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AYDEM KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
MADDE 1 - TARAFLAR
İşbu üyelik sözleşmesi, (kısaca SÖZLEŞME) bir tarafta fikri mülkiyet hakkı sahibi GDZ ENERJİ
YATIRIMLARI AŞ (kısaca GDZ) ile diğer tarafta “Aydem Kart Marka Ortaklığı ve Sadakat Projesi Üyesi”
olmayı talep eden (kısaca ÜYE veya ÜYELER) gerçek veya tüzel kişiler arasında aşağıda yazılı şartlar
dâhilinde imzalanmıştır. Bundan sonra GDZ ve ÜYE veya tek başlarına ise “TARAF”, birlikte ise
“TARAFLAR” olarak anılacaktır.
MADDE 2 - SÖZLEŞME KONUSU
İşbu SÖZLEŞME’nin konusunu ÜYE’nin GDZ’nin belirlediği elektronik ortamlarda “Üyelik Sözleşmesi”
formunu doldurmak sureti ile AYDEM KART programına dâhil olmayı talep etmesini takiben
SÖZLEŞME’nin süresi içerisinde TARAFLAR arasındaki ilişkinin düzenlenmesi oluşturmaktadır. GDZ
işbu SÖZLEŞME kapsamında tanımlanan tüm hizmetleri, aşağıda detayları açıklanan farklı uçlardan
ÜYELER’e sunacaktır. TARAFLAR, AYDEM KART programına dâhil olunması ile ilgili olarak 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca karşılıklı
hak ve yükümlülüklerini kabul etmiş sayılacaktır.
Yukarıda adı geçen bu kanallar; ÜYELER’in kullanımına sunulan fiziki kart olan “Aydem Plastik Kart”,
Android ve IOS tabanlı akıllı telefonlar ve/veya tablet bilgisayarlar aracılığıyla sanal ortamda
kullanılan mobil hizmet kartı “Aydem Mobil Uygulama” ve tüm cep telefonu operatörleri üzerinden
ÜYELER’e sunulabilen “Aydem SMS Doğrulaması” olarak tanımlanmaktadır.
MADDE 3 - TANIMLAR
Aydem Kart Marka Ortaklığı Projesi (kısaca AYDEM KART): işbu SÖZLEŞME kapsamında GDZ
tarafından, belirlenen şartlara uygun kullanıcıların, belirtilen anlaşmalı şirket ve kuruluşlar ile
hazırlanmış olan türlü avantajlar, indirimler, promosyonlar ve sair kampanyalardan faydalanmasını
sağlayan projenin tüm uçlarını kapsayan sistem ve yazılım detaylarını ifade eder.
Aydem Kart Marka Ortakları (kısaca MARKA ORTAĞI): AYDEM KART sistemi üzerinde belirtilen
indirim, promosyon ve benzeri bütün sair kampanyaların ÜYELER’e ve/veya ÜYELER’in uygun
gördüğü kişilere sağlanmasından yükümlü olan ve GDZ ile arasındaki ilişkinin “Marka Ortağı
Sözleşmesi” ile bağlandığı tüm gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
Aydem Kart Üyesi (kısaca ÜYE): İşbu SÖZLEŞME kapsamında GDZ tarafından hazırlanan AYDEM KART
projesindeki MARKA ORTAĞI firmaların sunduğu tüm avantajlardan yararlanabilmek için; Aydem
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Kart İnternet Sitesinden (www.aydemkart.com) veya Aydem Kart Mobil Uygulaması üzerinden
AYDEM KART talep eden ve işbu SÖZLEŞME ile yazılı üyelik koşullarını ve GDZ tarafından belirlenen
diğer tüm koşulları yerine getirmekle yükümlü olan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.
Aydem Kart Üyelik Sistemi (kısaca SİSTEM): İşbu SÖZLEŞME’de belirlenen başvuru şartlarına
müteakip, ÜYE ile MARKA ORTAĞI arasındaki işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan ve tüm
uygulamanın hazır hale gelmesiyle başlayan sistemi ifade eder.
Aydem Kart Mobil Uygulama (kısaca MOBİL): Android ve IOS uyumlu akıllı telefonlarda üzerinde
çalışan ve çevrimiçi ortamda ÜYE tarafından SİSTEM üzerinden AYDEM KART üyeliğini talep etmesini,
ÜYE süreçleri tamamlandıktan sonra, MARKA ORTAĞI ile arasındaki işlemlerde AYDEM KART
avantajlarını görebileceği ve kullanacağı mobil uygulamayı ifade eder.
Aydem Kart İnternet Sitesi (kısaca WEB): İnternet üzerinde (www.aydemkart.com) alan adında
faaliyet gösteren, bulunan AYDEM KART tarafından sunulan tüm kampanyaları, anlaşmaları sunan
ve üyelik işlemlerinin yapılmasına aracılık eden resmi web sitesini ifade eder.
MADDE 4 - AYDEM KART ÜYELİK İŞLEMLERİ VE AYDEM KART KULLANIMI
4.1.

