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KRİTİK HASTALIKLAR  SİGORTA  POLİÇESİ BİLGİLENDİRME FORMU 

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat 

sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel bilgi vermek 

amacıyla, 14.02.2020 tarihli ve 31039 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye 

İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır. 

 

A. SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER (İlgili alanlar acente tarafından doldurulacaktır.) 

1) Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin; 

Ticaret Ünvanı : _______________________________________________ 

Adresi : _______________________________________________ 

Tel & Faks No : (0 ….…) ………………… ; Faks: (0 ….…) ………….……… 

2) Teminatı veren sigortacının; 

Ticaret Ünvanı : Bereket Sigorta A.Ş. 

Adresi :  Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 Kat:1  34768 Ümraniye/İSTANBUL 

Tel & Faks No : 444 27 58 ; Faks: 0216 631 84 48 

Web Adresi : www.bereket.com.tr 

Ticaret Sicil No : 22172-8 

 

B. UYARILAR 

1.  Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Sağlık Sigortası 

Genel Şartları ile kloz ve özel şartları dikkatlice okuyunuz. 

2. Sigortacının sorumluluğu, sigorta priminin peşin ödenmesi kararlaştırılmış ise tamamının, primin taksitle 

ödenmesi kararlaştırılmış ise peşinatının (ilk taksitin) ödenmesi ile başlar. Aksi halde poliçe teslim edilmiş olsa 

dahi sigortacının sorumluluğu başlamaz. 

3. İlk taksiti veya tamamı bir defada ödenmesi gereken prim, zamanında ödenmemişse, sigortacı ödeme 

yapılmadığı sürece sözleşmeden üç ay içinde cayabilir. Bu süre vadeden başlar. Prim alacağının muacceliyet 

gününden itibaren üç ay içinde dava veya takip yoluyla istenmemiş olması halinde, sözleşmeden cayılmış olunur.     

4. İzleyen primlerden biri zamanında ödenmezse sigortacı sigorta ettirene on günlük süre vererek borcunu yerine 

getirmesini, aksi halde süre sonunda sözleşmenin feshedilmiş sayılacağını ihtar eder. Bu sürenin bitiminde borç 

ödenmemiş ise sigorta sözleşmesi feshedilmiş olur. Sigortacının, sigorta    ettirenin temerrüdü nedeniyle Türk 

Borçlar Kanunundan doğan diğer hakları saklıdır. Sigorta priminin taksitle ödenmesinin kararlaştırıldığı hallerde, 

riziko gerçekleşince, ödenecek tazminat veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur. 

5. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün 

sayısı üzerinden hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, 

geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir. 

http://www.bereket.com.tr/


 
 

2 
 

 

6. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik 

veya yanlış bilgi vermekten kaçınınız. Aksi takdirde, tazminat ödemesi süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya 

alamama halleri ortaya çıkabilir. 

 

C. GENEL BİLGİLER 

A. TEMİNATIN KONUSU VE KAPSAMI 

 

Bu teminat, sigortalının teminat kapsamındaki hastalıklardan birine yakalanması halinde, sigortalıya poliçede 

belirtilen Tehlikeli Hastalıklar Teminatı' nın vefattan önce ödenmesini sağlar. Teminat kapsamına giren 

hastalıklardan birden fazlasının ortaya çıktığı durumlarda, en fazla iki hastalık için ödeme yapılır. Belirtilen 

herhangi bir kritik hastalık için yalnızca bir kez talepte bulunulabilir. 

Bu teminat, tedaviyi değil satın alınan teminatı garanti eder. 

 

B. TEMİNAT KAPSAMINDAKİ HASTALIKLAR 

Bu teminat kapsamına giren hastalıkların tanımları aşağıda belirtilmiştir. 

 

1. Kanser 

Kanser, kötü huylu hücrelerin kontrolsüz büyümesi ve yayılması ile doku istilasının varlığıdır. Bu tür doku 

yayılmasına dair mutlak bir kanıtın varlığı veya malign büyümenin kesin histolojisi olmalıdır. Kanser, lösemileri 

ve Hodgkin hastalığını da içermekle birlikte, aşağıdaki durumlar hariç tutulmuştur. 

