
GELTAT	  Süpermarket’	  ten	  5	  KİŞİYE	  100	  TL	  LİK	  ALIŞVERİŞ	  
ÇEKİ	  Çekiliş	  Şartları	  

 
1. Çekilişe katılmak isteyenler, 14.06.2021 – 18.06.2021 tarihleri arasında 
geltatmarket Instagram (https://www.instagram.com/geltatmarket) sayfasında 
yayımlanan çekiliş gönderisine 1(bir) kişiyi etiketleyerek ve geltatmarket 
instagram hesabını takip ederek katılabileceklerdir. Çekilişi kazananlar, 
geltatmarket instagram hesabını takip ederek ve 1 kişiyi etiketleyenler arasından 
online kura yöntemi ile belirlenecektir.  
 
2. Çekiliş sonucunda kura ile belirlenen 5 KİŞİYE 100 TL’ lik GELTAT ALIŞVERİŞ 
ÇEKİ Hediye edilecektir.  
 
3. Çekilişe katılım ücretsizdir ve herhangi bir satın alma koşulu aranmayacaktır. 
İşbu metinde yer alan koşulları sağlayan herkes çekilişe katılabilir. Kazanılan ödül 
nakde çevrilemez, değiştirilemez veya başka bir kişiye devredilemez.  
 
4. Çekilişe sadece geltatmarket Instagram sayfasındaki çekiliş paylaşımına 1 
kişiyi etiketleyen 18 yaşını doldurmuş ve yasal bir engeli bulunmayan gerçek kişiler 
katılabilir. Katılma hakkı olmayan kişilere çekilişe katılmış ve kazanmış olsalar dahi 
ödülleri verilmez.  
 
5. Ödül kazanan katılımcılar, 19.06.2021 Cumartesi günü saat 14:00’de 
geltatmarket Instagram sayfasından duyurulacaktır.  
 
6. Kazanan kişilerin, sonuçların duyurulmasından itibaren 5 (beş) gün içerisinde 
iletişim ve adres bilgilerini ( Ad-Soyad, e-mail, posta adresi, telefon numarası vb.) 
geltatmarket Instagram sayfasından özel mesaj yoluyla tarafımıza eksiksiz ilettikleri 
tarihten itibaren sonraki 30 gün içerisinde kazandıkları Hediyeyi teslim 
alabileceklerdir.  
 
Hediye GELTAT Süpermarket BULVAR Şubesi’nden teslim alınacaktır. 
KAMPANYA SADECE SAKARYA İLİ İÇİN GEÇERLİDİR. Farklı bir şehirden 
hediye kazanılması halinde yedek talihliye geçilecektir.  
 
> GELTAT Süpermarket BULVAR Şubesi : Milli Egemenlik Cad. No: 3 / Adapazarı 
(Gar Meydanı, PTT Yanı)  
 
7. Katılımcılar sadece kendilerine ait iletişim bilgileriyle katılabilirler ve gönderdikleri 
iletişim bilgilerinin kendilerine ait olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Kusursuz 
haller dahil olmak üzere 6. maddede belirtilen sürede bilgilerin 
ulaştırılamamasından, hatalı ya da eksik bilgi gibi nedenlerden dolayı ödülün 
ulaştırılamamasından GELTAT Süpermarket sorumlu tutulamaz.  
 
 
 



8. GELTAT Süpermarket kampanya süresince, çekilişi olumsuz etkileyecek şekilde 
bilgisayar teknolojileri kullanıldığını ya da haksız yollardan ödül kazanıldığını tespit 
etmesi halinde, ilgili katılımcının kazandığı ödülü iptal etme hakkına sahiptir. 
GELTAT Süpermarket katılımcının katılımını geriye dönük çekilişten hariç tutma ve 
ödülleri geri alma hakkını saklı tutar.  
 
9. Aynı kişinin farklı profil bilgileri ile çekilişe tekrarlı katılımı ve ödül kazanımı kural 
dışıdır. Bu gibi durumlarda, katılımcı hiçbir uyarı yapılmadan diskalifiye edilir.  
 
10. Mükerrer ödül kazanma ihtimalinde, mükerrer ödül kazanan kişi yalnızca 1 (bir) 
adet ödüle hak kazanmış sayılır ve 1 (bir) adet ödül kendisine teslim edilir.  
 
11. GELTAT Süpermarket bu çekilişi, kampanya süresi dahil olmak üzere istediği 
an geçici yada sürekli durdurma, sonlandırma veya yeni bir dönem için tekrarlama, 
uzatma, dilediği zaman ödül dahil dilediği değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu 
durumlar sonucunda herhangi bir hak talebi kabul edilmemektedir.  
 
12. Bu çekilişin Instagram ile bir ilişkisi yoktur. Yaşanabilecek problemlerden 
Instagram sorumlu tutulamaz.  
 
13. GELTAT Süpermarket Instagram çekilişi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, 
genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir 
amaç için ve başkalarının fikri ve telif haklarını ihlal edecek şekilde kullanılamaz.  
 
14. Çekilişe katılmak isteyenler; 5 KİŞİYE 100 TL’ lik GELTAT ALIŞVERİŞ ÇEKİ 
Katılım ve Çekiliş Koşullarını kabul etmiş sayılır.  
 
15. İşbu çekiliş kapsamında, katılımcı ile GELTAT Süpermarket kendilerine ait 
yükümlülükleri yerine getirirken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 
ve ilgili ikincil mevzuat ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uygun 
davranmak zorundadırlar.  
 
16. Katılımcı çekilişe katılırken etiketleyeceği kişilere 6698 sayılı Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu uyarınca gerekli aydınlatmayı yapmak ve bu kişilerden 
hukuka uygun şekilde açık rızalarını almak zorundadır. Bu yükümlülüğün yerine 
getirilmesinden münhasıran katılımcı sorumludur.  
 
17. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar Ve 
Çekilişler Hakkında Yönetmelik uyarınca; bu çekiliş Milli Piyango İdaresi’nce 
belirlenen çekiliş ve ikramiyeler kapsamı dışında kalmaktadır.  
 
18. Çekilişe katılanlar bu katılım koşullarını okuduklarını, anladıklarını ve katılım 
koşullarına uyacaklarını, onayladıklarını açıkça kabul ve taahhüt ederler.  
 
19. GELTAT Süpermarket Çalışanları bu çekilişe katılamazlar, katılsalar dahi 
hediye kazanamazlar.  
 
 
GELTAT Süpermarket San.Tic.Ltd.Şti.  
Mersis No: 0391018663900017 