WEB ve MOBİL iletişim kanallarından ulaşılabilen “Aydem Kart Üyelik Formunu” doldurup,

işbu SÖZLEŞME kapsamında belirtilen şartlara uyan, 18 yaşını doldurmuş kişiler GDZ’nin belirlemiş
olduğu koşulları yerine getirmek kaydıyla AYDEM KART’a üye olabilirler. ÜYE olma süreci, işbu
SÖZLEŞME’nin elektronik ortamda onaylanmasını takiben başlar.
4.2.

Aydem Kart Üyesi işbu SÖZLEŞME’de, WEB veya MOBİL “Üyelik İşlemleri” esnasında, AYDEM

KART’ın temel nitelikleri ile teslimatına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu, başvuru
formunda belirtilen bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak edindiğini ve bu hususlara ilişkin elektronik
ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
4.3.

AYDEM KART kapsamında ÜYELER için sağlanan indirim, promosyon ve sair kampanyalar,

ÜYE’nin kendi adını taşıyacak olan “Aydem Plastik Kartını” veya WEB, MOBİL, SMS kanallarından
kendisine sunulan “Kampanya Kodunu” MARKA ORTAĞI’na ibraz edebildiği takdirde uygulanabilir.
ÜYELER, kendilerinin AYDEM KART kullanıcısı olduklarını sms doğrulaması, kampanya kodu, hediye
kuponu vb. farklı kanallar üzerinden ispat etmekle yükümlüdür. Eğer MARKA ORTAĞI, ÜYE’nin kart
hâmili olduğu hususunda şüpheye düşerse kendisinden geçerli bir kimlik kartı ibraz etmesini talep
edebilir.
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4.4.

AYDEM KART kapsamında sağlanan indirim, promosyon ve sair kampanyalar MARKA

ORTAĞI’nın uyguladığı veya MARKA ORTAĞI işyerlerinde üçüncü kişiler tarafından yapılan diğer
promosyon ve indirimlerle (kredi kartlarının veya başka kulüp üyeliklerinin sağladığı avantajlar gibi)
birleştirilemez.
4.5.

AYDEM KART kapsamında sağlanan indirim, promosyon ve sair kampanyalar MARKA

ORTAĞI’nın tüm ürün ve hizmetlerinde geçerli olmayabilir. ÜYELER bu durumla ilgili önceden MARKA
ORTAĞI tarafından AYDEM KART kanallarında bilgilendirilecektir. Ayrıca AYDEM KART kapsamında,
ÜYE’lere sağlanan indirim, promosyon ve sair kampanyaların sevgililer günü, yılbaşı, anneler günü,
babalar günü ve benzeri özel günlerdeki geçerliliği MARKA ORTAĞI ile GDZ arasındaki anlaşmaya
bağlıdır.
4.6.

AYDEM KART kapsamında ÜYELER’e sağlanan indirimler, promosyonlar ve sair kampanyalar

WEB üzerinde belirtilen durumlar dışında ve özel olarak belirtilmediği sürece üye restoranların paket
servislerinde geçerli değildir. WEB ve MOBİL üzerinden işlem yapan ÜYELER, aksi belirtilmedikçe
paket servis hizmetinden faydalanılamayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4.7.