 

i. Histolojik olarak pre-malign, non-invaziv veya in situ kanser olarak tanımlanan tüm tümörler. 

ii. Histolojik olarak 6'dan büyük Gleason puanı almayan veya TNM sınıflamasında en az T2NOMO'ya ilerlemiş 

olmayan bütün prostat tümörleri. 

iii. Herhangi bir immüno-yetersizlik virüsünün varlığındaki tüm lenfoma türleri. 

iv. Herhangi bir immüno-yetersizlik virüsünün varlığında Kaposi sarkomu. 

v. İnvaziv malign melanom dışındaki herhangi bir cilt kanseri. 

 

2. Felç (İnme) 

Felç, geçici iskemik ataklar hariç olmak üzere, beyin dokusu enfarktüsü, intrakraniyal ve/veya subaraknoid 

kanama ile kafatası harici nedenlerden kaynaklı embolileri içerecek şekilde nörolojik kayba (sekel) neden olan 

serebrovasküler olaylardır. Söz konusu serebrovasküler olayın art arda yirmi dört saatten fazla sürmesi şarttır. 

Beyin dokusunun enfarktüsüne, beyin kanamasına ya da beyin dışındaki bir oluşuma bağlı olarak meydana 

gelen emboli neticesinde 24 saatten fazla süren ve nörolojik hasara sebebiyet veren herhangi bir 

serebrovasküler vaka olarak tanımlanır. (Geçici iskemik atak teminat kapsamı dışındadır.) 

 

3. Kalp Krizi (Myokard Enfarktüsü) 

Kalp krizi, bölgeye yeterli kan gidişinin aniden durması nedeniyle kalp kası duvarının tam kalınlığının 

(transmural) ölmesidir. Teşhis, aşağıdaki kriterlerin hepsinin mevcudiyetine dayalı olacaktır: 

i) Tipik göğüs ağrısı geçmişi 

ii) Yeni ECG değişiklikleri 

iii) Kardiyak enzimlerinde, troponin veya diğer biyokimyasal markerlerde yükselme 

 

Yukarıdakilerin hepsi kesin bir akut miyokard enfarktüsüne işaret etmektedir. Gögüs Ağrısı (Angina pectoris) da 

dahil, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, diğer akut koroner sendromlar bu tanımın kapsamına 

girmemektedir. 
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4. Böbrek Yetmezliği 

Böbrek yetmezliğinin son safhasına erişildiği ve her iki böbreğin de fonksiyon yeteneğini geri dönüşümsüz ve 

tümüyle kaybetmesi sonucu böbrek diyalizi veya böbrek nakli gerektiren durumlar olarak tanımlanır. 

 

5. Körlük 

Her iki gözün de daimi ve iyileşmeyecek şekilde görme gücünü tamamen kaybetmesi durumudur. Bu durumdaki 

bir körlüğün uzman bir göz doktoru tarafından hazırlanacak bir rapor ile kanıtlanması gereklidir. 

 

 

C. TEMİNATA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 

 

Sigorta süresi: İşbu teminatın süresi, tâbi olduğu poliçenin süresine eşittir. 

Teminat Limiti: Tehlikeli Hastalıklar Teminatı, sigortalıya teslim edilen poliçede belirtilen teminat tutarıdır. 

Sigortaya Kabul Yaşı: Bu teminat, 18-65 yaş arasındaki kişilere verilebilir. 

Muafiyet Süresi : Teminatın işlerlik kazanabilmesi için işbu teminatın satın alınmasından itibaren geçmesi 

gereken süreyi ifade eder. 

Muafiyet süresi, işbu teminat kapsamına giren tüm hastalıklar için poliçe başlangıç tarihinden itibaren 90 

gündür. 

