
MyALD MÜŞTERİ PORTALI - KULLANIM GENEL ŞARTLARI 
 

 

1. KONU 

 

 

1.1 My ALD Müşteri Portalı ("Site"), ALD Automotive Turizm Ticaret Anonim Şirketi 

(bundan böyle "ALD" olarak anılacaktır) ile imzalanan Operasyonel Kiralama Sözleşmesi 

(UDOK) uyarınca araç kiralayan müşteri şirkete (bundan böyle "Kiracı" olarak anılacaktır) 

(bundan böyle birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır) özel bir çevrimiçi bilgi ve raporlama 

aracıdır. 

 

 

Terimler burada kullanıldıkları şekilde aşağıda tanımlanan anlamlara gelecektir: 

 

 

Bağlı Şirket: dünyanın herhangi bir yerinde doğrudan veya dolaylı olarak bir veya daha fazla 

aracı yoluyla, herhangi bir tarafı kontrol eden, herhangi bir tarafça kontrol edilen veya herhangi 

bir tarafla müşterek kontrole tabi olan herhangi bir şirket anlamına gelmektedir. Buna göre, 

"kontrol" (i) herhangi bir şirketin %50'sinden fazlasına veya ilgili hukuk sisteminin böylesi bir 

mülkiyete izin vermemesi halinde söz konusu hukuk uyarınca izin verilen azami oranda hisseye 

sahip olmak, (ii) herhangi bir şirkette şirketin genel kurulunda oy haklarının çoğunluğunu 

verecek sermaye hissesini elinde bulundurmak, (iii) herhangi bir şirkette diğer ortaklarla veya 

hissedarlarla imzalanan bir sözleşme aracılığıyla oy haklarının çoğunluğunu elde bulundurmak, 

(iv) elde bulundurulan oy hakları aracılığıyla herhangi bir şirketin genel kurullarında alınan 

kararları etkin bir şekilde belirlemek, (v) herhangi bir şirket’in ortağı veya hissedarı olarak söz 

konusu şirket’in idare, yönetim veya denetim organlarının üyelerinin çoğunluğunu atama veya 

görevden alma yetkisine sahip olmak anlamına gelecektir. 

 

 

Katkıda Bulunan Taraf: Site’nin hazırlanmasına katkıda bulunan, Site üzerinde fikri mülkiyet 

hakkına sahip olan veya bu Site’de sunulan hizmetin tedarikine yardımcı olan herhangi bir 

gerçek veya tüzel kişi. 

 

 

1.2 Taraflar, Site’ye erişimi olacak ve Site’nin içeriğini kullanacak olan kullanıcı 

üyenin/üyelerin ("Veri Sahibi") Kiracı tarafından seçilmiş ve ALD tarafindan yetkilendirilmiş 

kişi/kişiler olacağını kabul etmektedir. ALD, takdiri kendisine ait olmak üzere Site’ye erişime 

ve her bir Kiracı bakımından Site’nin içeriğini kullanma yetkisi bulunan Veri Sahibi’nin 

konumuna ve azami sayısına karar verecektir. Ayrıca Kiracı, herhangi bir üyenin veya daha 

önceden erişim yetkisi verilen herhangi bir personelinin erişminin geri alınması talepleri için 

ALD ile irtibata geçecektir. 

 

 

1.3 İşbu erişim ve kullanım genel şartları (bundan böyle "Genel Şartlar" olarak anılacaktır), 

Site’ye erişimin, Site’nin kullanımının ve bu Site’de verilen bilgilerin kullanımının koşullarını 

belirlemektedir. 

 

 



1.4 Veri Sahibi, Site’ye erişmek ve/veya Site’nin içeriğini kullanmak suretiyle Genel Şartlar’ı 

okuduğunu ve anladığını ve Genel Şartlar’ın hükümlerinin kendisi için bağlayıcılığını kabul 

etmektedir. Bu Genel Şartlar, ALD, Veri Sahibi ve Kiracı arasındaki bu konuya ilişkin 

anlaşmanın tamamını olusturmakta ve taraflar arasında buna ilişkin olarak önceden yapılmış 

tüm sözlü, açık veya zımni iletişimler, kabuller ve sözleşmelerin yerini almaktadır. 

 

 

1.5 Bu Genel şartlar, zaman zaman ALD tarafindan bildirimde bulunmaksızın güncellenebilir. 

ALD, Veri Sahipleri’ni Genel Şartlar’da yapılan tüm değişikliklerden haberdar etmeyi 

amaçlamaktadır, ancak Veri Sahibi, değişikliklerden haberdar olmak için Genel Şartlar’ı 

Site’nin hukuki bilgi sayfalarından periyodik olarak gözden geçirmelidir. 