Çeşitli firmalar üzerinden sağlanan indirim, promosyon ve sair kampanyalar AYDEM KART

avantajları ile aynı anda kullanılamaz. AYDEM KART ile yemek çeklerinin (Sodexho, Ticket, Multinet
vb.) aynı anda geçerliliği MARKA ORTAĞI inisiyatifinde olup GDZ bu konuda bir taahhüt
sunmamaktadır.
4.8.

ÜYE, MARKA ORTAĞI işyerlerinde gün, saat ve tarih bazında indirim oranı gibi kampanya

şartlarının değişkenlik gösterebileceğini, AYDEM KART içeriğinde dinamik bir kampanya kurgusunun
olduğunu kabul etmektedirler. Günün farklı saatleri, haftanın farklı günleri, mevsim değişiklikleri, kişi
limitleri ve diğer özel koşulları WEB veya MOBİL üzerinden takip ederek işlem gerçekleştireceklerini
aksi takdirde karşılaşılabilecekleri her türlü zarar, ziyan ve diğer olumsuzluklardan ötürü GDZ’nin
hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4.9.

ÜYE, AYDEM KART kullanıcısı olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu,

yanıltıcı olmadığını, bunların yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü
zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, AYDEM KART’ın bu yönde uğrayabileceği
doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.
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4.10. ÜYE, kendisi tarafından belirlenen ve kendisine münhasır olan kullanıcı adı ve şifrenin
gizliliğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu, bunların kendi kusuru ve/veya ihmali
neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda uğrayabileceği ve GDZ’yi uğratabileceği her
türlü zarar, ziyan ve kayıptan münhasıran sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu
durumda GDZ’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını işbu SÖZLEŞME’yi imzalayarak teyit etmiş
sayılır.
4.11. AYDEM KART kapsamında sağlanan indirimler, promosyonlar ve sair kampanyalar üçüncü
kişilere devredilemez. Sadece ÜYE ve ÜYE’nin izni dahilinde hizmet alan kişilerden (eğer varsa)
MARKA ORTAĞI’nın belirlediği limite kadar olanlar bu indirim, promosyon ve sair kampanyalardan
faydalanabilirler. Bu durumların haricinde, AYDEM KART’ın ÜYELER’inin dışındaki kişiler tarafından
kullanılması kesinlikle yasak olup bunların her ne şekilde ve surette olursa olsun başkaları tarafından
kullanılmasından doğacak her türlü hukuki ve mali sorumluluk ilgili ÜYE’ye aittir.
4.12. WEB ve MOBİL kanallar üzerinden, MARKA ORTAĞI ve ÜYELER için üyelik süreçleri ve katılım
koşullarını en güncel şekilde duyurmak AYDEM KART’ın sorumluluğu altındadır. AYDEM KART,
herhangi bir MARKA ORTAĞI’nın SİSTEM’e katılım koşullarında gerçekleşen değişikliklerin meydana
getirdiği sonuçlardan sorumlu tutulamaz.
4.13. ÜYELER, ancak AYDEM KART programına ve SİSTEM’e dâhil oldukları üyelik başlangıç
tarihlerinden sonra MARKA ORTAĞI’nın sunduğu avantajlardan faydalanabilirler. Ancak önceden
rezervasyon veya bilgilendirme şartı bulunan kampanyalarda, rezervasyon işleminin yapılması
ÜYELER ile MARKA ORTAĞI arasında yapılacak mutabakatlara bağlıdır. MARKA ORTAĞI’nın
rezervasyon kabul etmemesi veya benzeri durumdan dolayı ÜYE kampanyadan yararlanamıyorsa bu
durum tamamen MARKA ORTAĞI ile bağlantılı olup işyerleri rezervasyon kabul etmeme hakkını saklı
tutar.
4.14. ÜYELER, “Aydem Plastik Kart’ın” kaybolması veya çalınması halinde, derhal AYDEM KART ile
irtibata geçeceklerini, kayıp veya çalıntı nedeniyle basılacak yeni Aydem Plastik Kart için ayrıca bir
kart ücreti ödeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Aydem Kart, kayıp veya çalıntı olayıyla
ilgili şüpheli gördüğü durumlarda yeni “Aydem Plastik Kart” düzenlememe hakkını saklı tutar.
4.15. SİSTEM kapsamında AYDEM KART tarafından sağlanan hizmetler ile ilgili ÜYELER’in herhangi
bir
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4.16. İşbu SÖZLEŞME kapsamında AYDEM KART’ın kusurundan kaynaklanan sebeplerden, AYDEM
KART’ın ÜYELER’e SÖZLEŞME hükümlerine uygun hizmeti sağlayamaması halinde ÜYE’ye; hizmetin
yeniden görülmesi veya sözleşmedeki haklarından feragat etmesi AYDEM KART tarafından
sağlanabilir.