 

Yaşama Süresi (Bekleme Süresi): Teminatın işlerlik kazandığı vakalarda, rizikonun gerçekleştiği tarihten 

(hastalığın ilk teşhis tarihinden) itibaren tazminat ödemesinin yapılabilmesi için sigortalının hayatta kalması 

gereken süreyi ifade eder. Yaşama süresi, teminatın işlerlik kazandığı vakalarda, hastalığın ilk teşhis tarihinden 

itibaren 28 gündür. 

 

Prim ve Teminat Para Birimi: Bu teminatın gerek prim gerekse de teminat para birimi, tabi olduğu hayat 

sigortasının para birimi (TL) cinsinden olacaktır. 

 

2. Tazminatın Ödenmesi 

Bu teminat için tazminat, gerek muafiyet süresinin gerekse de yaşama süresinin doldurulmuş olması halinde 

ödenir. Tazminat ödemesi, hayatta olması halinde sigortalının bizzat kendisine, sigortalının tazminata hak 

kazandıktan sonra vefat etmiş olması halinde ise sigortalının kanuni varislerine ödenir. 

 

Tazminatın ödenebilmesi için, 

* Başvuru Formu'nda belirtilen bir rahatsızlık olmaması veya rahatsızlığın sigorta başlangıç tarihinden önce 

mevcut olan, varlığı bilinen, fakat beyan edilmeyen bir rahatsızlık ve/veya komplikasyon olmaması, 

* Tüm hastalıklar için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 günlük muafiyet süresinin dolmuş olması, 

* Rahatsızlığın tespitinden sonra yaşama süresinin (28 gün) aşılmış olması, 

* Tazminat talebine konu hastalığın, muafiyet süresi içerisinde teşhis edilen ve dolayısıyla tazminat ödenmeyen 

başka bir hastalığın komplikasyonu olmaması veya komplikasyonuna bağlı gelişen bir rahatsızlık olmaması, 

* İstisnalar bölümünde belirlenen maddelerin gerçekleşmemiş olması, Tazminat talebine konu olan hastalık ile 

ilgili her türlü belgenin sağlanmış olması gerekmektedir. 

* Sigorta yılı içinde ilk teşhis edilen kapsam dâhilindeki bir hastalığın tazminatının ödenmesi için, gerekli yaşama 

süresi olan 28 günün dolması gereklidir. Bu 28 günlük sürenin dolduğu tarihin, sigorta bitiş tarihinden sonraya 

rastladığı durumlarda, hastalığın ilk teşhis tarihinin sigortalılık süresi içinde olması dikkate alınarak tazminat 

ödenecektir. 

Sigortacının Rücu Hakkı 

Sigortacı, sigortalının ve/veya doktorun yanlış ve/veya eksik bilgilendirmesi yüzünden poliçenin özel ve genel 

şartlarına aykırı düşen ödemeler yapmak durumunda kalması halinde, teminat kapsamı dışında yapılan bu 
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ödemeleri sigortalıya rücu ederek tahsil eder. Sigorta Şirketi’nin herhangi bir nedenle poliçe teminatı 

kapsamında olmayan bir ödeme yapmış olması, sigortalı tarafından kazanılmış bir hak olarak değerlendirilemez. 

 

E. İSTİSNALAR 

 

Aşağıdaki haller Tehlikeli Hastalıklar Teminatı için istisna teşkil eder. 

* Alkol, uzman bir doktorun direktifleri dışında kullanılan ilaç veya uyuşturucunun tesiri altında bulunma 

nedeniyle oluşan her türlü hastalık ve kazanın sebep olduğu hastalıklar. 

* Riskli sporlar (dalgıçlık, paraşütle atlama, dağcılık, motosiklet ve otomobil sporları vb.) 

* Sigorta kapsamındaki tüm hastalıklar için muafiyet süresi 90 gündür. Sigorta başlangıç tarihinden itibaren, ilk 

90 gün içinde ortaya çıkan, ilk teşhis tarihi bu süre içinde bulunan hastalıklar için tazminat ödenmez. 