 

 

2. SİTEYE ERİŞİM - KURULUM 

 

 

2.1 Site’ye erişim ve Site’nin kullanımı ile hizmetler, bilgisayar internet erişimi ve navigasyon 

yazılımı gerektirmektedir. Site, Microsoft Internet Explorer hizmetleriyle kullanıma yönelik 

olarak tasarlanmıstır. 7.0 (Bant genişliği 4 Mbit) ve en uygun çözünürlük 1024x768 ve daha 

üstü olarak tasarlanmıştır. 

 

 

2.2 Veri Sahibi, Site’ye ve Site’nin içeriğine internet sunucuları ağı aracılığıyla erişmek için 

gereken bilişim donanımını, yazılımını ve diğer ekipmanı kendi temin edecektir. Veri Sahibi, 

Site’nin ve erişiminin tüm işlevlerini mümkün olduğunca en iyi şekilde kullanmak için, şu 

yazılımların en son versiyonunu kendisi temin ederek kullanmalıdır: Acrobat Reader®, Word® 

ve Excel®. 

 

 

2.3 Veri Sahibi, Site’ye erişmek için kendisine ALD tarafindan iletilen oturum açma bilgilerini 

ve şifreyi girecek ve bu bilgileri ve şifreyi Site’nin kişiselleştirme sayfasında belirlenen 

kurallara uygun olarak kendisine uygun şekilde düzenleyecektir. 

 

 

2.4 Güvenlik nedeniyle Veri Sahibi’ne verilen şifre sadece ilk bağlantı girişiminde geçerli 

olacaktır. Daha sonra Veri Sahibi’nin şifreyi değiştirmesi ve güçlü bir şifre oluşturması (örn. 

şifre (i) klavyede yer alan şu dört (4) karakterden üç (3) karakteri içerecek: büyük harf, küçük 

harf, rakam, sembol veya noktalama işareti, ve (ii) en az sekiz (8) karakter uzunluğunda 

olacaktır) gerekmektedir. Veri Sahibi şifresini on iki (12) ayda bir daima güçlü bir şifre 

oluşturarak değiştirecektir. Site’ye erişim ve Site’nin ve Hizmetlerin kullanımı, Site’ye yanlış 

bir şifreyle erişmek için yapılan üst üste üç (3) başarısız girişimden sonra otomatik olarak 

engellenecektir. 

 

 

2.5. Veri Sahibi, herhangi bir zamanda oturum açma bilgilerinin ve/veya şifresinin 

değiştirilmesini, askıya alınmasını veya iptalini yazılı olarak kotasyon çalışması, profil 



güncelleme konularında satış müdürleri teknik konularda teknik departman ile irtibata geçerek 

talep edebilir. 

 

 

3. SİTE’NİN İÇERİĞİ 

 

 

3.1 Site, Veri Sahibi’ne özel, Veri Sahibi’ni bilgilendirmek ve aracının kullanımı esnasında 

Veri Sahibi’ne kolaylık sağlamak üzere tasarlanmış çevrimiçi bir bilgi ve raporlama aracıdır. 

Site ayrıca Veri Sahibi’ne hareket kabiliyeti sağlayan birtakım belgeleri ve dosyaları elektronik 

ortamda kaydetmesine ve aracını ALD ile Kiracı arasındaki kira sözleşmesinin ifası 

çerçevesinde kullanmasına imkan vermektedir. Her halükarda Veri Sahibi  Site’yi ve içeriğini 

başka herhangi bir amaçla kullanmayacaktır. 

 

 

3.2 Aksi açıkça belirtilmedikçe, Site’yi geliştiren veya iyileştiren tüm yeni özellikler genel 

şartlara tabi olacaktır. 

 

 

3.3 ALD ve katkıda bulunan üçüncü Taraf, bu Site’de görüntülenen bilgilerin doğru ve güncel 

olmasını sağlamak için elinden gelen çabayı gösterecektir. ALD, bu Site’nin içeriğini herhangi 

bir zamanda önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Ancak 

ALD, buradaki bilgilerin eksiksiz olduğunu veya herhangi bir üçüncü tarafça 

değiştirilmeyeceğini taahhüt etmemektedir (örneğin, bu Site’nin kendilerince alınan tüm 

önlemlere rağmen özellikle ve fakat bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir türdeki zararlı 

yazılımdan etkilenmesi hallerinde). 

