
KUZU’DA HARCADIKÇA KAZAN KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI 

Kampanya aşağıdaki şart ve koşulları kapsar, katılımcılar kampanyaya katılarak bu koşulları kabul etmiş sayılırlar. 

KAMPANYA GENEL KURALLARI: 

• Kampanya 20 Mart – 20 Nisan 2022 tarihleri arasında Kuzu Effect  Alışveriş Merkezi içerisinde bulunan mağazalarda geçerli 
olacaktır.  

• Kuzu Effect AVM içerisinde bulunan tüm mağazalardan, aynı gün içerisinde yapılacak toplamda her 750 TL’lik alışveriş 
karşılığında, yine sadece Kuzu Effect AVM içerisinde bulunan seçili markalarda geçerli 250 TL hediye çeki verilecektir.  

• Katılımcının ibraz ettiği alışveriş belgesi karşılığında aynı gün içerisinde kazanabileceği en yüksek çek tutarı 2.500 TL’dir. 
Aynı gün içerisinde gerçekleşecek toplam 7.500 TL ve üzeri harcamalarda da katılımcı yine en fazla 2.500 TL tutarında 
hediye çeki kazanır. 

• Hediye çeki verilecek markalar, her hafta üç marka olmak üzere, kampanya tarihleri arasında haftalık olarak değişecektir. 
• Kuzu Effect AVM, hediye çeklerinin geçerli olduğu markaları düzenli olarak sosyal medya hesaplarında ve AVM içinde yer alan 

mecralarda duyuracaktır. Kuzu Effect AVM, duyurular üzerinde gerekmesi halinde tercihi tamamen kendisine ait olmak üzere 
uygun gördüğü değişikliği yapabilecektir.  

• Katılımcı, kampanyaya katılım için yukarıda belirtilen asgari tutardaki günlük alışveriş belgesini, alışveriş tarihinden 
sonraki bir hafta içerisinde işletilmesi gerekmekte olup, bu süre geçtikten sonra ibraz edilen alışveriş belgeleri 
dikkate alınmayacaktır. 

• Kuzu Effect AVM içerisinde bulunan mağazalardan, kampanya tarihleri arasında aynı gün içerisinde yapılacak her 750 TL’lik 
alışveriş belgesini (fiş/fatura/e-fatura) danışma bankosunda işleten ziyaretçiler; üzerinde ad-soyad, açık adres, telefon 
numarası, doğum tarihi ve e-mail adresi bilgilerinin yer aldığı kampanya kayıt formunu doldurarak kampanyaya katılmaya hak 
kazanır. Bu bilgileri vermek istemeyen katılımcılar, kampanyaya katılamayacaktır. 

• Kampanya katılım formunu eksiksiz olarak dolduran katılımcılar, yukarıda belirtilen mecralarda duyuruları yapılan markalarda 
geçerli 250 TL tutarında hediye çeklerini almaya hak kazanacaktır.  

• Kampanyaya katılım sağlanan alışveriş belgeleri kayıt altına alındıktan sonra ilgili personel tarafından, üzerlerine kampanyaya 
katılım yapıldığına dair kaşe basılacaktır. 

• Kampanyaya, kampanya tarihleri arasında ve “aynı gün” içinde farklı mağazalardan yapılan alışverişlerin fiş/fatura/e-fatura 
belgeleri ile katılım sağlanabilir, kayıtta kullanılacak alışveriş belgelerinin tümünün yukarıda belirtilen tutarda ve aynı gün tarihli 
olması zorunludur. Farklı tarihlerde yapılan alışveriş belgeleri ile kampanyaya katılım sağlanamaz. 

• Kampanyaya katılımda “geçerli alışveriş belgesi” olarak sadece Kuzu Effect AVM içinde bulunan mağazaların 
düzenledikleri  fiş/fatura/e-faturalar kabul edilecektir.  

• Mali değeri olmayan belgeler (sipariş fişi/proforma fatura/tahsilat makbuzu, yemek fişi, hediye kart, satış fişi kopyası, bilgi fişi, 
ve benzeri belgeler) ve yırtık-parçalanmış, üzerindeki yazıların okunamadığı fiş/faturalar kampanya katılımında geçerli 
olmayacaktır.  

• Kampanya bireyseldir. Katılımcı sadece kendi adına şahsen başvuru ile kayıt oluşturabilir. Kampanyaya, kurumsal 
katılım yapılamaz. 

• Kampanya süresince ve sonrasında, verilen çeklerin güvenliğinden tek başına katılımcı sorumludur.  Çekin çalınması, 
kaybedilmesi de dahil her ne sebeple olursa olsun katılımcıya aynı alışverişe ilişkin ikinci bir çek verilmeyecektir.  

