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İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ 
 

           ALADDİN MİDDLE EAST LİMİTED ŞİRKETİ - TÜRKİYE ANKARA ŞUBESİ  

kişisel verilerinizin güvenliğine ve gizliliğine saygı duymakta ve önem vermektedir. Bu 

nedenle de kişisel verilerinizin, mevzuata uygun olarak elde edilmesi, işlenmesi, muhafazası, 

gerektiğinde aktarılması ve gizliliğini korumak amacıyla KVKK ve ikincil mevzuatlar 

çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede idari, teknik ve hukuki tedbirleri almaktadır. 

Amacımız, yasal yükümlülüklerimiz ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde kişisel 

verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler ve haklarınız konularında 

sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.  

            İş bu Aydınlatma Metni https://aladdinmiddleeast.com/'nin Gizlilik Politikası ve 6698 

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca gerekli bilgilendirmeyi 

sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır. https://aladdinmiddleeast.com/web sitesini ziyaret 

ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş sayılmaktasınız.  

 

İşbu Gizlilik ve Güvenlik Politikası temel olarak; 

a) AME'nin (“Şirket”) https://aladdinmiddleeast.com/internet sitesi (“Site”) aracılığı ile ne tür 

kişisel veriler topladığını, toplanan kişisel verilerinizi hangi amaçlar doğrultusunda 

kullandığını, 

b) Şirketin işlediği veriler üzerindeki haklarınızın, neler olduğunu ve bu hakları nasıl 

kullanabileceğinizi açıklamaktadır. 

           Siteye herhangi bir kişisel bilgi sağlamadan giriş yapabilir ve gezebilirsiniz. Siteyi 

ziyaretiniz,  kullanıcı isminiz ve şifreniz ile giriş yapmadığınız takdirde, anonim kalacak ve 

sizi tanımlamamız mümkün olmayacaktır. 

            Siz ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmek; iletişim, talep ve iş başvurusu 

süreçlerinizi yürütmek, tamamlamak ve sizlerle ilgili iletişimi sağlamak ve Site'nin 

güvenliğini güçlendirmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların 

Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5237 Sayılı Türk Ceza 

Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili kanunların ikincil 

mevzuatları da dahil olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizi 

yerine getirmek amacıyla adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız, cinsiyetiniz, 

doğum tarihiniz, yazışma adresleriniz de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla 

üyeyi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her halükarda KVKK'da yer alan 

ilke ve şartlara tabi olarak birtakım verileriniz tarafımızca işlenmektedir. 

           Kişisel verilerinizi işlemedeki hukuki dayanağımız; zaman zaman talep edebileceğimiz 

açık rızanız, yukarıda açıkça sayılan kanunlar ile diğer hukuki yükümlülüklerimiz, sizinle 

kurduğumuz sözleşmenin ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sizinle 



 

 

kurduğumuz sözleşme ilişkisi ve kimi zaman da temel hak ve özgürlüklerinize zarar 

vermemek kaydıyla zorunlu meşru menfaatlerimizdir. 

         Sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi 

için, https://aladdinmiddleeast.com/, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve 

bunu kullanmaktadır. 

          Kişisel verileriniz, zaman zaman doğrudan/dolaylı yurtiçi / yurtdışı hissedarlarımız, 

bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; Şirket olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere 

sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ve diğer 

3. Kişilere hukuka uygunluk sınırları içerisinde aktarılabilir.  

 

1. GÜVENLİK VE GİZLİLİK  

         Şirketimizin kişisel verilerinin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verdiği 

önem doğrultusunda Kanunun 12. maddesine uygun olarak Şirketimiz tarafından veri 

güvenliğinin sağlanması için, 

– Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, 

– Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, 

– Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, 

Amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari 

tedbirler alınmaktadır. 

          AME, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli 

fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. 

AME’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, Siteye ve sisteme yapılan 

saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi 

durumunda, Şirket, bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve 

gerekli önlemleri alır. 

 

Kişisel Veri Politikasında Oluşabilecek Değişiklikler Nelerdir? 

        AME, Gizlilik Politikasında her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, 

değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların Sitede yayınlanmasıyla birlikte derhal 

geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz değerli müşterilerimiz ve çözüm 

ortaklarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır. 

 

2. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLENEN KİŞİLERİN HAKLARI 

1. Bilgi Alma Hakkı:  

Kişisel verilerinizin, Şirketimiz tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, 

işleniyor ise ne tür verilerin işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin 

işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 

hakkına sahipsiniz. 

 

 



 

 

2. Düzeltme Hakkı: 

 Sizinle alakalı olarak şirketimizce işlenen yanlış verilerin, derhal 

değiştirilmesini isteyebilirsiniz. Veri işlemenin amacını göz önünde bulundurarak 

eksik olarak işlenen verilerin tamamlanmasını isteyebilirsiniz.  

3. Kişisel Verilerin Otomatik Sistemler Vasıtasıyla İşlenmesi Sonucu Ortaya 

Çıkabilecek Aleyhte Sonuçlara İtiraz Etme Hakkı 

4. Silme Hakkı (Unutulma Hakkı):  

Kişisel verilerin, toplanma veya işlenme amaçlarıyla ilişkili olarak artık gerekli 

olmaması, işleme faaliyetinin dayandığı rızanızı geri çekmeniz ve işleme faaliyetiyle 

ilgili başka bir yasal gerekçe bulunmaması, işleme faaliyetine itirazda bulunmanız ve 

işleme faaliyetine yönelik mevzuatta öngörülen ağır basan meşru bir gerekçe 

bulunmaması, kişisel verilerin yasa dışı biçimde işlenmiş olması, Şirketimizin tabi 

olduğu bir yasal yükümlülüğe uygunluk sağlanması amacı ile kişisel verilerin 

silinmesinin zorunlu olması halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. 

maddesinde öngörülen şartlar dâhilinde derhal toplanan kişisel verilerinizin silinmesini 

isteyebilirsiniz.  