 

 

3.4 ALD, Site’nin bakım operasyonları ve olası kesintiler hariç olmak üzere 7 gün 24 saat 

erişebilir olması için elinden gelen çabayı gösterecektir. 

 

 

3.5 Veri Sahibi, içeriğin teknik işlemlerinin ve aktarımının; pek çok ağ üzerinde aktarım 

yapılmasını ve bağlantı sağlayan ağların veya cihazların teknik şartlarına uyum sağlamak üzere 

değişiklik yapılmasını gerektirebileceğini kabul etmektedir. 

 

 

4. BAĞLANTILAR 

 

 

4.1 Site, diğer internet sitelerine veya kaynaklara köprü metni bağlantısı verebilir. ALD, bu 

internet sitelerinin veya kaynakların erişilebilirliğinden ve bu internet sitelerinin veya 

kaynakların içeriklerinden sorumlu olmayacaktır. 

 

 



4.2 ALD, Site’ye yönlendirme yapan izinsiz köprü metni bağlantılarından sorumlu veya 

yükümlü olmayacaktır ve kendisi tarafindan açıkça izin verilmedikçe Site’ye yönlendirme 

yapan köprü metni bağlantıları oluşturulmasını yasaklamaktadır. 

 

 

5. KULLANIM KISITLAMALARI 

 

 

5.1 Veri Sahibi, Veri Sahibi tarafindan Site’ye yüklenen veya başka şekilde aktarılan tüm 

bilgilerin, verilerin, metinlerin, yazılımların, müziklerin, seslerin, fotografların, resimlerin, 

videoların, mesajların ve diğer materyallerin ("Kullanıcı İçeriği") münhasıran söz konusu 

içeriği meydana getiren Veri Sahibi’nin sorumluluğunda olduğunu kabul etmektedir. Bu, Veri 

Sahibi’nin yüklediği, paylaştığı, e-posta ile gönderdigi veya Site vasıtasıyla başka şekilde 

aktardıgı tüm Veri Sahibi İçeriği’nin sorumluluğunun ALD'ye, ALD'nin Bağlı Şirketlerine ve 

Katkıda Bulunan Taraflara değil tamamen Veri Sahibi’ne ait oldugu anlamına gelmektedir. 

ALD, aktarılan Veri Sahibi İçeriği’ni kontrol etmemekte ve bu nedenle söz konusu Veri Sahibi 

İçeriği’nin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini taahhüt etmemektedir. 

 

 

5.2 Veri Sahibi, Site’yi aşağıdakiler için kullanmamayı kabul etmektedir: 

 

 

a. yasa dışı, zararlı, tehditkar, hakaretamiz, tacizkar, suç teşkil eden, iftira niteliğinde, ahlaka 

aykırı, müstehçen, karalayıcı, başkasının gizliliğini ihlal eden, nefret uyandıran veya ırk ve 

etnik köken açısından veya başka şekilde kabul edilemez olan herhangi bir Veri Sahibi İçeriği 

yüklemek, paylaşmak, e-posta ile göndermek veya başka şekilde aktarmak; 

 

 

b. reşit olmayan bireylere herhangi bir şekilde zarar vermek; 

 

 

c. herhangi bir ALD çalışanı, ALD'nin Bağlı Şirketleri ve Katkıda Bulunan Tarafları dahil 

olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir sahsın veya kurumun kimliğine 

bürünmek veya kendi kimliğini yanlış beyan etmek veya herhangi bir şahıs veya kurumla olan 

ilişkisini başka şekilde yanlış beyan etmek; 

 

 

d. Veri Sahibi’nin herhangi bir kanun veya akdi ilişki çerçevesinde aktarım hakkı bulunmadığı 

herhangi bir Veri Sahibi İçeriği’ni yüklemek, paylaşmak, e-posta ile göndermek veya başka 

şekilde aktarmak; 

 

 

e. herhangi bir tarafin herhangi bir patentini, ticari markasını, telif hakkını veya diğer mülkiyet 

haklarını ihlal eden herhangi bir Veri Sahibi İçeriği yüklemek, paylaşmak, e-posta ile 

göndermek veya başka şekilde aktarmak; 



 

 

f. söz konusu amaca ayrılmış olan ilgili alanlar haricinde herhangi bir istenmeyen veya izin 

verilmeyen reklam, promosyon materyali, "önemsiz posta", "istenmeyen posta", "zincirleme 

mektup", "piramit şeması" veya başka türde herhangi bir talep yüklemek, paylaşmak, e-posta 

ile göndermek veya başka şekilde aktarmak; 