MADDE 5 - GENEL ŞARTLAR
5.1.

AYDEM KART, programa üye olan iş yerlerinde, müşterilerine genel ve özel kampanyalar,

indirim, tanıtım, ek hizmetler, düzenlenen aktivitelere katılabilme gibi imkân ve avantajlar sunan,
mülkiyeti tamamen GDZ Enerji Yatırımları A.Ş’ye ait müşteri sadakat ve pazarlama programıdır.
5.2.

ÜYELER,

AYDEM

KART

tarafından

onaylanması

kaydıyla,

başvuru

formunun

doldurulmasından sonra MARKA ORTAĞI’na ait ürün ya da hizmet alımlarından indirim kazanmaya
başlayacaktır. Kartın indirim kazanabilmesi veya harcayabilmesi için kart sahibinin isim, soyisim, cep
telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri ve bu bilgilerin AYDEM KART veri sisteminde tanımlı
olması gerekmektedir.
5.3.

WEB ve MOBİL uygulamalarda yer alan ve MARKA ORTAĞI firmalara ait olan bilgilere sadece

tanıtım ve bilgilendirme amacıyla yer verilmektedir. AYDEM KART, bu mecralarda yer alan bilgilerin
MARKA ORTAĞI’nın ve/veya iştirakçilerinin sağladıkları ürün ve hizmetlerin gerçek durumlarını
yansıttığına yönelik herhangi bir açık veya zımni taahhüt veya garanti vermemektedir.
5.4.

Basılı pazarlama materyallerinde (broşür, katalog, el ilanı vs.) yer alan bilgiler bahsi geçen

ürünlerin basıldığı an itibariyle AYDEM KART kapsamına dâhil olan MARKA ORTAĞI ve sağladıkları
indirim, promosyon ve sair kampanyalarını temsil etmektedir. ÜYELER, basılı pazarlama
materyallerinde eksik veya fazla bilgi bulunabileceğini ayrıca WEB ve MOBİL iletişim kanallarında ve
uygulamalarda yer alan bilgilerde teknik yanlışlıklar, yazımsal hatalar veya zaman içerisinde
güncelliğini yitirmiş bilgilerin olabileceğini kabul ederler.
5.5.

AYDEM KART, WEB veya MOBİL uygulamaları üzerinden AYDEM KART’ın kendi yönetiminde

olmayan üçüncü kişilerin işletmekte ve yönetmekte olduğu internet sitelerine, portallara, bloglara,
dosyalara ve/veya içeriklere uzantı verebilir. Bu uzantılar, AYDEM KART tarafından sahibinden izin
alınmak suretiyle referans kolaylığı amacıyla sağlanmış olabilir. Bu durum internet sitesini veya siteyi
işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesini ya da içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir açık
veya zımni beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. WEB ve MOBİL kanalları üzerindeki uzantılar
vasıtasıyla erişilen internet siteleri, portallar, bloglar, dosyalar, içerikler ve sunulan hizmetlerden
veya ürünlerden AYDEM KART’ın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
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5.6.