* Muafiyet süresinden sonra teşhis edilmiş olmakla birlikte, muafiyet süresi içerisinde teşhis edilen başka bir 

hastalığın komplikasyonu olan veya komplikasyonuna bağlı olarak gelişen hastalıklar için tazminat ödenmez. 

* Teşhis tarihi muafiyet süresinden sonrasına denk gelse dahi, teşhis tarihinden itibaren 28 günlük yaşama 

süresi dolmadan vefat eden sigortalılar için Tehlikeli Hastalıklar Teminatı için tazminat ödenmez. 

* Sigorta başlangıç tarihinden önce mevcut olan, varlığı bilinen ve fakat beyan edilmeyen bir rahatsızlık ve/veya 

komplikasyonlar yahut herhangi bir rahatsızlığı düşündüren belirtiler/şikâyetler için tazminat ödenmez. 

Beyan Edilmeyen Hastalıklar Nedeniyle Poliçenin İptali veya Hastalıkların Kapsam Dışında Bırakılması  

a. Bu poliçe, sigortalının başvuru formunda verdiği tüm bilgilerin tam ve doğru olduğu kabul edilerek 

düzenlenmiştir. Sigorta ettirenin/sigortalının beyanı gerçeğe aykırı veya eksikse, sigortacı sözleşmeyi yapmama 

veya iptal etme hakkına sahiptir.  

 

b. Poliçe kapsamında bulunan sigortalının, poliçe genel şartlarına ve uygulama esaslarına ters düşen kasıtlı 

olarak yarar sağlama amacı güden bir girişimde bulunması durumunda, poliçesi derhal iptal edilecek ve alınan 

prim iade edilmeyecek ya da sigortalının varlığından haberdar olduğu halde sağlık beyanında belirtmediği, 

sigortacı tarafından sonradan tespit edilen hastalıkları poliçe kapsamı dışında bırakılarak poliçesi devam 

ettirilecektir. 

 

F. TEMİNATIN SÜRESİ VE SONA ERMESİ 

Teminat, poliçede başlama tarihi olarak yazılan günde başlar ve poliçede sona erme tarihi olarak belirtilen 

günde sona erer. Ancak, bu teminat, tabi olduğu poliçenin vade sonu gelmeden herhangi bir sebeple sona 

ermesi halinde de sona erer. 
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D.KATILIM SİGORTACILIĞI UYGULAMA ESASLARI 

1) Bereket Sigorta A.Ş. (Şirket) 19/12/2020 tarih ve 31339 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Katılım 
Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik” ile 
belirlenen esaslara göre faaliyetlerini sürdürmektedir. 

2) Şirketin uyguladığı Katılım Sigortacılığı modeli, danışma komitesi nezaretinde sadece fıkhen meşru 
olan konu ve risklerin teminat altına alındığı, finansal varlıkların katılım esasları kapsamında 
yönetildiği, uygulama çerçevesi yukarıda yer alan birinci maddede ifade edilen Yönetmeliğin beşinci 
maddesi ile bu konuya ilişkin sektör duyurusunda belirtilen modeldir. 

3) İşbu sigorta poliçesi kapsamında şirket, sigortacılık risklerinin yönetiminde öncelikle katılım finans 
ilkelerine göre çalışan katılım reasürans şirketleri ile çalışır. Katılım reasürans şirketi bulunamaması 
halinde zarurete binâen diğer reasürans şirketlerinin korumalarından faydalanılır. 

4) Şirketin özsermayesi ile sigortalılardan tahsil edilen primler Danışma Komitesi tarafından uygun 
bulunan katılım finans ilkeleriyle uyumlu araçlara yatırım yapılarak değerlendirilir. 

5) Şirket, ürün özelinde hasarsızlık indirimi ve teknik kar paylaşımı gibi yöntemleri uygulayabilir. Bu 
yöntemleri dair uygulama esaslarını poliçe özel şartlarında açıklar. 

6) Katılım sigortacılığı ve şirket uygulamalarına ilişkin detaylı bilgilere www.bereket.com.tr internet 
sitesinden ulaşılabilir. 
 