 

 

g. yazılım virüsü veya herhangi bir bilgisayar yazılımının veya telekomünikasyon ekipmanının 

işlevselliğini aksatmak, kısıtlamak, ortadan kaldırmak veya buna zarar vermek üzere 

tasarlanmış olan herhangi bir bilgisayar kodu, dosyası veya programı yüklemek, paylaşmak, e-

posta ile göndermek veya başka şekilde aktarmak; 

 

 

h. Site’ye veya Site’ye bağlı sunuculara veya ağlara engel olmak veya bunlarda aksaklığa yol 

açmak, veya Site’ye bağlı ağların şartlarına, prosedürlerine, politikalarına veya 

yönetmeliklerine uymamak; 

 

 

i. yürürlükteki herhangi bir kanunu veya yönetmeliği bilerek veya bilmeden ihlal etmek; 

 

 

j. diğer kullanıcılara ilişkin kişisel verileri çıkarmak, toplamak, işlemek, birleştirmek veya 

kaydetmek. 

 

 

5.3 Veri Sahibi, ALD'nin Veri Sahibi   İçeriğini izleme yükümlülüğü olmadığını kabul 

etmektedir. ALD, ALD'nin Bağğlı Şirketleri ve Katkıda Bulunan Tarafları, münhasıran kendi 

takdirlerine göre Site aracılığıyla erişilebilir olan ve Genel Şartlar’ı ihlal eden veya başka 

şekilde kabul edilemez olan herhangi bir Veri Sahibi İçeriği’ni reddetme, taşıma veya kaldırma 

hakkına(yükümlülük olmaksızın) sahip olacaktır. Veri Sahibi, söz konusu Veri Sahibi 

İçeriği’nin doğruluğu, eksiksizliği veya yararlılığına güvenilmesi dahil olmak üzere herhangi 

bir Veri Sahibi İçeriği’nin kullanımını değerlendirmesi ve bu içeriğin kullanımıyla ilişkili 

riskleri üstlenmesi gerektiğini kabul etmektedir. 

 

 

5.4 Veri Sahibi, ALD'nin Veri Sahibi hesap bilgilerine ve içeriğine erişebileceğini, bunları 

saklayabileceğini ve şu kisilere belirtilen durumlarda açıklayabileceğini kabul etmektedir: (a) 

İçeriğin Veri Sahibi’ne etkin bir şekilde temin edilmesi amacıyla dünyanin dört bir yanindaki 

Bağlı Şirketlerine; (b) Veri Sahibi hesabını ALD'nin veya ALD'nin Bağlı Şirketlerinin standart 

operasyon prosedürleri uyarınca doğru şekilde yönetmek amacıyla ve (c) kanunen gerekli 

olması halinde veya söz konusu erişimin, saklamanın veya açıklamanın aşağıdakiler için makul 

şekilde gerekli oldugu yönündeki iyi niyetli düşünceyle: (i) hukuki sürece uygun şekilde hareket 

etmek; (ii) Genel Şartlar’ı uygulamak; (iii) herhangi bir Veri Sahibi İçeriği’nin üçüncü tarafların 

haklarını ihlal ettiği yönündeki taleplere yanıt vermek; (iv) Veri Sahipleri’nin müşteri hizmeti 

taleplerine yanıt vermek veya (v) ALD'nin, ALD'nin Veri Sahipleri’nin ve kamunun haklarını, 

mülkiyetini veya kişisel emniyetini korumak. 



 

 

5.5 Veri Sahibi, ALD'nin bir sınırlama olmaksızın herhangi bir Veri Sahibi İçeriği’nin azami 

boyutu dahil olmak üzere Veri Sahibi İçeriği’ne ilişkin genel uygulamaları ve sınırları 

belirleyebileceğini kabul etmektedir. Veri Sahibi, ALD'nin Veri Sahibi İçeriği’ni silmesine 

veya kaydedemesine ilişkin herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığını kabul 

etmektedir. Veri Sahibi, ALD'nin uzun bir süre aktif olmayan hesapları sistemden silme hakkını 

saklı tuttuğunu kabul etmektedir. Veri Sahibi, ALD'nin herhangi bir zamanda bildirimde 

bulunarak yahut bulunmaksızın bu genel uygulamaları ve sınırları değiştirme hakkını saklı 

tuttuğunu kabul etmektedir. 