• E-fatura ile katılımlarda, sadece Kuzu Effect AVM mağazalarından yapılan alışverişe ait e-faturaların görüntüsünün bastırılarak 
kayıt görevlisine ibrazı şarttır. 

• Bir kişi, aynı kimlik bilgileriyle farklı tarihlerde kampanyaya birden fazla kez katılabilir.  
• Kampanya kapsamında herhangi bir çekiliş veya kura düzenlenmeyecek olup, kampanya koşullarını sağlayan tüm katılımcılar, 

belirtilen tutarda hediye çekinin sahibi olacaktır.  
• Çeklerin geçerlilik tarihi, veriliş tarihinden itibaren 15 gündür. Çekin veriliş tarihi ve son geçerlilik tarihi, çek üzerinde 

yer almaktadır. Bu tarihten sonra katılımcılar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. 
• Hediye çekleri tek seferde kullanılmalıdır, farklı tarihlerde kullanılmak üzere bölünemez. 
• Verilen hediye çekleri gerekli durumlar dışında (gereklilik takdiri Kuzu Effect AVM’ye aittir) değiştirilemeyecektir. 
• Kazanılan hediye başkasına devredilemez veya hediyenin nakit karşılığı talep edilemez. Kuzu Effect Alışveriş Merkezi herhangi 

bir sebeple geçerli hediye çekinin kullanılamayacak olması halinde ilgili hediye çekini başka bir hediye çeki ile değiştirme hakkını 
saklı tutar. 



• Kapsam dışı mağazalar ve ürünler:  Kuzu Effect AVM içerisinde bulunan atm’lerden makbuzlar, mobil/sabit telefon ve internet 
fatura ödemeleri ve taahhütlü telefon alışverişleri, TL/dakika yüklemeleri, işçiliksiz altın, ziynet altın(tam, yarım, çeyrek, gram, 
külçe vb.) alışverişleri, ürün değişim fiş/fatura/earşiv faturaları, gift kart/hediye çeki, puan ile yapılan alışverişler kampanya 
kapsamında geçerli sayılmayacaktır.  

• Gider pusulası, kampanya kapsamında değerlendirilmeyecek ve kullanılamayacaktır.   

KAMPANYANIN GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR: 

• Kişinin, başka bir kişi ismi ve/veya adresi ve/veya cep telefonu ile kayıt yaptırdığının tespit edilmesi durumunda kişi ödül 
kazanamaz. Kazandığı açıklandıktan sonra kural dışı kayıt yaptırdığının tespiti halinde de herhangi bir hak iddiasında 
bulunamaz. 

• Kişi, ibraz ettiği fişlerin kendisine ait olmadığının tespit edilmesi durumunda ödül kazanamaz. Kazandığı açıklandıktan sonra 
fişlerin kendisine ait olmadığının tespiti halinde de herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

• Kayıt ettirilmek üzere ibraz edilen faturaların tümü, faturayı ibraz eden şahıs adına düzenlenmiş olmalıdır. Herhangi bir 
kurum/kuruluş adına kesilen faturalar geçerli sayılmaz. Fatura üzerinde belirtilen şahıs bilgileri kampanyaya katılım 
sırasında verilen şahıs bilgileri ile aynı olmalıdır. Bilgiler uyuşmadığı takdirde kişi kampanyaya katılamaz. Katılım 
gerçekleştirmesi durumunda ödül kazanamaz, kazanmış olsa dahi herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

• Aynı kişi tarafından farklı e-mail adresleri ve telefon numaraları ile kampanyaya katılım kurallara aykırı olup, Kuzu Effect AVM, 
ilgili katılımcı aleyhine şartlarının oluşması halinde suç duyurusunda bulunma da dahil mevzuattan kaynaklı tüm hakları 
kullanma ve katılımcının kullanımını inceleme ve kötü niyetten kuşkulandığı takdirde; kullanıcıdan alışveriş belgesini fiziksel 
olarak  veya posta yolu ile göndermesini istemeye ve gerekirse kullanıcının kazandığı hakları iptal etme hakkını saklı tutar. Bu 
konuda karar mercii Kuzu Effect Alışveriş Merkezi’dir. 

• Katılımcıların bildirdiği irtibat bilgilerinin eksik olması veya doğru olmaması nedeniyle ilgili kampanya katılımcısına 
ulaşılamaması durumundan Kuzu Effect Alışveriş Merkezi sorumlu değildir.  

