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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizden 

faydalanabilmek amacıyla kişisel bilgilerini tarafımızla paylaşması halinde Bereket Sigorta A.Ş., Veri Sorumlusu 

sıfatıyla, kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandıgı çerçevede; kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, 

mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredilebilecek, 

sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işleyebilecektir. 

Kişisel Verilerin Işlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

Kişisel veriler, Bereket Sigorta A.Ş. tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat 

kapsamında ürün ve hizmetlerini sunmak ve bunlarda kullanmak; işlem yapanın/yaptıranın bilgilerini tespit için 

kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet/mobil vs.) veya kâgıt ortamında işleme 

dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, MASAK, Hazine ve Maliye 

Bakanlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep 

edilen diğer ürün/hizmetleri sunabilmek ve akdettiginiz sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla 

işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması 

Kişisel verileriniz, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi 

veya kuruluşlara aktarılabilecektir. Bunlarla sınırlı olmamak üzere 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu madde 

31/A'da sayılan finansal kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilerle; Hazine ve Maliye Bakanlığı, SPK, MASAK gibi 

kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerle; ana hissedarlarımız, doğrudan/dolaylı yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz ile 

ayrıca tabi olduğumuz mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetleri yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği 

yaptığımız ve verilerin korunmasını gizlilik sözleşmesiyle güvence altına aldığımız kuruluşlar ile 

paylaşılabilecektir. Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler; genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda 

saklanmakta ve izinsiz ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece üçüncü şahıslarla kesinlikle 

paylasılmamaktadır. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi 

Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, Bereket Sigorta A.Ş. veya aracısına doğrudan sunulan sözlü ve yazılı beyan 

ve belgeler ile Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Acenteler, Internet Şubesi ve Çagrı Merkezi gibi bilumum 

dijital kanallar aracılığıyla telefon, internet, e-posta, SMS ve benzeri elektronik ortamda, tamamen veya kısmen 

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla sözlü ya da 

elektronik ortamda toplanabilmekte ve ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır. 

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları  

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Bereket Sigorta A.Ş.’ne yapacağınız bir talep ile 

kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Bereket Sigorta tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak 

sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz 

tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;  

 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,  

 Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,  

 Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin 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, haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin 

haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Saray Mah. Dr. Adnan 

Büyükdeniz Cad. Akofis No:8 Kat.1 Ümraniye / İstanbul adresine bizzat elden veya noter kanalıyla, 

bilgi@bereket.com.tr adresine ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan 

elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, iletebilirsiniz.  

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını 

takiben kabul edilecek olup, ilgililer tarafından yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır. 
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RIZA GEREKTİRMEYEN HALLER 

KVKK’nın 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya 

ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli 

olması, veri sorumlusu sıfatıyla Bereket Sigorta A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu 

olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 

işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun 

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Bereket Sigorta A.Ş.’nin açık rıza almaksızın 

kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. 

Yukarıdaki bu hallerin yanı sıra, kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi 

sicillerde veya kayıtlarda yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından 

açıklamakla yükümlü olunan verilerin açıklanması, kullanımı ve aktarımı Bereket Sigorta A.Ş.’nin sır saklama 

yükümlülüğüne tabi değildir. Ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek kalmaksızın Bereket Sigorta A.Ş., söz 

konusu verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AÇIK RIZA BEYANI 

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni çerçevesinde ve yasada işlenmesine cevaz verilen durumlar 

müstesna olmak üzere aşağıda belirtilen hususlar için kişisel verilerinizin işlenebilmesi amacıyla açık rızanız talep 

olunmaktadır: 

 

 Her türlü sigorta poliçeleri, emeklilik ve hayat sigortaları sözleşmeleri, zeyil, yenileme işlemleri,  

 Hasar dosyası oluşturma, tazminat ödemesi ve bunlara ilişkin bilgi ve belge temini süreçlerinin yürütülmesi. 

 

Bereket Sigorta A.Ş. tarafından sunulan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve işbu metinde belirtilen 

durumlarda, özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi, kan grubu, 

sağlık verileri, din, mezhep ve felsefi inanç, biyometrik ve genetik veriler, dernek, vakıf ve sendika üyeliği, siyasi 

düşünce vb.) de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesini, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile 

sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve paylaşılmasını, gereken süre zarfında saklanmasını bu hususta tarafıma 

gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı,  

 

Kabul ediyorum   

Kabul etmiyorum*     

 

Ad Soyad  : 

İmza  :     Tarih:  

 

*İşbu beyanda, ilgili özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin işlenmesi rıza 

beyanını kabul etmemeniz halinde, KVKK mevzuatı uyarınca işlenmesine cevaz verilen durumlar müstesna olmak 

kaydıyla, açık rızanızın alınmasını gerektiren süreçlerimiz bakımından size gerekli ve yeterli hizmeti 

sağlayamayacağımızı ve operasyonel faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini bilgilerinize sunarız. 
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