 

 

6. YASAL UYARILAR 

 

 

Veri Sahibi, hukukun izin verdigi azami ölçüde aşağıdaki hususları açıkça kabul ve ikrar 

etmektedir: 

 

 

a) Site, içerik ve sunulan hizmet "olduğu gibi" ve "erişilebildiği gibi" temelinde sunulmaktadır. 

 

 

b) ALD, ALD'nin bağlı şirketleri ve katkıda bulunan tarafları işbu belgeyle, Site’deki veya 

Site’nin içeriğindeki herhangi bir gecikme, hata veya ihmalle ve Site’nin ve/veya Site’nin 

içeriğinin kullanımıyla, aksamasıyla veya erişilemezliğiyle ilişkili veya bundan kaynaklanan 

tüm doğrudan veya dolaylı sorumluluğu reddetmektedir. 

 

 

c) ALD, ALD'nin Bağlı Şirketleri ve Katkıda Bulunan Tarafları, (i) Site’nin ve/veya Site’nin 

içeriğinin kullanımından kaynaklanan her türlü zarar veya kayıplar, (ii) Site veya Site’nin 

içeriği temel alınarak gerçekleştirilen herhangi bir işlemden kaynaklanan her türlü zarar veya 

kayıplar, (iii) Site’nin erişiminin aksamasından kaynaklanan tüm kar kayıpları, iş kayıpları veya 

diğer kayıplar veya (iv) Site’ye erişime ve Site içeriğinin işlenmesine ilişkin ücret veya 

bedellerdeki artış dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir dolaylı zarar veya 

kayıptan sorumlu tutulmayacaktır. 

 

 

d) ALD, ALD'nin Bağlı Şirketleri ve Katkıda Bulunan Taraflar, kendi kontrolü dışındaki 

hususlardan ve Site’ye ve/veya Site’nin içeriğine erişimde kullanılan donanım, yazılım, 

telekomünikasyon ekipmanı (modem, telefon vs.) ve tüm diğer ekipmanlar dahil fakat bunlarla 

sınırlı olmamak üzere Veri Sahibi’nin teknik ortamından kaynaklanan zarar veya kayıplardan 

sorumlu olmayacaktır. 

 

 

e) ALD, ALD'nin Bağlı Şirketleri ve Katkıda Bulunan Taraflar, Site’nin veya Site’nin içeriğinin 

sürdürülebilirliğini, belirli bir amaca uygunluğunu, düzenliliğini, doğruluğunu, hatadan arı 

oluşunu, gerçegi yansıttığını, güncelliğini, hukuka uygun ve ticari niteliğini, kalitesini, doğru 



çalışmasını, ihlalde bulunmuyor olduğunu veya erişilebilirliğini taahhüt etmemektedir ve hiçbir 

koşulda bunlara ilişkin olarak sorumlu tutulamayacaktır. 

 

 

7. FİKRİ MÜLKİYET 

 

 

7.1 Site ve Site’nin içeriği, genel olarak şekil (editöryal tercihler, sayfa düzeni, konular, veri 

erişiminin yöntemleri, görüntü vs.) ve içerik (metin, resimler, sekiller, vs.) yönünden geçerli 

olan, telif hakkı, ticari marka ve fikri mülkiyetle ilişkili Türk mevzuatına tabidir. 

 

 

7.2 Site’nin içeriği, münhasıran ALD'nin, ALD'nin Bağlı Şirketlerinin ve katkıda bulunan 

tarafların mülkiyetindedir. 

 

 

7.3 Site’nin ve/veya Site’nin içeriğinin tamamen veya kısmen herhangi bir yöntemle ve 

herhangi bir gerekçeyle çoğaltılması, gösterilmesi, dağıtılması veya tekrar bir araya getirilmesi 

yasaktır ve söz konusu içeriğin satışına, tekrar satışına, dağıtımına, yeniden aktarımına veya bu 

içeriği herhangi bir şekilde bir üçüncü tarafın erişimine sunmaya yönelik herhangi bir fiile izin 

verilmeyecektir. Bu kısıtlamalara uyulmaması, ihlalde bulunanın hukuki ve cezai 

sorumluluğunu doğuran, başta telif hakkı ihlalleri olmak üzere, fikri mülkiyet haklarının ihlalini 

teşkil edecektir. 

