
Bize iletmiş olduğunuz bilgilerde aşağıda sıralanan özel nitelikli kişisel verilerin yer almadığından emin 
olmanızı rica ederiz. 

 ırk,  

 etnik köken,  

 siyasi düşünce,  

 felsefi inanç,  

 din, mezhep veya diğer inançlar,  

 kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği,  

 sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler,  

 ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler  

 biyometrik ve genetik veriler 

 

KAZANCI HOLDİNG A.Ş. ve GRUP ŞİRKETLERİ 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ 

 

Ürün ve hizmetlerimizin sizlere sunulması amacı doğrultusunda kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel 

Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Kazancı Holding A.Ş. ve Grup 

Şirketleri (“Aksa” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda her bir grup şirketimiz için ayrı ayrı olacak şekilde 

aşağıda bağlantılarını paylaştığımız Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası adıyla 

paylaştığımız belgeleri inceleyebilir, kişisel verileriniz ile ilgili başvurularınızı, iligli şirketimize ait “Veri 

Sahibi Başvuru Formu” aracılığı ile bizlere iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en 

geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet 

gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan 

ücret talep edilebilecektir. 

 

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?  

Toplanan kişisel verileriniz; Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş 

birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi amacı 

kapsamında; 

 iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi 

 talep ve şikayetinizin varlığı halinde, talep ve şikayetlerinizin sonuçlandırılması ve,  

 bu kapsamda sizlerle iletişim kurulması amacı doğrultusunda;  

6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde 

işlenebilecektir.  

 

Kişisel Verilerininiz Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir? 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, veri 

tabanının yönetilmesi amacıyla Kazancı Holding Anonim Şirketi’ne ve bağlı şirketlerine, 

tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı 

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde 

aktarılabilecektir.  

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir? 



Kişisel verileriniz, Şirketimiz ile temas etmeniz halinde elektronik ortamda tedarikçi portalı, internet 

sitesi, e-posta ve telefon kanallarından Şirket tarafından tedarik edilmek istenen hizmete yönelik 

sözleşmenin ifasına ve Şirketimizin meşru menfaatine ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak Kanun’un 5. 

ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilmektedir. 

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir? 

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: 

 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 

öğrenme, 

 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 

isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 

isteme,  

 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 

kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 

giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

Kazancı Holding A.Ş. 

KVK ve İşlenmesi Politikası: 

http://www.kazanciholding.com.tr/assets/Kazanci_Holding_KVK_Politikasi.pdf 

Veri Sahibi Başvuru Formu: 

http://www.kazanciholding.com.tr/assets/Kazanci_Holding_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf 

 

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 

KVK ve İşlenmesi Politikası: 

https://www.coruhedas.com.tr/images/KVKK/Coruh_Edas_KVK_Politikasi.pdf 

Veri Sahibi Başvuru Formu: 

https://www.coruhedas.com.tr/images/KVKK/Coruh_Edas_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf 

 

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 

KVK ve İşlenmesi Politikası: 

https://www.firatedas.com.tr/images/KVKK/Firat_Edas_KVK_Politikasi.pdf 

Veri Sahibi Başvuru Formu: 

https://www.firatedas.com.tr/images/KVKK/Firat_Edas_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf 

 

Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş. 

http://www.kazanciholding.com.tr/assets/Kazanci_Holding_KVK_Politikasi.pdf
http://www.kazanciholding.com.tr/assets/Kazanci_Holding_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf
https://www.coruhedas.com.tr/images/KVKK/Coruh_Edas_KVK_Politikasi.pdf
https://www.coruhedas.com.tr/images/KVKK/Coruh_Edas_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf
https://www.firatedas.com.tr/images/KVKK/Firat_Edas_KVK_Politikasi.pdf
https://www.firatedas.com.tr/images/KVKK/Firat_Edas_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf


KVK ve İşlenmesi Politikası: 

http://www.coruhaksa.com/images/KVKK/Coruh_Epsas_KVK_Politikasi.pdf 

Veri Sahibi Başvuru Formu: 

http://www.coruhaksa.com/images/KVKK/Coruh_Epsas_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf 

 

Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş. 

