
Market Kart ile Avantajlı Alışveriş İmkanı

Bursa Eczacılar Kooperatifi ve CarrefourSA işbirliği
dâhilinde ortaklarımıza ve çalışanlarımıza özel
Market Kart anlaşması yapılmıştır.



CarrefourSA Market Kart Nedir?

➔ Market Kart, CarrefourSA marketlerinde yapılan TL harcaması üzerinden Puan TL
kazanılmasını ve fiyat indirimlerinden yararlanılmasını sağlayan ve içerisindeki
tutarları parçalı olarak kullanılabilen bir kurumsal sadakat karttır.

➔ İlk alışveriş öncesinde kartların; 
adresinde kart sahibi 

tarafından aktif hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde Market Kartınız geçerlilik 
kazanmaz.

➔ Kullanılan Puan TL ve CarrefourSA kurumsal ürünler (Hediye çekleri/Kartları vb.)
üzerinden tekrar Puan TL kazanılamaz. Puan TL yüklemeleri, yükleme tarihinden
itibaren 1 yıl geçerlidir. Bu süre sonunda kullanılmayan Puan TL miktarları otomatik
olarak silinir.

https://www.carrefoursakart.com/Customer/Commercial


Temel Kurallar

➔ Market Kart ile fiyat indirimlerinden yararlanılması sağlanır.

➔ Market Kart ile yapılan TL harcama üzerinden TL Puan kazanılır.

➔ Tüm CarrefourSA mağazalarında geçerlidir. 

➔ Ödeme işlemi öncesinde Market Kart’ın, ürünler okutulmadan kasiyere verilerek 

kasada tanımlanması gerekir. Eğer cep telefonu ile tanımlama yapılır ise 

CarrefourSA Bireysel Sadakat Kart geçerli olurken, Market Kart kullanılamaz. 

➔ Kartlar üç yılda bir yenilenir.



Puan TL Kuralları
Puan TL yüklemeleri her ay sonunda yapılır ve bir sonraki ay geçerli olur. Puan TL yükleme işlemi BEK 
ortakları ve çalışanlarının yürüyen yıllık toplam harcamasına göre, yasaklı ürünler düşüldükten sonra 
KDV dâhil harcamalar üzerinden aşağıdaki limitler kapsamında belirtilen iskonto oranlarında yapılır.

● Limit 1: 1.000.000 TL’ye kadar %4
● Limit 2: 1.000.001 - 2.000.000 TL arası %5
● Limit 3: 2.000.001 - 6.000.000 TL arası %6
● Limit 4: 6.000.001 üzeri %7

Sözleşme tarihinden itibaren birinci yılın sonuna kadar yürüyen ay toplamına göre, daha sonrası için
geriye dönük yıl toplam harcama potansiyeline göre limit hesaplaması yapılır. Toplam kurum yürüyen
yıllık harcama Limit 1’i geçtiği ayı takip eden ay başında bir üst limit oranı uygulanır. Aynı şekilde limit
düşüşlerinde bir alt limit oranı, düşen ayı takip eden 3 ay sonunda uygulanır. Limit geçişlerinde yıl
sonu beklenmez. Sözleşme tarihinden itibaren geçen 2 yıl sonunda yürüyen yıllık harcama
potansiyelinin Limit 1’i geçmemesi durumunda sözleşmenin devamlılığı karşılıklı olarak
değerlendirilir.



Genel Kurallar

➔ Alkollü içecek ve tütün mamulleri alımlarında, altın ve mobilya alımlarında ve GSM 
TL yüklemelerinde puan kazanılmaz. Kazanılan puanlar bu ürünlerde (yasaklı 
ürünler), geçerli değildir.

➔ Kartların kaybolması ve 3. kişilerce kullanılması durumundan CarrefourSA sorumlu 
değildir. Kartın kaybolması ile CarrefourSA’ya yapılan bildirim sonrasında kart iptal 
edilir ve yeni kart gönderimi yapılır.

➔ Market Kart karşılığında nakit ödeme yapılamaz ve nakde çevrilemez.
➔ Yüklenen puan TL için para üstü, alışveriş çeki vb. talep edilemez.
➔ CarrefourSA mağazalarında bulunan Lezzet Arası restoranlarda ve CRM 

kampanyalarında geçerli değildir.
➔ Kart bedeli alınmaz.



Genel Kurallar

➔ CarrefourSA mağazalarında satılan Dijital Kartlar ve Gift Kartlara ilişkin alışverişlerde 
Market Kartlar geçerli olmayıp, kullanılamaz. CRM kampanyalarında (Bireysel 
Sadakat Kartlara belli bir harcama tutarına verilen para puan kampanyaları), 
kampanya şartını teşkil eden alışveriş bedelinin; müşterinin (varsa) Bireysel Sadakat 
Kart üzerinden ödenmesi kaydı ile CRM kampanyalarından yararlanma imkânı 
mevcuttur.



Aktivasyon Aşama 1

Dikkat: Yıldız (*) olan alanlar
zorunlu alanlardır.

Linki tıklayınız.

https://www.carrefoursakart.com/Customer/Commercial


Aktivasyon Aşama 2

Aktivasyon Aşama 3



Market Kart Online Kullanım

İçindekiler:

A. Aktifleştirme İşlemi

B. Online Kullanım Genel Kurallar

C. Market Kart Online Kullanım

http://www.carrefoursa.com


B. Online Kullanım Genel Kurallar

İstanbul İzmir Ankara Adana Bursa
Kocaeli Denizli Eskişehir Konya Mersin
Sakarya Samsun Tekirdağ Yalova
Antalya (+Kaş) Aydın (+Didim) Balıkesir (+Edremit) Muğla (+Bodrum)

CarrefourSA araçları ile market, elektronik ve taze gıda siparişleri aşağıdaki listede
bulunan şehir/ilçelerde adrese teslim edilebilmektedir. Ortaklarımız ve çalışanlarımız
teslimat gününü ve saat aralığını kendileri seçebilmektedir.