 

 

7.4 Veri Sahibi, ALD'ye, Site’de  açıkladığı bilgilerin genel olarak telif hakkı, ticari marka ve 

fikri mülkiyet mevzuatını ihlal etmediğini taahhüt etmektedir. Veri Sahibi, ALD'yi ve ALD'nin 

tüm Bağlı Şirketlerini, kendisinin, doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir üçüncü tarafın, 

genel olarak telif hakkı, ticari marka ve fikri mülkiyet mevzuatının ihlal edildiği iddiasıyla 

ilişkili herhangi bir fiili veya ihmalinden kaynaklanan veya bununla bağlantılı  olarak ALD 

veya ALD'nin Bağlı Şirketlerinden herhangi biri tarafından katlanılan tüm davalar, talepler, 

masraflar, zararlar, istekler, maliyetler, sorumluluklar ve kayıplara (tüm faizler, cezalar ve 

hukuki ve diger meslekli maliyet ve masraflar) ve bununla ilişkili olarak ALD'nin veya ALD'nin 

Bağlı Şirketlerinin herhangi birinin ödemesine karar verilen tazminatları tazmin edecek ve 

sorumluluğu üstlenecektir. 

 

 

8. ÜCRETLER 

 

 

8.1 Site’ye ve Site’nin İçeriğine erişim halihazırda ücretsizdir. Ancak ALD, Veri Sahibi’ni 

önceden yazılı olarak bilgilendirme koşuluyla takdiri kendisine ait olmak üzere herhangi bir 

zamanda Site’ye, Site’nin içeriğine ve Site tarafindan sunulan ilave içeriğe veya hizmete ilişkin 

ücretleri alma hakkını saklı tutmaktadir. 

 

 



8.2 Veri Sahibi’nin yeni ücret uygulanmasını kabul etmemesi halinde Veri Sahibi, ALD'den 

kendisinin Site’ye ve Site’nin İçeriğine erişimini geri çekmesini talep edecektir. 

 

 

9. ASKIYA ALMA VE FESİH 

 

 

9.1 ALD ile Veri Sahibi arasında aksi kararlaştırılmadıkça, Site ve Site’nin içeriğine erişim ve 

bunların kullanım süresi, Veri Sahibi’nin aracının, ALD ile Kiracı arasında kabul edilen 

kiralama süresini geçmeyecektir. 

 

 

9.2 ALD, takdiri münhasıran kendisine ait olmak üzere herhangi bir zamanda ve derhal geçerli 

olmak üzere Veri Sahibi’nin Site’ye ve Site’nin içeriğine erişimini aşağıdaki koşullarda askıya 

alabilir veya feshedebilir: 

 

 

(i) Veri Sahibi’nin bu Genel Şartlar’ın hüküm ve şartlarını ihlal etmesi; 

 

 

(ii) Veri Sahibi’nin Site’ye 9 aydan uzun bir süre boyunca giriş yapmamış olması; 

 

 

(iii) Veri Sahibi’nin Site’ye veya Site’nin içeriğine erişiminin, ALD veya ALD'nin bağlı 

Şirketlerinin bilişim sistemi için risk teşkil edecek olması; 

 

 

(iv) yetkisiz bir üçüncü tarafin Site’ye veya Site’nin içeriğine Veri Sahibi’nin şifresiyle erişmiş 

olması. 

 

 

9.3 Ayrıca ALD, herhangi bir zamanda ve zaman zaman Site’de, Site’nin içeriğine ve 

hizmetlerine (veya bunların bir kısmına) erişimde, geçici veya kalıcı olarak ve bildirimde 

bulunarak veya bulunmaksızın değişiklik yapma veya bunları sonlandırma hakkını saklı 

tutmaktadır. Veri Sahibi, ALD'nin, Site’de ve Site’nin içeriğine ve hizmetlerine erişimde 

yapılmış bu gibi değişikliklere, askıya alma veya sonlandırma işlemlerine ilişkin olarak Veri 

Sahibi’ne, Kiracı’ya veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu  olmayacağını kabul 

etmektedir. 

 

 

10. GİZLİLİK 

 

 

10.1 Veri Sahibi, ALD'nin önceden yazılı onayı olmaksızın ilgili Veri Sahibi’nin Site veya 

Site’nin İçeriği vasıtasıyla eriştigi herhangi bir gizli bilgiyi üçüncü taraflara açıklamayacak 



ve/veya başka şekilde aktarmayacaktr. Şüpheye yer bırakmamak adına, söz konusu gizlilik 

yükümlülügü Veri Sahibi İçeriği için geçerli olmayacaktır. 

