
 
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 11.11.2021 tarih ve E-24951361-255.01.02-11701 sayılı izni 
ile 12.11.2021( Başlangıç saati: 10:00 ) – 13.02.2022( Bitiş saati: 22:00) tarihleri arasında Multi Gordion 
Emlak Geliştirme ve Yatırım Ltd. Şti. tarafından düzenlenmektedir. Kampanya tarihleri arasında Ankara 
ilinde bulunan Gordion Alışveriş Merkezi içerisindeki tüm mağazalardan (Gordion AVM 
içerisinde  bulunan ATM’lerden yapılan işlemlere ait makbuzlar, geçici  süre ile kurulan stant, kiosk ve 
fuarlardan  yapılan alışverişler,  döviz işlem alışverişleri  işçiliksiz altın, ziynet altın(külçe, tam, 
yarım,  çeyrek, gram vb.) alışverişleri, bilgi fişleri, sevk irsaliyesi ve tahsilat makbuzları, mobil/sabit 
telefon ve internet fatura ödemeleri, TL/dk. yüklemeleri, mağaza kart puan harcamaları,  kredi kartı 
slipleri, para veya  puan yüklü hediye kartı – hediye çeki harcamaları, doğalgaz alımı ödemeleri, şans 
ve talih oyunu harcamaları, tütün / tütün mamülleri ve alkollü içecek harcamaları kampanyaya dahil 
değildir) gün içinde toplamda 250 TL ve katları tutarında (her 250 TL’ye 1 çekiliş hakkı) alışveriş yaparak, 
IOS veya Android işletim sistemli akıllı telefonlarına ücretsiz olarak indirdikleri Gordion Mobil 
Uygulamasına ad, soyad, doğum tarihi, gsm no, adres bilgileriyle birlikte üye olduktan sonra alışveriş 
fiş/fatura/e-fatura fotoğrafını (fiş/fatura/e-fatura tamamının görünmesi ve fotoğrafın net olması 
gerekmektedir) yükleyen bireysel müşteriler kampanyaya katılacaktır. (Kampanya bitiş tarihi 
13.02.2022 saat 22:00 olup, katılımcılar kampanya süresince her gün 24 saat kesintisiz olarak IOS ya da 
Android uygulamalarından fiş/fatura/ e-fatura gönderebilecektir ve uygulama üzerinden son 
fiş/fatura/e-fatura kayıt/yükleme tarihi 14.02.2022 saat 21:00'dır.) Çekiliş, 19.02.2022 tarihinde saat 
15.00’de Gordion Alışveriş Merkezi (giriş kat, etkinlik alanı) – Ankaralılar Cad. No:2 Ümitköy/Ankara 
adresinde, toplam katılımcı sayısının rakam hanelerini oluşturabilecek kadar numaralı topların 
çekilmesi suretiyle, noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilecektir. Çekiliş sonucunda bir 
kişiye 11 DJ MINI COOPER SE, 2021 Model Otomobil(Birim Değeri: 59.967,75 USD) hediye edilecektir. 
Asil ve yedek talihliler 23.02.2022 tarihinde Posta Gazetesi’nde ilan edilecektir. İkramiye kazanan asil 
talihlilerin 10.03.2022, yedek talihlilerin ise 25.03.2022 tarihine kadar başvuru yapmaları 
gerekmektedir. Asil ve yedek talihlilere iadeli taahhütlü posta kanalıyla tebligat yapılacaktır. 
Katılımlarda ad-soyad ve telefon no bilgileri dışında diğer bilgiler eksik olsa bile çekilişe dahil edilecektir. 
Kampanya bireysel müşterilere yöneliktir. Tüzel kişiler katılamaz. Kampanya tarihleri arasında 
alışverişlerini iptal veya iade eden tüketicilerin çekiliş hakları iptal edilir. Katılımcılar tarafından 
belirtilen bilgilerin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Katılımcıların 
ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazete yapılan ilan tebliğ için 
yeterli olacaktır. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah 
tezkeresi ibraz etmeleri zorunludur. İkramiye tesliminde fiş/fatura/e-fatura ve bilgisayar çıktısı ibrazı 
zorunludur. Tüm katılımlar için ayrıştırma ve fiş/fatura/e-fatura kontrolleri yapıldıktan sonra uygulama 
üzerinden başarısız katılım yapanlara “Başarısız Katılım” bilgisi ve başarılı katılım yapanlara ise “Başarılı 
Katılım” bilgisi ile birlikte katılım sıra numarası bilgisi (ilk başarılı katılıma 1’den başlayarak takip ederek 
sıra numarası verilecektir) tüketiciye Gordion AVM mobil uygulaması içinden bildirilecektir. Gordion 
Mobil uygulaması üzerinden gelen tüm katılımlar katılım tarihine göre sistem tarafından kabul edilecek 
ve fiş/fatura/e-fatura üzerindeki bilgiler kontrol edildikten sonra onaylanan fiş/fatura/e-faturalara ait 
katılımın çekiliş hakkı oluşturularak uygulamaya yansıyacaktır. Katılımcılar katılım durumlarını 
uygulamadaki “alışverişlerim” menüsünde yer alan “onaylanan”, “onaylanmayan” ve “onay bekleyen” 
adı altında 3 sekmeden katılımlarının durumunu kontrol edebilecektir. Katılımcılar kazandıkları çekiliş 
haklarını uygulamada yer alan “çekiliş haklarım menüsünden kontrol edilebilecektir. IOS veya Android 
işletim sistemli akıllı telefonları olmayan müşteriler, Gordion AVM’de bulunan danışma bankosuna 
gidip fiş/fatura/e-faturasını onaylatıp, üzerinde çekilişe katılım numarası, ad, soyad, adres, doğum 
tarihi, telefon ve kampanya bilgilerinin bulunduğu bilgisayar çıktısını alarak kampanyaya katılacaktır. 
Multi Gordion Emlak Geliştirme Ve Yatırım Ltd. Şti. ve TSM Danışmanlık Organizasyon ve Pazarlama 
A.Ş. çalışanları, Gordion Alışveriş Merkezi içinde yer alan tüm mağaza sahipleri ve mağaza çalışanları ile 
18 yaşından küçük olanların düzenlenen piyango ve çekilişe katılamayacak, katılmış ve kazanmış olsalar 
da bu ikramiyeleri alamazlar. İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan 
KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Piyango 



için ilgili Mevzuat uyarınca diğer kurum ve kuruluşlardan izin alınması gerekmemektedir. Bu hususlar 
piyango ile ilgili tüm duyuru ve basılı materyallerde yer alacaktır. 
 
 
 