ÜYELER, spam, virüs, truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli

yazılımlar ile WEB ve/veya MOBİL kanalların çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya
eylemlerde bulunmayacağını; bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi
bir şekilde ilişki içerisinde olmayacağını ayrıca bu gibi bir durumda bir ilişkisi tespit edildiğinde
GDZ’nin konuyu hukuksal boyutlara taşımaya hakkı olduğu ve Üyenin sözleşmesini tek taraflı feshe
yetkili olduğu konusunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.7.

MARKA ORTAĞI ve AYDEM KART birbirinden tamamen bağımsız ve ayrı ticari faaliyet

göstermekte olan kuruluşlardır. AYDEM KART; ÜYELER ile MARKA ORTAĞI firmaları bir araya getiren
bir sadakat platformu olup hiçbir surette hizmetlerin sağlayıcısı, sunucusu, ifa yardımcısı olmadığı
gibi MARKA ORTAĞI’nın acente, bayii, vekil, ortak, temsilci veya herhangi bir şekilde tacir yardımcısı
değildir.

5.8.

AYDEM KART, yalnızca ÜYELER ve MARKA ORTAĞI’nın işlemlerine aracılık edecek olup

ÜYELER ile MARKA ORTAĞI’nın tarafları olduğu ürün ve hizmet satış ilişkisinin kesinlikle bir tarafı
olmayacaktır. MARKA ORTAĞI tarafından satılacak, sağlanacak, sunulacak veya ifa edilecek ürün ve
hizmetler, AYDEM KART’ın açık veya zımni taahhüt veya garantisi altında değildir. Yukarıda açıkça
ifade edildiği üzere, AYDEM KART yalnızca MARKA ORTAĞI ve ÜYELER’i buluşturan bir platform
olarak işlev yapar. Bu sebeple MARKA ORTAĞI’nın sağlamış olduğu hizmet veya satmış olduğu
ürünlerden doğan ayıpları veya ayıbı takip eden zararları nedeniyle AYDEM KART ve GDZ
sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.9.

AYDEM KART, MARKA ORTAĞI ile ÜYELER arasında alışverişe konu olan mal veya hizmetin