 

 

10.2 Şifre, son derece gizli ve kişiye özeldir ve Veri Sahibi, bunun gizliliğini korumaktan 

sorumlu olacaktır. Veri Sahibi, Site vasıtasıyla talep edilen fiillerden, içeriğin kullanılmasından 

ve genel olarak Veri Sahibi’nin oturum açma bilgileri ve şifresiyle yapılan tüm faaliyetlerden 

sorumlu olacaktır. Veri Sahibi, kendi oturum açma bilgilerinin ve şifresinin yetkisiz kullanımını 

ve tüm güvenlik ihlallerini derhal ALD'ye bildirecektir. ALD, Veri Sahibi’nin iibu Madde 10'a 

uymamasından kaynaklanan kayıp veya zararlardan sorumlu olmayacaktır ve Veri Sahibi, 

kendisinin oturum açma bilgilerinin ve şifresinin bu gibi yetkisiz kullanımıyla ilişkili olarak 

ALD tarafindan katlanılan doğrudan ve dolaylı zararlara ilişkin ALD'yi tazmin edecek ve 

güvence altına alacaktır. 

 

 

10.3 ALD, bilgilerin (kişisel bilgiler dahil), İçeriğin ve Veri Sahibi İçeriği’nin tamamını veya 

bir kısmını Bağlı Şirketlerinden birine veya Kiracıya açıklayabilir ve/veya başka bir şekilde 

aktarılabilir. Veri Sahibi, tüm bilgilerin (kişisel bilgiler dahil), İçeriğin ve Veri Sahibi 

İçeriği’nin, Kiracıya ve Kiracının iştirak Şirketlerinden herhangi birisine açıklanabileceğini 

ve/veya başka şekilde aktarılabileceğini açıkça kabul ve ikrar etmektedir. 

 

 

11. VERİ KORUMA 

 

 

11.1 Taraflar işbu Genel Şartlar’ın 11.5 maddesi hükümlerine halel getirmeksizin, Taraflar 

kişisel verilerin toplanmasının, kullanımının, işlenmesinin ve üçüncü kişilere açıklanmasının, 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 

ile 25 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) dahil 

fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mevzuata uygun şekilde gerçekleştirileceğini kabul eder. 

 

 

11.2 ALD, Veri Sahibi’nin Site ile etkileşimi sonucunda doğrudan veya dolaylı olarak ilgili 

Veri Sahibi hakkında, kimi zaman çevrimiçi veya çevrimdışı formlar kullanmak suretiyle kişiye 

özel bilgiler toplayabilir. Bu bilgiler ALD veya ALD'nin belirlenmiş tedarikçileri veya 

danışmanlarının bilgi sistemlerinde kaydedilecek ve bu sistemlerce islenecektir. Bazı kişisel 

bilgilerin temini, Veri Sahibi’nin taleplerinin işleme alınması için zorunlu olabilir. Bu gibi 

durumlarda zorunlu alanlar yıldız işareti veya eşdeğer bir işaretle işaretlenecektir. 

 

 

11.3 Toplanan veriler Madde 4'te açıklanan amaçlarla ve Veri Sahibi’ne ve/veya Kiracı’ya 

sunulan hizmetlerin ifası amacıyla kullanılacaktır. Veri Sahibi’nin bağlantısını ve tarama 

faaliyetlerini daha iyi yönetmek üzere (tanımlama bilgilerine ilişkin bilgi için aşağıya bakınız) 

dolaylı kimlik tespitine imkân verebilecek olan kişisel veriler de toplanabilir ve işlenebilir. 

 

 



11.4 Toplanan kişisel veriler, açıkça kararlaştırıldığı şekilde Bağlı Şirketlerle ve hizmetlerin 

ifası için gerektiği ölçüde bağlı şirketlerin ortaklarıyla, aracılarıyla, hizmet aldığı firmalarla, 

sigorta şirketleriyle, altyüklenicileriyle ve Bağlı Şirketlere hizmet sağlayan şirketlerle 

paylaşılabilir. 

 

 

11.5 ALD, özellikle kişisel verileri kayba, yanlışlıkla imhaya, tahrifata ve yetkisiz erişime karşı 

korumak için kişisel verilerin güvenliği ve gizliliğini sağlamak üzere gerekli olan uygun 

fiziksel, teknik ve organizasyonel önlemleri almaktadir. 

 

 

11.6 Société Générale Grubu'nun uluslararası niteliğine ilişkin olarak ve hizmet kalitesini en 

ideal düzeye ulaştırmak için yukarıda sözü edilen bilgilerin iletimi, kişisel verilerin yabancı 

ülkelere aktarılmasını içerebilir. Mevcut ilişkinin ve hizmetlerin ifasının süresi boyunca ALD, 

operasyonel işlevi olan belirli hizmetleri, hedeflenen ve kısıtlı bilişim hizmetlerinin temini 

(testler, geliştirme çalışmaları, IT bakım) konusundaki uzmanlıkları ve güvenilirlikleri 

nedeniyle seçilmiş olan yabancı hizmet sağlayıcılarına verebilir. 