E. YANLIŞ SİGORTA UYGULAMALARI 

Sigorta ilişkisi içerisindeki taraflardan ya da bu ilişkide rol oynayan kişilerden bir veya birkaçına haksız menfaat 

sağlamaya yönelik her türlü fiil yanlış sigorta uygulamasıdır. 

Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü 

şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik 

alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi 

Gazetede yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul 

ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri   çerçevesinde işlem tesis edilecektir. Bu nedenle sigorta başvurusu 

sırasında tarafınıza sorulan sorulara mutlaka doğru cevap veriniz, verilmesini sağlayınız. 

 

F. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ 

1. Tazminat başvurusu için gereken bilgi ve belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip 

sigortacınızdan isteyebilir veya şirketimiz web sitesinden temin edebilirsiniz. 

2. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda 5 iş günü içinde, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte ön sayfada adres ve 

telefonları yer alan sigortacıya başvuruda bulununuz. 

3. Bildirim esnasında, sigortacı tarafından verilen talimatlar çerçevesinde hareket ediniz. 

4. Rizikonun gerçekleşmesi hâlinde, tazminat ödeme borcu sigortacıya aittir. 

 

 

 

 

http://www.bereket.com.tr/
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G. TAZMİNAT 

1. Sözleşmenin kurulması sırasında sigorta bedelinin sigorta değerine eşit olmasına dikkat ediniz. Sigorta bedeli, 

poliçede yazılı olan ve rizikonun gerçekleşmesi hâlinde sigortacının ödemeyi taahhüt ettiği teminatın azami 

tutarıdır. Sigorta değeri ise, sigorta edilen kıymetin gerçek değeridir. 

2. Tazminat ödemesinin söz konusu olduğu hâllerde, sigorta değeri rizikonun gerçekleştiği anda belirlenir. Bu 

durumda sigorta değeri, rizikonun gerçekleştiği andaki sigortalı kıymetin rayiç bedeli ile sınırlıdır. 

3. Poliçede yazılı değerin, gerçek (rayiç) değerden yüksek olması hâlinde, aşkın sigorta söz konusudur. Bu 

durumda fazladan prim ödemenize karşın, sigortacının azami sorumluluğu poliçede yazılı miktar ile sınırlıdır. 

Ancak, sigortacıdan, sigorta değerini aşan miktara isabet eden primin iadesi talep edilebilir. 

4. Sözleşmenin kurulması sırasında, poliçede yazılı değerin, rayiç (gerçek) değerden düşük tespit edilmesi hâlinde 

eksik sigorta söz konusu olur. Bu durumda sigortacı, oransal olarak daha az tazminat öder. 

5. Eksik ve aşkın sigorta durumlarından oluşabilecek ihtilafları önlemek için, bilirkişi vasıtasıyla tespit edilecek 

değer üzerinden sigorta (takseli sigorta/mutabakatlı değer) yaptırılabilir. 

6. Rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacı eksper tayin edebileceği gibi sigortalının da eksper tayin 

edebilme hakkı vardır. Sigorta hasar Eksperlerinin isim ve adres bilgileri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 

internet sitesinden  (http:/www.tobb.org.tr) temin edilebilir. 

 

H. TAZMİNAT ÖDEME KURALLARI 

1. Aktedilecek sözleşmede uygulanacak muafiyet ve uygulama koşulları poliçede belirtilecektir. 

2. Tam hasar durumunda tazminat; Rizikonun gerçekleşme anındaki rayiç değer esas alınarak poliçe bedeli ile 

sınırlı olmak üzere ödenecektir. 

3. Kesin ekspertiz raporunun, gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren azami 

15 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.        

           

4. Sigortacı Tahkim sistemine üyedir. 

 

I. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ 

Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikayetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda 

bulunulabilir. Sigortacı, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde talepleri cevaplandırmak 

zorundadır. 