5. Veri İşlemesinin Kısıtlanmasını İsteme Hakkı 

       Aşağıdaki durumlardan birinin geçerli olması halinde, Şirketimizden, kişisel 

verilerinize ilişkin işleme faaliyetinin kısıtlanmasını, talep edebilirsiniz: 

(a) Kişisel verilerin doğruluğuna veri sahibi tarafından itiraz edilmesi halinde, kontrolörün 

kişisel verilerin doğruluğunu teyit etmesini sağlayan bir süre boyunca; 

(b) İşleme faaliyetinin yasa dışı olması ve veri sahibinin kişisel verilerin silinmesine itiraz 

etmesi ve bunun yerine verilerin kullanımının kısıtlanmasını talep etmesi; 

(c) Şirketimizin işleme amaçlarına yönelik olarak artık kişisel verilere ihtiyaç duymaması, 

ancak veri sahibinin yasal iddialarda bulunması, bu iddiaların uygulanması veya 

savunulması amacıyla söz konusu verilere ihtiyaç duyması; 

(d) Şirketimizin meşru gerekçelerinin, veri sahibinin meşru gerekçelerine ağır basıp 

basmadığı doğrulanana kadar, veri sahibinin, KVKK 11. Maddesi uyarınca işleme 

faaliyetine itiraz etmesi. 

6. Veri Taşınabilirliği Hakkı 

          Tarafımızca sizinle ilgili olarak toplanan ve işlenen kişisel verilere, yapılandırılmış, 

güncellenmiş ve makine tarafından okunabilir bir formatta erişme hakkına sahipsiniz. 

Ayrıca, söz konusu verileri, bir başka veri sorumlusuna bir engel olmaksızın aktarma ya 

da teknik olarak bunun mümkün olması halinde aktarma işleminin bizzat bizim 

tarafımızdan yapılmasını da talep edebilirsiniz. Veri işleme faaliyetinin, rızanız alınarak 

ya da sözleşme gereği yapılması ve otomatik yöntemlerle işlenmiş olması halinde, aktarım 

gerçekleştirilecektir. Ancak, bu kural,  kâğıt ortamında tutulan veriler açısından geçerli 

değildir.  

 

 



 

 

7. Rıza Verildikten Sonra Geri Alma Hakkı 

        Veri işleme faaliyetinin yalnızca sizin rızanız alınarak gerçekleştirilmesi halinde, 

vermiş olduğunuz rızanızı her zaman geri alabilirsiniz. Ancak bu durum, rızanızı geri 

aldığınız zamana kadar gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin meşruiyetini 

zedelemeyecektir.  

8. Şikâyette Bulunma Hakkı 

         Şikâyette bulunmak için ya da Şirketimizce kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizin 

yeterli şekilde ele alınmadığını düşündüğünüz takdirde 6698 sayılı Kişisel Verilerin 

Korunması Kanunu ile oluşturulmuş olan Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na 

müracaat hakkınız bulunmaktadır. Şikâyet hakkınızın kullanımı ile ilgili olarak ayrıntılı 

bilgi almak için lütfen bağlantıya tıklayınız:  

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2063/Sikayet-Hakki  

Web Sitesi: www.kvkk.gov.tr 

Telefon Numarası: 0312 216 50 00  

Adres: Kişisel Verileri Koruma Kurumu 

Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya/Ankara 

ALO 198 Veri Koruma Hattı Bilgi Danışma Merkezi 

 

KVKK'nun 11. maddesi gereği kvkk@ame.com.tr  adresine kayıtlı elektronik posta 

(KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bizimle paylaşmış olduğunuz ve 

sistemlerimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle e-posta göndererek veya 

Karum İş Merkezi İran Caddesi No:21/394 Kavaklıdere Çankaya/Ankara adresine yazılı 

olarak başvurarak, söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, https://aladdinmiddleeast.com/ 

adresinde yer alan AME Veri Sahibi Başvuru Formunda belirtilen hususlara uygun olarak 

tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde 

değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep 

edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 

Veri Sorumlusu Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen ücret alınabilecektir.  

Veri Sahibi, işbu Aydınlatma Metnine konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel 

olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini 

taahhüt eder. Veri Sahibinin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde(ortaya çıkabilecek 

herhangi bir zarardan dolayı) Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.  

  Veri Sahibi olarak herhangi bir kişisel verinizin, Şirket tarafından kullanılamaması ile 

sonuçlanacak bir talepte bulunmanız durumunda, Site’nin işleyişinden tam olarak 

faydalanamayabileceğinizi kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendinize 

ait olacağını beyan etmektesiniz. 

İş bu aydınlatma metni, ALADDİN MİDDLE EAST LİMİTED ŞİRKETİ - TÜRKİYE 

ANKARA ŞUBESİ tarafından https://aladdinmiddleeast.com/ sitesini ziyaret eden 

misafirlerimiz için genel esasları içermek adına, Web Sitemize münhasır olarak kaleme 

alınmıştır.   Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere, AME Kişisel Verilerin 

Korunması ve İşlenmesi Politikası, Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası, AME Çerez 

Politikalarından ulaşabilirsiniz. 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2063/Sikayet-Hakki
mailto:kvkk@ame.com.tr

