
YASAL METİN 
 
Bu kampanya MULTİ ERZURUM EMLAK GELİŞTİRME VE YATIRIM LTD.ŞTİ adına MPİ’nin 20.10.2021  tarih ve E-24951361-
255.01.02-10607  sayılı izni ile Hedef Çekiliş tarafından düzenlenmektedir. Kampanya 01.11.2021 SAAT: 10:00 - 20.02.2022 
SAAT: 22:00  tarihleri arasında, Erzurum ilinde bulunan Forum Erzurum Alışveriş Merkezi içindeki tüm mağazalardan(Forum 
Erzurum  Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan Nusret kuyumculuk ve Elisa gümüşçülük, Bankamatiklerden yapılan işlemlere 
ait makbuzlar, Döviz Bürosu işlemleri, TL / Dakika Yüklemeleri, Sabit / Mobil Hatlı Telefon Faturası Ödemeleri, ADSL fatura 
ödemeleri, Kuyum ve mücevherat, Tütün ve Tütün mamulleri, her türlü makbuz, her türlü hediye çeki ve para puan ile 
yapılan alışverişler, Alkollü içecek ve Şans oyunları harcamaları ve AVM içerisinde bulunan mağazaların internet sitelerinden 
yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. ) kampanya süresi boyunca tek seferde 100 TL ve katları tutarında (her 100 
TL‘ye 1 çekiliş hakkı) alışveriş yaparak; İOS veya Android işletim sistemli akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indirdikleri forum 
Erzurum Mobil app uygulamasına kayıtlı bireysel müşterilerin gsm no. sorgulaması yaparak telefonlarına gelen sms 
doğrulama kodu ıle giriş yapmaları gerekecek olup, ilk defa kayıt olacak üyeler için ad, soyad, gsm ,doğum tarihi, cinsiyet, 
adres bilgileri (şehir,ilçe,semt,mahalle,cadde,sokak,apartman)  ile üye olduktan sonra fiş / fatura / e fatura/e-arşiv 
faturasının fotoğrafını (fiş / fatura / e fatura / e- arşiv faturasının tamamının görünmesi ve fotoğrafın net olması 
gerekmektedir.) yükleyen bireysel müşterilerine çekiliş hakkı verilecektir. Kampanyanın bitiş tarihi 20.02.2022 Saat: 22.00 
olup, katılım noktalarından son e fatura/e arşiv fatura lara giriş tarihi 21.02.2022 saat: 17.00’dır.) Talihliler 04.03.2022 
tarihinde Forum Erzurum Avm (Giriş kat etkinlik alanı) – Solakzade Mah, Yavuz Sultan Selim Blv. No:43, Yenişehir/Erzurum 
adresinde Saat: 14:00’da noter huzurunda halka açık olarak yapılacak çekilişle belirlenecektir. Çekiliş sonucunda 1 kişi 
24,902,79 $ değerinde 2021 model Dacia Duster Comfort 1.0 Eco G 100 BG 4X2 E 6 D Full metalik Manuel Vites araç 
ikramiyesi kazanacaktır. Kazanan talihliler 08.03.2022 tarihli Posta gazetesinde duyurulacaktır. Kampanyaya sadece Forum 
Erzurum Mobil iOs ve Android uygulamaları üzerinden ad, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu, adres bilgileri ile üye olan 
Bireysel Müşteriler katılabilir. Çekilişe katılım no, ad-soyad bilgileri eksik olanlara çekilişe katılım hakkı verilmeyecektir. 
Forum Erzurum  Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan Nusret kuyumculuk ve Elisa gümüşçülük, Bankamatiklerden yapılan 
işlemlere ait makbuzlar, Döviz Bürosu işlemleri, TL / Dakika Yüklemeleri, Sabit / Mobil Hatlı Telefon Faturası Ödemeleri, 
ADSL fatura ödemeleri, Kuyum ve mücevherat, Tütün ve Tütün mamulleri, her türlü makbuz, her türlü hediye çeki ve para 
puan ile yapılan alışverişler, Alkollü içecek ve Şans oyunları harcamaları ve AVM içerisinde bulunan mağazaların internet 
sitelerinden yapılan alışverişler kampanyaya dahil değildir. Forum Erzurum Mobil iOs ve Android uygulamaları üzerinden 
fiş/fatura/ e fatura/e-arşiv fatura yüklenmesi kampanya süresince her gün 24 saat yapılabilir. Sisteme yüklenen fiş/fatura/ e 
fatura/e-arşiv fatura faturalar değerlendirilerek aynı fiş/fatura/ e fatura/e-arşiv faturaları ile yapılan mükerrer katılımlar 
elenerek ilk gönderilen fiş/fatura/ e fatura/e-arşiv fatura dikkate alınacak olup, yükleme reddedilirse, bu durum sebebi ile 
birlikte uygulama içerisin den yazılı olarak müşteriye bildirilecektir. Tüm katılımlar kampanya personeli tarafından 
uygunluğuna göre kontrol edilip kampanya koşuluna uyuyorsa sistem otomatik olarak katılımcının çekiliş hakkını oluşturur 
ve bu anında uygulamaya yansır. Katılımcı kazandığı çekiliş haklarını uygulamadaki ‘’çekiliş haklarım’’ menüsünden takip 
edebilir. Tüm katılımlar için otomatik ayrıştırma ve fiş/fatura/ e fatura/e-arşiv fatura kontrolleri yapıldıktan sonra uygulama 
üzerinden başarısız katılım yapanlara ‘’başarısız katılım’’ bilgisi, başarılı katılım yapanlara ‘’başarılı katılım’’ bilgisi ile birlikte 
katılım sıra numarası bilgisi (ilk başarılı katılıma 1’den başlayarak takip eder sıra numarası verilecektir.) sistem üzerinden 
bildirilecektir. Katılımcı fiş/fatura/e-fatura/e-arşiv faturalarının durumunu çekiliş haklarım menüsünden (onaylanan, onay 
bekleyen ve onaylanmayan sekmeleri ile) takip edebileceklerdir. Onaylanmayan fiş/fatura/ e fatura/e-arşiv faturaların 
onaylanmama nedenini de görebilecektir. Katılımcılar Forum Erzurum Mobil iOs ve Android uygulamalarından diledikleri 
zaman üyelik hesabını kontrol edebilecek ve katılım haklarını görebileceklerdir. Türkiye’ de ikamet eden yabancı uyruklu 
kişilerin ikramiye tesliminde ikametgâh tezkeresi ibraz etmeleri zorunludur. 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. Kampanyanın bitiş tarihi 20.02.2022 Saat: 22.00 olup, katılım noktalarından son e fatura/e arşiv 
fatura lara giriş tarihi 21.02.2022 saat: 17.00’dır.Katılımcının ismi ile fatura/ e fatura/e arşiv fatura üzerindeki isim aynı 
olmalıdır. Farklı isimlerdeki faturalar ile işlem yapılmayacaktır. Fiş/fatura, e fatura/ e-arşiv fatura haricinde hiçbir doküman 
(sevk irsaliyesi, bilgi fişi, tahsilat makbuzu, seyahat acentelerinin verdiği voucher vs.) resmi evrak olarak kabul 
edilmeyecektir. 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. İkramiye tesliminde fiş/ fatura/ e fatura/e arşiv fatura ibrazı zorunludur. Multi Erzurum 
Emlak Geliştirme ve yatırım  LTD.ŞTİ ve Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. çalışanları, Şenay çetin Özer 