Adresi : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8 Kat:1  34768 Ümraniye/İSTANBUL 

Telefon: 444 27 58 Faks: 0 216 631 84 48 

E.posta : bilgi@bereket.com.tr  

 

 



 
 

7 
 

 

 

  

Sigorta Ettirenin Adı/Soyadı ve İmzası  Sigortacı veya Acentenin kaşesi ve yetkilinin imzası 

 

 

 

 

Tarih ___ / ___ / ______     Tarih ___ / ___ / ______ 

 

 

 

   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. ("Bereket"), Veri 
Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizi aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedebilecek, saklayabilecek, 
güncelleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredilebilecek, 
sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işleyebilecektir.  
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri: Kişisel veriler, Bereket 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 kâğıt 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 akdettiğiniz 
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 paylaşılmamaktadır.  
 
Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler, Bereket veya aracısına doğrudan 
sunulan sözlü ve yazılı beyan ve belgeler ile Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Acenteler, Internet Şubesi ve 
Çağrı 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.  
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Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları: Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Bereket'e 
yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Bereket 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 
verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler 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, 
işlenen 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.  
 
Rıza Gerektirmeyen 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'in 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'in 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'in sır saklama yükümlülüğüne tabi değildir. Ayrıca bir muvafakatname alınmasına gerek 
kalmaksızın Bereket, söz konusu verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.  
 
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER: Ticari elektronik ileti, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, 
akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda 
gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri, ifade etmektedir.  
Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak 
veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari 
elektronik iletileri almayı reddedebilir. Bu kapsamda ticari elektronik ileti gönderimine onay verilse dahi 
istenildiğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik iletileri almayı durdurmak mümkündür.  
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında 
Yönetmelik kapsamında, Bereket, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerini yürütebilmek ve size en yüksek 
faydayı sağlamak için planlamalar yapmak, ürün ve hizmetlerimize yönelik size özel imkanları sunabilmek, reklam 
ve tanıtım faaliyetlerini yürütebilmek gibi amaçlarla Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni'nde belirtilen 
koşullar çerçevesinde kişisel verilerinizi işleyebilecek, işlenme amacı ile sınırlı olarak kullanabilecek ve 
paylaşabilecektir. 
 
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAYI 
Bereket tarafından sunulan Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni'ni okuduğumu, Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu gereğince tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını bu şekilde alınan beyanınım geçerli 
olduğunu kabul ediyorum. Bu sebeple özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkumiyeti ve güvenlik 
tedbirleri bilgisi, kan grubu, sağlık verileri vb.) de dahil olmak üzere kişisel verilerimin işlenmesine ve işlenme 
amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına; 
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Onay veriyorum. 
İmza: 
 
 
 
 
 
Onay vermiyorum. *(1) 
İmza: 
 
 
 
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYI 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince gerekli 
bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni'ni okuyup anladığımı ve bu 
şekilde alınan beyanınım geçerli olduğunu kabul ediyorum. Kişisel verilerimin, ihtiyaçlarım doğrultusunda bana 
uygun ürün, uygulama, avantaj veya kampanyadan yararlanabilmem, 
genel bilgilendirme yapılması, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama, kutlama, temenni amacıyla ve 
tarafımla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesi ve bu doğrultuda iletişim adreslerime Bereket 
tarafından çağrı, kısa mesaj (SMS), multimedya nesneleri içeren MMS, fax, otomatik arama makineleri, e-posta 
ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama 
iletilerinin gönderilmesine; 
 
 
 
Onay veriyorum. *(2) 
İmza: 
 
 
 
 
 
Onay vermiyorum. 
İmza: 
 
 
 
 
Ad Soyad : 
Tarih : 
 
 
 
 
*(1) Ürün ve hizmetlerimiz için gerekli olan özel nitelikli kişisel verileriniz de dâhil olmak üzere, kişisel verilerinizin 
işlenmesine onay vermemeniz 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. 
* (2) Ticari elektronik iletiler ile ilgili verdiğiniz onayı Çağrı Merkezimizi (444 27 58) arayarak her zaman geri 

alabilirsiniz.         