kalitesi, miktarı, nakliyesi, teslimi, cinsi, fiyatı vb. ile ilgili olayları bilme ve anlaşmazlıklarda taraf olma
ve karar verme yükümlülüğü altında değildir. MARKA ORTAĞI ve ÜYELER arasında meydana gelecek
muhtemel uyuşmazlıklar halinde AYDEM KART bu uyuşmazlığın bir tarafı olmayacağı gibi söz konusu
uyuşmazlıklardan doğacak doğrudan veya dolaylı zararlardan da AYDEM KART sorumlu tutulamaz.
5.10. Muhtemel uyuşmazlıkların ÜYELER’e karşı tek muhatabı MARKA ORTAĞI olacaktır. ÜYELER,
böyle bir konuyla karşı karşıya kalmaları durumunda, bu tür taleplerini yalnızca MARKA ORTAĞI’na
karşı ileri süreceğini, AYDEM KART’ın bu yönde açık veya zımni bir garantisi veya taahhüdü
bulunmadığını, AYDEM KART ve/veya GDZ’ye karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını işbu
SÖZLEŞME kapsamında kabul ve taahhüt eder.
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5.11. ÜYELER; MARKA ORTAĞI tarafından AYDEM KART’ın sağladığı indirim, promosyon, sair
kampanyalar aracılığı ile sağlanan ürün veya hizmetlerin belirli bir yaşın altındaki müşterilere
sunulamayacağı durumlarda (alkollü içki tüketimi vb.) ise Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre, söz
konusu ürün ve hizmette yer alan maddeyi tüketebilecek ve satın alabilecek yaşta olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt etmektedirler. Ayrıca, 18 yaşından küçükler AYDEM KART üyesi ve dolayısıyla kart
sahibi olamazlar.
5.12. GDZ, AYDEM KART’ın tüm iletişim platformlarının ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet
haklarının ve lisans haklarının tek sahibidir. ÜYELER ve MARKA ORTAĞI, WEB ve MOBİL kanalların
bütünü veya herhangi bir kısmını başka bir iletişim platformunda AYDEM KART’tan önceden alınmış
yazılı izni olmaksızın kullanmamayı; sistemde bulunan, kaynak kodu, veri kodu ve yazılım da dâhil
olmak üzere, hiçbir veriyi değiştirmemeyi, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, başka bir lisana
çevirmemeyi, üzerinde ters mühendislik yapmamayı, yeniden yayınlamamayı, başka bir bilgisayara
yüklememeyi, postalamamayı, herhangi bir suretle iletmemeyi, sunmamayı ya da dağıtmamayı
kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Aksi durumda ÜYE ve ÜYELER tüm şartlar dâhilinde AYDEM
KART’ın uğrayacağı doğrudan ve dolaylı maddi ve manevi zararların tümünden sorumlu tutulacaktır.
5.13. AYDEM KART ÜYE’nin kimlik bilgilerini, yine ÜYE’nin güvenliği amacıyla ve AYDEM KART’ın
işbu SÖZLEŞME’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesi sırasında veya bazı istatistiki
değerlendirmeler için kullanabilir. Buna ilişkin bilgilendirme Ek.1’de bulunan “Aydınlatma
Metni”nde mevcuttur. AYDEM KART bu bilgileri bir veri tabanı üzerinde tasnif ve muhafaza edebilir.
Ayrıca, GDZ üyelerin Marka Ortağı ile yapacakları işlemlerde AYDEM KART’ın kullanımına gerek
kalmaksızın işlemleri yapabilmesini teminen üyeyi tanıtıcı ve bu işlemle sınırlı bilgilerini
paylaşabilecektir.
5.14. ÜYELER, MARKA ORTAĞI’nın sağlanan ürün ve hizmete ilişkin olarak ilgili mevzuat’a uymakla
yükümlü olduğunu, bu mevzuat’ın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun gereği gibi ifası
ve tüketici taleplerinden münferiden sorumlu olduğunu, MARKA ORTAĞI’nın ilgili yükümlülükleri
ihlal etmesi halinde AYDEM KART’ın söz konusu ihlalden kaynaklanan hiçbir sorumluluğu
bulunmadığını, AYDEM KART’ın, MARKA ORTAĞI’nın ürün ve hizmetleri mevzuat’a uygun ve/veya
taahhüt ettiği biçimde sağlayacağı yönünde hiçbir açık veya zımni garantisi ve taahhüdü
bulunmadığını ve kendilerinin bu gibi nedenlerle AYDEM KART’a herhangi bir talepte
bulunmayacağını, ilgili taleplerini yalnızca MARKA ORTAĞI’na yöneltebileceklerini kabul, beyan ve
taahhüt ederler.
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5.15. ÜYELER’in bir gün içerisinde faydalanacağı toplam avantaj tutarı ve kampanyalardan
yararlanma sayısı AYDEM KART tarafından belirlenmekte olup AYDEM KART bu rakamı değiştirme
hakkını saklı tutar. Ayrıca SİSTEM’in suiistimalinin tespiti halinde kart hamili herhangi bir indirim
kazanamayacağı gibi önceden elde ettiği avantajlar da AYDEM KART tarafından silinebilir ve geri
talep edilebilir. GDZ gerekli gördüğü durumlarda da müşterinin üyeliğini iptal edebilir, kart iadesini
talep edebilir ve bu kartlara tanınan indirimleri ve/veya avantajları silebilir.
5.16. ÜYELER, kartı iyi durumda tutmak ile yükümlü olup kart üzerinde herhangi bir değişiklik
yapamaz. Kartın çalınması, kaybolması veya kullanılamayacak şekilde bozulması halinde kart hamili
derhal durumu +90 (850) 800 0 999 numaralı telefondan Aydem Kart Müşteri Hizmetleri’ne
bildirecek ve bunun akabinde gerekli iptal işlemleri yapılacaktır. Bildirim yapılıncaya kadar
oluşabilecek her türlü zarar ve gereksiz kullanımdan ise kart hamili sorumludur. ÜYELER’in ilk kart
talepleri ücretsiz olup daha sonraki kart taleplerinde ise kart başına 10,00-TL ödeme alınacaktır.
5.17. Kart sahibi AYDEM KART müşteri hizmetlerini bizzat arayarak, kart sahibinin kendisi olduğunu
müşteri hizmetleri yetkilisinin sorduğu soruları cevaplandırarak teyit ettikten sonra iletişim bilgisini
ve diğer tanımlı bilgilerini güncelleyebilir. Ancak, başvuru sırasında girilen, isim, soyisim bilgileri bir
seferlik alınır, daha sonra bu bilgilerin güncellenmesine izin verilmemektedir. Kart başvurusunda
bulunulması, GDZ’ye söz konusu başvuruyu kabul etme ve kart düzenleme yükümlülüğü getirmez.
5.18. AYDEM KART marka ortaklığı programı ve SİSTEM önceden haber vermek koşuluyla herhangi
bir neden gösterilmeksizin GDZ tarafından durdurulabilir ya da uygulamadan kaldırılabilir. GDZ,
SİSTEM üzerinde programı, kampanyaları, koşulları, katılım şartlarını, program kapsamını, üyelik
kurallarını vb. dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. AYDEM KART,
kullanıcılardan üyeliğe ilişkin aidat bedeli talep edebilir, dilediğinde kartı, başka bir firmaya, bağlı
grup şirketlerine veya herhangi bir MARKA ORTAĞI’na devredebilir ve/veya başka programlarla
birleştirebilir.
5.19. ÜYELER; WEB ve/veya MOBİL kanalları ziyaret etmekle veya AYDEM KART programına dâhil
olmakla AYDEM KART’ın kullanılmasına ilişkin işbu SÖZLEŞME’de yer alan tüm koşulları ve Aydem
Kart Aydınlatma Metni’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve bu koşullarla bağlı olduğunu kabul,
beyan ve taahhüt etmiş bulunmaktadır. Ayrıca işbu SÖZLEŞME’yi imzalayarak, hem SÖZLEŞME’de
yer alan koşulların tümüne, hem de yürürlükte bulunan kanunlar, yönetmelikler ve sair mevzuata
uygun davranacağını açıkça kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.
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MADDE 6 - SÖZLEŞME SÜRESİ, FESİH ve GEÇERLİLİK
6.1.