/’Yeniyol Yazılım, Securitas Güvenlik Hizmetleri A.Ş , Forum Erzurum AVM içerisindeki tüm mağaza sahipleri ve mağaza 
çalışanları AVM yönetim personelleri ve  AVM  de taşeron olarak çalışan personeller  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. 
 
 
 
 
 
 



 
KISA YASAL METİN 
 
Bu kampanya MULTİ ERZURUM EMLAK GELİŞTİRME VE YATIRIM LTD.ŞTİ adına MPİ’nin 20.10.2021  tarih ve E-24951361-
255.01.02-10607  sayılı izni ile 01.11.2021 SAAT: 10:00 - 20.02.2022 SAAT: 22:00  tarihleri arasında Hedef Çekiliş tarafından 
düzenlenmektedir Multi Erzurum Emlak Geliştirme ve yatırım  LTD.ŞTİ ve Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri LTD. ŞTİ. 
çalışanları, Şenay çetin Özer /’Yeniyol Yazılım, Securitas Güvenlik Hizmetleri A.Ş , Forum Erzurum AVM içerisindeki tüm 
mağaza sahipleri ve mağaza çalışanları AVM yönetim personelleri ve  AVM  de taşeron olarak çalışan personeller  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. İkramiye tesliminde fiş/ fatura/ e fatura/e arşiv fatura ibrazı zorunludur. Ayrıntılı 
bilgi AVM içi görsellerde ve katılım noktalarındadır. 
 

 


