özel indirimli faturalarda, indirim sonrasında kalan ve müşteri tarafından mağazaya 
ödenen tutar kampanya kapsamında değerlendirilecek ve bu tutara göre hediye bakiye 
yüklemesi yapılacaktır.  

• Hediye edilen bakiyeler kullanılarak satın alınan ürünlerin iade edilmesi durumunda 
Param Kart’a mağaza/marka tarafından bakiye iadesi yapılmaz.  

 

ÇEKİLİŞ HAKKINDA: 

 
Bu kampanya Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş adına MPİ’nin 13.11.2019 tarih ve 
58259698-255.01.02-E.10627 sayılı izni ile Hedef Çekiliş  tarafından düzenlenmektedir. 
Kampanya 29.11.2019 saat: 10:00 ile 01.12.2019 saat: 22:00 tarihleri arasında, İstanbul ilinde 
bulunan Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş ‘ ne ait Emaar Square Mall  AVM içindeki 
mağazalardan (Emaar Square Mall AVM içerisindeki bankamatiklerden yapılan işlemlere ait 
makbuzlar, her türlü hediye çeki ile yapılan alışverişler, Mobil/sabit telefon ve internet fatura 
ödemeleri, TL/DK yüklemeleri, şans ve talih oyunu harcamaları, tütün ve tütün mamulleri, 
alkollü içecek alışverişleri ile AVM içerisinde bulunan mağazaların internet sitelerinden yapılan 
alışverişler kampanyaya dahil değildir) minimum 50 TL olacak şekilde aynı gün içerisinde  
toplamda 500 TL ve katları tutarında (her 500 TL’ye 1 çekiliş hakkı) alışveriş yapıp fiş/fatura/e-
faturalarıyla birlikte kampanya katılım noktalarına giden müşterilere üzerinde çekilişe katılım 
no, ad, soyad, adres, telefon ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar çıktısı verilecek 
(Kampanyanın bitiş tarihi 01.12.2019 Saat: 22:00 olup, katılım noktalarından son e-faturalara 
giriş tarihi 02.12.2019 saat: 17:00’dır.) şekilde sürdürülecektir. Talihliler, 18.01.2020 tarihinde 
saat: 14:00’de Emaar Square Mall AVM ( -1 katı Eczane önü alanı) Ünalan Mah., Libadiye Cd 
No:88, 34700 Üsküdar/İstanbul adresinde çekilişle belirlenecektir. Kampanya genelinde 
yapılacak olan çekilişte 1 kişi 100.000 TL değerindeki Param Hediye Kart (Emaar Libadiye 
Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’ye ait Emaar Square Mall AVM’deki mağazalarda geçerlidir. 
(ARBYS’S, ATASUN OPTİK, ATELIER REBUL, BAQA, BENETTON, BERNARDO, BEYMEN CLUB, BIG 
BAKER, BIRELIN, BURGER KING, CALZEDONIA, CAMICISSIMA, CARTIER, CINEMAXIMUM, COLD 
STONE, COLUMBIA, ÇÖPS, ERDEM KIRAMER, ETA BAL, ETSTUR, GREYDER, GUCCI, GUESS, 
GÜLTEKİN DÖVİZ, GÜNAYDIN KÖFTE DÖNER, HACIOĞLU, HARRY WINSTON, HERMES, HUGO 
BOSS, HUQQA, INTIMISSIMI, JOLLY TUR, JUICE PLANET, KAHVE DÜNYASI, KASAP DÖNER, KEKİK 
CAFE, LEB, MAC, MAC ATHLETICS, MANGO, MARKS&SPENCER, MAVİ, MCDONALD’S, MIIN, 
MONT BLANC, NARS, OTOFÖR – OTO YIKAMA, ÖZBAYRAK ALTIN, PAESE COSMETICS, PANÇO, 
PAPS ITALIAN, PİDEELLİ5, PİDEM, POPEYES, STARBUCK’S, ŞANS OYUNLARI, TEKTAŞ WATCHES & 
JEWELLERY, TIME PROFESSOR, TOBACCO SHOP, UNIQUE, EMAAR KIDS AREA (MINIZONE), 



WALTER’S COFFEE, PACCO BABY, BALOON STORE, VR ROOM ARENA, SUPPLEMENTLER, 
FOTOMATİK, KAYDIRAX, KIDS PLAYİ PONY  CYCLES, LELAS, POP STICK mağazalarında geçerli 
değildir.) Talihliler söz konusu kartlara yüklenen tutarları ATM’lerden nakit olarak çekemeyecek, 
bir başka banka hesabına transfer edemeyeceklerdir. Söz konusu Param Kart’lar 20.02.2020– 
31.08.2020 tarihleri arasında kullanılabilir ve geçerlidir.) ikramiyesi kazanacaktır. İkramiye 
kazanan talihliler 21.01.2020 tarihli Posta Gazetesinde ilan edilecektir. Emaar Square Mall AVM 
içerisindeki bankamatiklerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, her türlü hediye çeki ile yapılan 
alışverişler, Mobil/sabit telefon ve internet fatura ödemeleri, TL/DK yüklemeleri, şans ve talih 
oyunu harcamaları, tütün ve tütün mamulleri, alkollü içecek alışverişleri ile AVM içerisinde 
bulunan mağazaların internet sitelerinden yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. 
Kampanya bireysel müşterilere yönelik olup tüzel kişiler kampanyaya dahil değildir. Kampanya 
tarihleri arasında alışverişlerini iptal veya iade eden tüketicilerin çekiliş hakları iptal edilir. Özel 
indirimli faturalarda, indirim sonrası tutar esas alınır ve bu tutara göre çekiliş hakkı verilir.  E-
fatura (e-arşiv faturalar katılımcının mail adresine gönderilmektedir) ile katılımda, sadece Emaar 
Square Mall  AVM mağazalarından yapılan alışverişe ait e-faturanın bilgisayar görüntüsünün 
bastırılarak kayıt görevlisine ibrazı ve bir nüshasının çekiliş kayıt noktasına bırakılması şartıyla 
kampanya ya katılım yapılabilir. Kampanyanın bitiş tarihi 01.12.2019 Saat: 22:00 olup, katılım 
noktalarından son e-faturalara giriş tarihi 02.12.2019 saat: 17:00’dır. Katılımcının ismi ile 
fatura/e-fatura üzerindeki isim aynı olmalıdır. Farklı isimlerdeki faturalar ile işlem 
yapılmayacaktır. Kampanya katılımında, katılımcı tarafından belirtilen bilgilerin doğruluğu, 
yeterliliği ve ispatı katılımcıların sorumluluğundadır.  Katılımcının ikramiye kazanması 
durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterli 
olacaktır. Çekiliş sıra no, Ad-soyad bilgileri dışında diğer bilgileri eksik olsa dahi katılımcıların 
çekilişe dahil edilmeleri gerekmektedir. Katılımcılar fiş/fatura/e-fatura ibraz etmek suretiyle, 
bilgisayar çıktılarını kampanya süresince alabileceklerdir. İkramiye tesliminde fiş/ fatura/e-
fatura ve bilgisayar çıktısı ibrazı zorunludur. Emaar Libadiye Gayrimenkul Geliştirme A.Ş ve 
Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. çalışanları, Emaar Square Mall  AVM 
içerisindeki tüm mağaza sahipleri ve mağaza çalışanları ile 18 yaşından küçük olan kişiler 
düzenlenen piyango ve çekilişlere katılamaz, katılmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez. 
İkramiyeye konu olan eşya ve /veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler 
dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. 
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