Bu şehirlerin dışında kalan şehirlerde sadece elektronik ürünler kargo ile adrese teslim
edilebilmektedir. Sipariş verildikten sonra 3 iş günü içinde kargo yapılmaktadır. Kargo,
ürünü en uzak noktaya maksimum 6 iş günü içinde teslim edilmektedir. Ortalama 2 veya
3 gün içerisinde teslimat gerçekleşmektedir. Siparişler ile ilgili her türlü sorunda

’a mail atabilir ya da numaralı CarrefourSA Çağrı
Merkezi’ni arayabilirsiniz.

mailto:bilgi@carrefoursa.com
tel:4441000


Üye Girişi ve Üye Olma Üye iseniz ılır. Değilseniz unur.

https://www.carrefoursa.com/
https://www.carrefoursa.com/


Üye Girişi ve Üye Olma Ekranı



Teslim Bölgesi Seçimi

Başarılı bir şekilde kullanıcı girişi yapıldıktan 
sonra, öncelikle siparişin teslim edilmesi 
istenen İl/İlçe/Mahalle bilgisinin girilmesi, 
doğru portföy, stok ve fiyat bilgisinin 
görülmesi açısından önemlidir. 



Ürün Seçme
Ürünler sepete eklendikten sonra, sepete tıklanarak siparişi tamamlaya basılır.



Fatura / Teslim Adresi Seçimi
Üye olurken girilen bilgilerden fatura adresi ve teslimat adresi seçilir.



Teslim Günü / Saati Seçimi
Ulusal operasyonlarda bu alan yoktur.

Kargo ile teslimat yapıldığı için sipariş 3 iş günü içinde kargoya verilir.



C. Market Kart Online Kullanımı

1- İsminizin olduğu 
bölümü seçiniz.

2- Market Kart 
bölümünü seçiniz.

3- Kart numaranızı ve 
kullanıma hazır Puan TL 

miktarını bu alandan 
görebilirsiniz. 



Siparişi Tamamla
Ürünler seçildikten sonra hesaplanan indirimler CarrefourSA indirimi olarak görüntülenir.



Teslimat Ücreti

Teslimat ücreti çıkarsa kredi kartı ile ödenmelidir. 
Puan TL ile teslimat ücreti ödenemez.



Puan / TL Kullanımı

Gramaj farklılıkları, eklenen poşetler, tedarik edilemeyen ürünler ya da alternatif ürünler olma durumları göz 
önünde bulundurularak tutar farklılıkları oluşabilir. Bu sebeple bu farklılıkların tahsil edilmesi için ayrıca online 

olarak kredi kart bilgisi de girilmelidir.

Market Kart Puan TL
kullanımı için

“CarrefourSA Kart & Market Kart”
bölümü seçilir.



Puan / TL Girişi

2) Toplam sipariş miktarı bu bölüme yazılır ve ‘Kullan’ tıklanır.

1) Market Kart Puan TL miktarı seçilen bu bölümün altında görüntülenir.



Puan TL Kullanımı

Toplam sipariş içinde Teslimat Ücreti 
olduğu için, toplam Puan TL kullanımı 

teslimat ücreti düşüldükten sonra 
hesaplanır.

Hatırlatma: Teslimat ücreti çıkarsa 
kredi kartı ile ödenmelidir. Puan TL ile 

teslimat ücreti ödenemez.

Bu kullanım sonrası kalan Puan TL’de
alt bölümde görüntülenir.



Siparişi Tamamla

Bu bölümde toplam CarrefourSA 
indirim tutarı ve kullanılan

Puan TL miktarı toplam olarak 
görüntülenir.

Puan TL kullanımı CarrefourSA
indirim satırına eklenir.



Önemli Bilgiler

➔Her ödeme tipi için geçerli olan 60 TL minimum alışveriş limiti mevcuttur.
➔250 TL üzeri alışverişlerde teslimat ücreti alınmamaktadır.
➔Poşet ve bez torba ücretleri sipariş tamamlama aşamasında kullanıcının tercihine bağlı olarak 

toplam sipariş miktarına eklenir.
➔Puan TL girişleri 4 hane olarak yapılmalıdır. Örnek: 30 Puan TL girişi için 3000 yazılmalıdır. 
➔Sipariş hazırlama aşamasında zorunlu ürün değişimine bağlı olarak toplam sipariş miktarının 

değişmesinde artış veya azalış kredi kart hesabına otomatik olarak yansıtılır.
➔Daha önce CarrefourSA kartı olmayan kullanıcıların CarrefourSA kartları online olarak giriş 

yapılınca otomatik olarak cep telefonuna bağlı olarak yaratılır.
➔Sorularınız için adresine mail atabilir veya numaralı 

CarrefourSA Çağrı Merkezi’ni arayabilirsiniz.

mailto:kurumsalsatis@carrefoursa.com
tel:4441000


Ek Bilgiler
Market Kart aktivasyonu yapılmaz ise aşağıdaki 
işaretli alan seçildiğinde “Kayıtlı Market Kartınız 

gözükmemektedir” mesajı görülecektir.

Market Kart aktivasyonu
yapılmaz ise  CarrefourSA Kart & 

Market Kart” başlığı sadece 
CarrefourSA Kart olarak 

görüntülenir.



Ek Bilgiler
Market Kart aktivasyonu yapılmış ise kullanıcıda ödeme adımında sarı renk ile işaretlenen alan gözükür.



CarrefourSA Market Formatları



Keyifli alışverişler dileriz.
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