TARAFLARın HMK ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan doğan hakları saklı kalmak

kaydı ile, aralarında işbu SÖZLEŞME’den doğabilecek ihtilaflarda münhasıran İzmir Mahkemeleri ve
İcra Müdürlükleri yetkili kılmışlardır. İşbu SÖZLEŞME’den kaynaklanabilecek olan ihtilaflarda,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilân edilen değere kadar olan anlaşmazlıklarda Tüketici Hakem
Heyetleri, belirtilen değerin üstün olan anlaşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri ve Tüketici
Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.
6.2.

TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME’nin uygulanmasıyla ilgili olarak aralarında

çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümlenmesinde; GDZ’nin defter, kayıt ve belgeleri ile AYDEM
KART’ın ses kayıtlarının ve ÜYELER tarafından AYDEM KART’a gönderilecek yazılı bildirimlerin
ve/veya faks talimatlarının “6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu” maddeleri gereği münhasır
delil olacağını, herhangi bir hususun ispatı için birbirlerine yemin teklif etmeyeceklerini kabul ve
beyan ederler.
6.3.

İşbu SÖZLEŞME, ÜYE’nin başvuru süreçlerini tamamlayarak AYDEM KART kullanıcısı olmaya

başladığı tarihten itibaren geçerlidir. SÖZLEŞME, ÜYE’nin AYDEM KART üyesi olmaktan vazgeçmesi,
bunu elektronik ortamda veya yazılı bir şekilde AYDEM KART’a ulaştırması durumunda herhangi bir
ihtar veya ihbar keşidesine gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
6.4.