KVK ve İşlenmesi Politikası: http://www.firataksa.com/images/KVKK/Firat_Epsas_KVK_Politikasi.pdf 

Veri Sahibi Başvuru Formu: 

http://www.firataksa.com/images/KVKK/Firat_Epsas_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf 

 

Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 

KVK ve İşlenmesi Politikası: 

https://www.aksadogalgaz.com.tr/utility/KVKK/Aksa_Dogalgaz_KVK_Politikasi.pdf 

Veri Sahibi Başvuru Formu: 

https://www.aksadogalgaz.com.tr/utility/KVKK/Aksa_Dogalgaz_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coruhaksa.com/images/KVKK/Coruh_Epsas_KVK_Politikasi.pdf
http://www.coruhaksa.com/images/KVKK/Coruh_Epsas_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf
http://www.firataksa.com/images/KVKK/Firat_Epsas_KVK_Politikasi.pdf
http://www.firataksa.com/images/KVKK/Firat_Epsas_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf
https://www.aksadogalgaz.com.tr/utility/KVKK/Aksa_Dogalgaz_KVK_Politikasi.pdf
https://www.aksadogalgaz.com.tr/utility/KVKK/Aksa_Dogalgaz_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf


We kindly request you to make sure that the information you send us does not contain any special 
personal data listed below. 

 race, 

 ethnicity, 

 political thought, 

 philosophical belief, 

 religion, sect or other beliefs, 

 choice of apparel and dress and membership of associations, foundations or unions, 

 data on health, sexual life, 

 data on criminal conviction and security measures 

 biometric and genetic data 

 

KAZANCI HOLDİNG A.Ş. and GROUP COMPANIES  

INFORMATION NOTE ON PROTECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA 

 

Your personal data can be processed within the scope described below by Kazancı Holding A.Ş. and 

Group Companies ("Aksa" or "Company") acting in the capacity of data controller in accordance with 

the Law No. 6698 on Protection of Personal Data ("Law") with the aim of presenting our products and 

services to you.  

 

Regarding the purposes of processing your personal data, you can examine the documents we share 

under the Policy on the Protection and Processing of Personal Data, the links of which we share 

below, separately for each group of companies and you can send your applications regarding your 

personal data to us through the "Data Subject Application Form" of our related company. Depending 

on the nature of your request, your applications will be concluded free of charge as soon as possible 

and within thirty days at the latest; however, if the transaction also requires a cost, we may charge 

a fee according to the tariff to be determined by the Personal Data Protection Board. 

 

For What Purpose Is Your Personal Data Processed? 

Your personal data may be processed within the scope of the personal data processing conditions 

and purposes specified in Articles 5 and 6 of Law No. 6698 for the purpose of carrying out the 

necessary studies and related business processes by our relevant business units for the realization 

of commercial activities by the Company including: 

 management of relations with business partners and suppliers, 

 finalizing your requests and complaints in case of your requests and complaints, 

 communicating with you within this scope.  

 

To whom and for what purposes can your Personal Data be transferred?   

Your personal data may be transferred to Kazancı Holding Anonim Şirketi and its affiliated companies, 

or suppliers, legally authorized public institutions and legally authorized natural persons in accordance 

with the personal data processing conditions and purposes specified in Articles 8 and 9 of the Law No. 

6698 in order to manage the database for the purpose of achieving the above mentioned objectives. 

 

What are the Methods and Legal Grounds of Collecting your Personal Data? 



Your personal data may be collected through such electronic channels as the supplier’s portal, website, 

e-mail and telephone and such personal data may be processed within the scope of the personal data 

processing conditions specified in Articles 5 and 6 of the Law based on the performance of the contract 

for the service to be provided by the Company and the legal reason for the legitimate interest of our 

Company. 

 

What are your rights as Personal Data Subject?  