 

 

11.7 Kullanıcı Kişisel Verileri’nizin işlenmesiyle ilgili daha detaylı bilgiye 

https://www.aldautomotive.com.tr/veri-gizliligi-politikası adresinde bulunan Gizlilik 

Politikamızdan ulaşabilirsiniz. 

 

 

11.8 ALD, Veri Sahibi’ni "tanımlama bilgilerinin" ve/veya çerezlerin kullanıldığına ilişkin 

olarak bilgilendirmektedir. Bu "tanımlama bilgileri" doğrulamak ve Veri Sahibi’nin tarama 

faaliyetlerini kolaylaştirmak ve istatistik oluşturmak için Veri Sahibi’nin bilgisayarında 

kaydedilir. "Tanımlama bilgileri", Veri Sahibi’nin bu web sitesindeki tarama faaliyetlerine 

(halihazırda erişilmis sayfalar, saat, tarih, vs.) ilişkin bilgileri saklar ve ALD bu bilgilere Veri 

Sahibi’nin Site’yi bir sonraki ziyareti sırasında erişebilir. Site üzerinde herhangi bir üçüncü 

şahıs tanımlama bilgisi bulunmamaktadır. 

 

 

Kullanıcı aşağıdaki şekilde bu bilgi saklama/çerez tutulmasına ilişkin ayarları değiştirmek için 

bu sitede yer alan çerez politikasını inceleyebilir. 

 

 

 

12. MUHTELİF HÜKÜMLER 
 

 

12.1. Veri Sahibi, bu genel şartlar çerçevesindeki hiçbir hak veya yükümlülüğünü, ALD'nin 

önceden yazılı onayını almaksızın devir veya temlik edemez. ALD, hak ve yükümlülüklerinin 

tamamını veya herhangi birini Veri Sahibi önceden onayı olmaksızın herhangi bir üçüncü kişiye 

veya bağlı şirketlerinin herhangi birine devir ve temlik etme hakkına sahiptir. 

 

 

https://www.aldautomotive.com.tr/veri-gizliligi-politikası


12.2 ALD, Veri Sahibi ve Kiracı, Genel Şartlar’ın amacına ilişkin olarak bağımsız yüklenici 

konumundadır ve bunlar ortak girişimlerin, ortakların veya müşterek işverenlerin ilişkisi dahil 

ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere başka bir ilişkiye sahip kabul edilmeyecektir. Bunlar 

birbirlerinin temsilcisi olarak kabul edilmeyecektir ve aksi açıkça kararlaştırılmış olmadıkça 

hiçbirinin diğerini üçüncü taraflara karşı yükümlülük altına sokmaya dair zımni yetkisi 

bulunmamaktadir. 

 

 

12.3 Genel Şartlar’ın bir veya birden fazla hükmünün hükümsüz, geçersiz, kanuna aykırı veya 

uygulanamaz hale gelmesi halinde, bu belgenin kalan hükümlerinin geçerliliği, hukuka 

uygunlugu ve uygulanabilirliği bundan etkilenmeyecektir. Ayrıca Taraflar işbu belgede 

belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere Genel Şartlar’ı değiştirmek için iyi niyetli 

müzakerede bulunacaktır. 

 

 

12.4 Genel Şartlar çerçevesinde herhangi bir hak veya başvuru yolunun kullanılmaması veya 

kullanılmasındaki gecikme, bu hak veya başvuru yoluna ilişkin feragat teşkil etmeyecek ve 

Genel Şartlar çerçevesindeki herhangi bir hak veya başvuru yolunun tek başına veya kısmen 

kullanımı, hakkın veya başvuru yolunun ileride kullanılmasını veya başka bir hak veya başvuru 

yolunun kullanılmasını engellemeyecektir. 

 

 

13. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

 

13.1 Genel Şartlar, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlar uyarınca 

yorumlanacaktır. 

 

 

13.2 İstanbul Merkez Mahkemeleri (Çağlayan), Genel Şartlar’a ilişkin tüm işlemler bakımından 

münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. 

 

 

14. DİL 

 

 

Genel Şartlar, Türkçe ve İngilizce olarak akdedilmiştir. Taraflar arasında herhangi bir 

uyuşmazlık olması halinde Türkçe versiyon esas alınacaktır. 

 