AYDEM KART, dilediği zaman kendi inisiyatifinde olmak üzere ve/veya ÜYE’nin işbu

SÖZLEŞME’de belirlenen yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda dilediği takdirde işbu
SÖZLEŞME’yi hiçbir tazminat sorumluluğuna tâbi olmaksızın feshetmek hakkına haiz olacaktır.
ÜYE’nin SÖZLEŞME’den “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği” ve “Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun” tarafından doğan cayma hakkı saklıdır. Bu kapsamda ÜYE, on dört gün içinde herhangi bir
gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı
süresi, sözleşmenin kurulduğu gün başlar. SÖZLEŞME’nin feshi halinde ÜYE, AYDEM KART
programından ve SİSTEM’den çıkarılır ve üyelik fesih tarihi itibarıyla otomatik olarak iptal edilir.
6.5.

AYDEM KART ve GDZ dilediği zaman işbu SÖZLEŞME hükümlerinde değişikliğe gidebilir,

değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek WEB ve/veya MOBİL kanal üzerinden
yayınlanır ve aksi belirtilmedikçe yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
6.6.

ÜYE’nin aşağıda yer alan kimlik ve iletişim bilgileri doldurulacak olup, işbu SÖZLEŞME’nin

internet ortamında yapılması hâlinde ÜYE tarafından elektronik ortamda doldurulacaktır.
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MADDE 7- TANIM BİLGİLERİNİN (COOKİE) KULLANILMASI
7.1.

AYDEM KART iletişim kanallarını ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza bazı bilgileri (genellikle

tanım bilgisi /cookie olarak bilinir) SİSTEM kayıt altına almaktadır. WEB kanalını yeniden ziyaret
ettiğinizde bu tanım bilgileri okunabilir. Sizin tarafınızdan kabul edilen tanım bilgilerinin sonucu
olarak topladığımız bilgiler bilgisayarınıza özeldir ve bilgisayarınızın IP adresini, PC tarafından web
sitenin ziyaret edildiği tarihi ve saati, web sitemizde nerelere bakıldığını ve istenen web sayfalarının
başarıyla verilip verilmediği bilgisini içermektedir. Bu bilgiler isimsizdir; bir kişiden ziyade bir
bilgisayarı temsil etmektedir. Tanım bilgilerini WEV kullanımıyla ilgili bilgi ve deneyimi arttırmak ve
web sitesinin optimum seviyede çalışıp çalışmadığından emin olabilmek için kullanıyoruz. Bu bilgiler
web sunumlarımızı geliştirebilmemizi ve size daha eğlenceli ve yaratıcı bir çevrim içi deneyim
sunabilmemizi sağlamaktadır. Bilgisayarınızdaki ayarları değiştirerek (lütfen yardım menülerine veya
el kitaplarına bakınız) bu bilgileri silebilir veya engelleyebilirsiniz. Bu bilgileri sildiğiniz veya
engellediğiniz takdirde web sitesinin bazı özelliklerinden yararlanamayabileceğiniz konusunda sizleri
uyarmak isteriz.
ÜYELİK TÜRÜ

:

AD

:

SOYAD

:

ŞEHİR

:

PLASTİK KART

:

PLASTİK KART İSTİYORUM

BİREYSEL

KURUMSAL

PLASTİK KART İSTEMİYORUM

*Plastik Kart İstenirse:
İLÇE:
MAHALLE:
ADRES:
E-POSTA ADRESİ

:

CEP TELEFONU

:

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım.
Aydem Kart Üyelik Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum.
Veri Aktarımı Açık Rıza Beyanı
Kişisel/özel nitelikli kişisel verilerimin; Aydınlatma Metni kapsamında, GDZ Enerji Yatırımları
AŞ’nin
ana
hissedarı,
doğrudan/dolaylı
yurtiçi/yurtdışı
iştirakleri;
elektrik
üretim/dağıtım/perakende satış, gaz, internet, ses hizmeti, araç kiralama faaliyetlerinde
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bulunan grup şirketlerine pazarlama/tanıtım/reklam amaçlı olarak yasal sınırlamalar
çerçevesinde aktarılmasına açık rızam olduğunu
Kabul ediyorum
Kabul Etmiyorum

Ticari Elektronik İleti Alma İzni
Pazarlama/Tanıtım/Reklam amaçlı ticari elektronik ileti almayı
Kabul ediyorum
Kabul Etmiyorum

Lütfen şirketimize ait “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası”nı okuyunuz.
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