• AVM mağazalarının internet sitelerinden yapılan alışverişler, ürün teslimi Kuzu Effect AVM’den yapılmış olsa dahi kampanya 
kapsamında değerlendirilmeyecektir.  

• Kuzu Effect Alışveriş Merkezi, kampanya süresi içinde de dâhil olmak üzere herhangi bir zamanda herhangi bir gerekçeyle 
kampanya katılım koşullarını gerektiğinde katılımcılarına önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Katılımcılar bu nedenle Kuzu 
Effect Alışveriş Merkezi’nden her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Kampanya katılım 
koşullarındaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Kampanyaya ilişkin tüm değişiklikler Kuzu 
Effect AVM’ye ait sosyal medya hesapları ve www.kuzueffectavm.com internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.  

• Kampanya kurallarının herhangi birine aykırı hareket eden herhangi bir katılımcı kampanyaya katılmamış sayılacak ve ödül 
hakkı kazanamayacaktır. Bu maddede belirtilen ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk 
katılımcılara aittir ve katılımcılar, Kuzu Effect Alışveriş Merkezi’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle 
yükümlüdürler. 

• Kuzu Effect AVM, Covid-19 salgını da dahil salgın hastalık nedeniyle AVM’lerin kapatılması da dahil ancak bununla sınırlı 
olmayacak şekilde savaş, deprem, doğal felaketler, saldırı, terörist eylem veya benzeri durumlarla sınırlı olmamak kaydı ile 
yükümlülüklerinin ifasını engelleyen öngörülemeyen, önlenemeyen, kendinden kaynaklanmayan mücbir sebep sayılabilecek 
halin vukuu bulması halinde kampanyayı durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar. 

• Takdir yetkisi tek taraflı olarak Kuzu Effect Alışveriş Merkezi’ne ait olmak üzere, Kampanya’nın bütünlüğüne veya doğru şekilde 
işler durumda olmasına zarar veren herhangi bir sahtekârlık, teknik arıza, insan hatası veya bir başka faktörün ortaya çıkması 
durumunda Kuzu Effect Alışveriş Merkezi kampanyayı iptal etme, askıya alma ve/veya kampanyayı veya kampanyanın herhangi 
bir kısmını değiştirme hakkını saklı tutar. 

• Kampanya kapsamında verilecek hediyelerin tüketici hakları ile ilgili her türlü sorumluluğu; hediye çek veren firmalara aittir. 
Kuzu Effect Alışveriş Merkezinin bu konularda hiçbir şekilde herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kuzu Effect Alışveriş 
Merkezinin katılımcıya katılım koşullarına uygun şekilde hediye çeki verme yükümlülüğü dışında hediye çekinden kaynaklı 
herhangi bir sorumluluğu/yükümlülüğü bulunmamaktadır. Katılımcı bu konularda Kuzu Effect Alışveriş Merkezinden her ne nam 
altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamayacaktır. 

• 18 yaşından küçükler, Kuzu Effect AVM içerisinde yer alan mağaza sahipleri, mağaza çalışanları, AVM’de görev yapan temizlik, 
güvenlik ve teknik personel, Kuzu Toplu Konut İnşaat A.Ş, JLL ve Umut Çekiliş çalışanları kampanyaya katılamazlar. Katılmış 
ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. 

 

http://www.kuzueffectavm.com/


İADE / DEĞİŞİM TALEPLERİ HAKKINDA: 

• 20 Mart – 20 Nisan tarihleri arasında alışveriş yapan ve kampanyaya katılım sağlayan katılımcıların, hediye çeki kazandığı 
alışveriş/alışverişlerinin konusu olan ürün/ürünleri değişim veya iade talepleri olması durumunda; üzerinde kampanyaya ait 
işlendi kaşesi bulunan fiş/fatura dokümanı ile danışma bankosuna gelmesi ve daha önce kazanım sağladığı işlemi sistem 
üzerinden iptal ettirmesi gerekmektedir. Kuzu Effect AVM’ye ait olan kampanya yazılım sistemi üzerinden fiş kaydı ve kazanımı 
iptal edilen katılımcıya, üzerinde iptal edilen fiş/fatura bilgilerinin ve iptal edilen çek/çeklere ait seri numaralarının yer aldığı bir 
form verilecektir. Katılımcı hediye çeki veren mağazaların, bu formu görmeden değişim/iade yapmayacaklarını kabul 
etmektedir. 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA: 

