
 

SEMA KART ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

KVKK.60 İlk Yayın Tarihi: 28.12.2019 Revizyon No:00 Revizyon Tarihi:--  
 

İşbu Kişisel Sema Kart Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), ……………..Ticaret Sicili’ ne 

……………………….. Sicil No ile kayıtlı, Başakşehir Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cd. 9/B 

Başakşehir/ İstanbul – Türkiye adresinde mukim Sema Kırtasiye Dış Tic. Ltd. Şti.  (“Şirket”) ile 

……………… TC Kimlik No’ lu………………………………..isimli (Başvuru Formunda Belirtilen Bilgiler) 

Müşteri (“ÜYE”) (arasında akdedilmiş olan SEMA KART ÜYELİK Sözleşmesi için genel hususları 

içermektedir. 

Şirket  : Sema Kırtasiye Dış Tic. Ltd. Şti. 

Üye  : Sema Kart sahibi 

Web Sitesi : www.semakirtasiye.com.tr  

Puan  : Alışveriş sonucunda, TL karşılığı biriken puan 

Kart : Üyelere, alışveriş yaptıkça puan biriktirme ve biriken puanlarını kullanarak alışveriş yapma 

hakkı veren Sema Kartı 
  

1- SÖZLEŞME KONUSU: İşbu sözleşme, Sema Kırtasiye Dış Tic. Ltd. Şti.  Müşterilerine Sema 

Kırtasiye Dış Tic. Ltd. Şti.’ ni tercih ettikleri için çeşitli avantajlar sunmak üzere yapılmakta olan 

SEMA KART ÜYELİK kullanım koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemek. 

2- ÜYELİK ve KULLANIM KOŞULLARI: 

a) Sema Kart’ın tüm hakları saklıdır ve mülkiyeti Şirket’ e aittir, 

b) Sema Kart müşterilerine alışveriş yaptıkça puan biriktirme ve biriken puanları kullanma hakkı verir, 

c) Puan, Sema Kırtasiye Dış Tic. Ltd. Şti’ nin iki mağazası ile http://www.semakirtasiye.com.tr internet 

sitesi üzerinden yapılacak alışverişlerde biriktirilebilir, 

d) SEMA KART üzerinde biriktirilen puanlar fotokopi kâğıdı, toner kartuş ve mağazalarımız ve 

http://www.semakirtasiye.com.tr internet adresinde belirtilen kampanyalı ürünlerinde kullanılamaz, 

e) Üye; Sema Kırtasiye Dış Tic. Ltd. Şti’ nin satışını gerçekleştirdiği tüm ürünlerde tanımlanan 

miktarda SEMA KART üzerinde puan kazanır, Müşterinin SEMA KART ile kazandığı puanlar 

kullanılmadığı takdirde bir sonraki yıla devreder, 

f) Şirket bu sözleşmenin karşılıklı onaylanması halinde, Üye tarafından iki yıl içerisinde kullanılmayan 

Üye’ ye ait puanları, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtma hakkı için Üye onayını almış olur, 

g) Sema Kırtasiye Dış Tic. Ltd. Şti’ nin satışını gerçekleştirdiği ürünlere ait Puan oranları ürün 

kategorilerine göre yıl içerisinde farklılık gösterebilir, 

h) Kartta birikmiş puanlara karşılık gelen tutar Üye ’ye nakit olarak verilemez, 

i) Sema Kart üyeliği kişiye özeldir, başkasına devredilemez, 

j) Üye, Sema Kartın ilk kullanımı ile kart kullanım koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır, 

k) Şirket / Üye arasında oluşacak ihtilaflarda Şirket kayıtları esas alınır, 

l) Üye, formda belirttiği bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan eder ve bilgilerin değişmesi durumunda 

bilgilerini güncellemekle yükümlü olduğunu peşinen kabul eder, 

m) Üye, Sema Kartın çalınması veya kayıp olması halinde yeni kart talebinde bulunabilir, ikinci ve 

tekrarlayan her kart talebinde, SEMA KART üzerinde birikmiş olan puanından “kayıp/çalıntı kart 

bedeli” olarak beş (5) puan düşülmesini peşinen kabul eder. 

n) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Bu 

sözleşmenin hükümlerinin yerine getirilebilmesi için yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk 

olmasa dahi bu sözleşme kapsamında daha iyi hizmet verebilmeye yönelik amaçlarını 

gerçekleştirebilmek için Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri ve kurumlara, ilgili kişinin 

6698 sayılı Kanun kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla, kişisel verileri aktarabilir. 

o) İşbu sözleşme Sema Kırtasiye Dış Tic. Ltd. Şti ile ........................................................................ 

arasında, ........ / ........ / ............. Tarihinde, tarafların karşılıklı irade beyanıyla akdedilmiştir. 
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Üye     Sema Kırtasiye Dış Tic. Ltd. Şti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