We hereby declare that you, as the personal data subject, have the following rights in accordance 

with Article 11 of the Law: 

 to learn whether her/his personal data have been processed or not;  

 to request information as to processing if her/his data have been processed;  

 to learn the purpose of processing of the personal data and whether data are used in 

accordance with their purpose;  

 to know the third parties in the country or abroad to whom personal data have been 

transferred;  

 to request rectification in case personal data are processed incompletely or inaccurately and 

to request notification of the operations made to third parties to whom personal data have 

been transferred;  

 to request deletion or destruction of personal data in case the reasons necessitating their 

processing cease to exist even if the personal data that is processed in accordance with the 

Law or relevant other laws and to request notification of the operations made to third parties 

to whom personal data have been transferred;  

 to object to occurrence of any result that is to her/his detriment by means of analysis of 

personal data exclusively through automated systems;  

 to request compensation for the damages in case the person incurs damages due to unlawful 

processing of personal data. 

 

Kazancı Holding A.Ş. 

Policy on the Protection and Processing of Personal Data: 

http://www.kazanciholding.com.tr/assets/Kazanci_Holding_KVK_Politikasi.pdf 

Data Subject Application Form: 

http://www.kazanciholding.com.tr/assets/Kazanci_Holding_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf 

 

Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Policy on the Protection and Processing of Personal Data: 

https://www.coruhedas.com.tr/images/KVKK/Coruh_Edas_KVK_Politikasi.pdf 

Data Subject Application Form: 

https://www.coruhedas.com.tr/images/KVKK/Coruh_Edas_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf 

 

Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş. 

Policy on the Protection and Processing of Personal Data: 

https://www.firatedas.com.tr/images/KVKK/Firat_Edas_KVK_Politikasi.pdf 

http://www.kazanciholding.com.tr/assets/Kazanci_Holding_KVK_Politikasi.pdf
http://www.kazanciholding.com.tr/assets/Kazanci_Holding_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf
https://www.coruhedas.com.tr/images/KVKK/Coruh_Edas_KVK_Politikasi.pdf
https://www.coruhedas.com.tr/images/KVKK/Coruh_Edas_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf
https://www.firatedas.com.tr/images/KVKK/Firat_Edas_KVK_Politikasi.pdf


Data Subject Application Form: 

https://www.firatedas.com.tr/images/KVKK/Firat_Edas_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf 

 

Çoruh Elektrik Perakende Satış A.Ş. 

Policy on the Protection and Processing of Personal Data: 

http://www.coruhaksa.com/images/KVKK/Coruh_Epsas_KVK_Politikasi.pdf 

Data Subject Application Form: 

http://www.coruhaksa.com/images/KVKK/Coruh_Epsas_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf 

 

Fırat Elektrik Perakende Satış A.Ş. 

Policy on the Protection and Processing of Personal Data: 

http://www.firataksa.com/images/KVKK/Firat_Epsas_KVK_Politikasi.pdf 

Data Subject Application Form: 

http://www.firataksa.com/images/KVKK/Firat_Epsas_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf 

 

Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. 

Policy on the Protection and Processing of Personal Data: 

https://www.aksadogalgaz.com.tr/utility/KVKK/Aksa_Dogalgaz_KVK_Politikasi.pdf 

Data Subject Application Form: 

https://www.aksadogalgaz.com.tr/utility/KVKK/Aksa_Dogalgaz_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf 

 

 

 

https://www.firatedas.com.tr/images/KVKK/Firat_Edas_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf
http://www.coruhaksa.com/images/KVKK/Coruh_Epsas_KVK_Politikasi.pdf
http://www.coruhaksa.com/images/KVKK/Coruh_Epsas_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf
http://www.firataksa.com/images/KVKK/Firat_Epsas_KVK_Politikasi.pdf
http://www.firataksa.com/images/KVKK/Firat_Epsas_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf
https://www.aksadogalgaz.com.tr/utility/KVKK/Aksa_Dogalgaz_KVK_Politikasi.pdf
https://www.aksadogalgaz.com.tr/utility/KVKK/Aksa_Dogalgaz_Veri_Sahibi_Basvuru_Formu.pdf