• Kampanyaya katılım sağlayan katılımcılar, Kuzu Effect AVM’nin akdi ilişki kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu (KVKK) uyarınca kişisel verilerini mevzuat hükümlerine uygun bir işleyeceğini, edindiği genel ve özel nitelikli her türlü 
kişisel veriyi münhasıran işbu sözleşme kapsamındaki hizmetin verilmesi amacıyla, sadece sözleşmenin kurulması veya ifası 
için gerekli olması durumunda işleyeceğini ve üçüncü kişilere aktaracağını, veri güvenliğinin sağlanması için gerekli bütün 
tedbirleri alacağını, kanunlarda saklamaya ilişkin yükümlülükler öngörülmesi hali saklı kalmak koşuluyla uhdesindeki kişisel 
verilerin işlenme nedenleri ortadan kalktığı takdirde bu kişisel verileri imha edeceğini, kişisel verilerin korunmasına dair 
yükümlülüklerinin işbu sözleşme bittikten sonra da devam edeceğini bildiğini kabul ve taahhüt eder. Katılımcılar, 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında Kuzu Effect AVM tarafından aydınlatıldığını kabul eder.  

• Kampanya Katılım Koşullarının herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz 
konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. 

• Kampanya’nın düzenlenmesinden dolayı ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilafların 
çözüm yeri Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. Katılımcılar, bu katılım Koşullarında yer alan maddelerin tümünü 
okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt 
eder. 

AYDINLATMA METNİ 

İşbu Aydınlatma Metni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca  kişisel verilerinizin güvenliği ve 
korunması amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve sizi bilgilendirmek için hazırlanmıştır. 
Kişisel verilerinizin işbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenmesine ilişkin olarak,  Kuzu Toplu Konut İnş. A.Ş. “Veri Sorumlusu” 
sıfatına sahip olup; kişisel verileriniz Veri Sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan çerçevede ve her zaman 6698 sayılı Kişisel 
Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile uyumlu olarak işlenir. www……….com  adresinde paylaştığınız kişisel verilerinizin 
işlenmesine ilişkin detaylı bilgiye Gizlilik Politikası  ve Kişisel Verilerin İşlenmesi Sözleşmesi’nden erişebilirsiniz. 

 

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı  ve Hukuki Sebebi  

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5.  Maddeleri’nde belirtilen kişisel veri işleme 
şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir. Vermiş olduğunuz telefon ve adres bilgileri (iletişim bilgileri), tercih ettiğiniz iletişim 
kanallarına göre sizlerle iletişime geçmek istediğimizde kullanılmaktadır.   

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı   

Gerek Anayasa gerekse de KVKK kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda, kişisel verileriniz Kanun’un 8. ve 9. 
Maddeleri’nde belirtilen şartlar çerçevesinde iş ortaklarımız ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında talep 
edilmesi halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılabilir.  Kuzu Toplu Konut A.Ş., hukuka uygun olan kişisel veri işleme 
amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi 
şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir.  Kuzu Toplu Konut A.Ş , kişisel verilerin yurt 
içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkati göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere 
uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.   

 



 

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi 

Kişisel verileriniz tarafımızdan otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplanmaktadır. 
Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında 
işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

4. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız  

İlgili Mevzuat hükümlerine göre tarafımıza başvurarak; kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz 
işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunları amacına uygun kullanıp 
kullanmadığımızı öğrenebilir, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, kişisel 
verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilir, sistemimizin işleyişi için gerekli olmayan 
ve kanuni yükümlülüğü gereği saklamak zorunda olmadığı veya kanunda saklanması için öngörülen sürelerin sona erdiği kişisel 
verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir, yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini 
isteyebilir işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya 
çıkmasına itiraz edebilir, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın 
giderilmesini talep edebilirsiniz.  

Kuzu Toplu Konut A.Ş.’ye ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde 
cevaplanacaktır. KVK Kanunu’nun 13. Maddesi’nin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili 
talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. İşlemin ayrıca bir maliyet 
gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre belirlenen işlem ücreti karşılığında 
elektronik ortamda cevaplandırılacaktır. 

  

Tüm bu konularda Veri Sorumlusu Şirketimiz Kuzu Toplu Konut A.Ş’ye başvurabileceğinizi bilgilerinize sunarız. 

 

Adres:  Zülfü Tigrel Cad. No:1/5 Oran-Çankaya/ANKARA 

Tel :  0312 4325898 

(İnternet Adresi:  www.kuzueffectavm.com )  

  

Yukarıdaki hususlar kişisel verilere ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz gereği bilgilerinize sunulmakla beraber, Mevzuatın ilgili 
kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin 
alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını bilmenizi rica ederiz. 

  

OKUDUM, ANLADIM 

 


