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GİZLİLİK VE KULLANIM ŞARTLARI 

 

 

Gizlilik 
 

İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş. web sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumayı 

ilke olarak benimsemiştir. 

 

İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş. internet sitesini ziyaret eden kullanıcılarının kişisel 

bilgilerini, sadece sitede sunduğu hizmet ve işlemlerin gerçekleşmesi için kullanmaktadır. 

  

İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş. kişisel bilgilerinizi (yasal soruşturmalar ve 

mahkeme kararı hariç) tamamen gizli tutacak ve 3. kişi veya kuruluşlarla paylaşmayacaktır.  

 

İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş. kullanıcıların site üzerinden bir başka web sitesine 

bir link aracılığı ile ulaşması halinde, diğer web sitelerinin gizlilik politikası ve 

uygulamasından sorumlu değildir. 

  

Kullanıcılar kişisel bilgilerini ister şahsen, ister telefonla, ister internet üzerinden verirken her 

zaman risk bulunduğunu ve hiçbir teknoloji sisteminin tamamen güvenli “kurcalama” ya da 

“hacker-korumalı” olmadığını bilmelilerdir. 

 

  

Kullanım Şartları 

 
İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş.'ne ait www.istanbulsigorta.com sitesini 

kullanmadan önce lütfen aşağıdaki site kullanım şartlarını okuyunuz. 

 

İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş. internet sitesini ziyaret eden ve herhangi bir şekilde 

kullanan tüm ziyaretçiler bu sayfadaki şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır. 

 

İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş. bu sayfada yer alan site kullanım şartlarında 

dilediği zaman önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 

Bu sitenin içerdiği tüm bilgiler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili uluslar arası telif hakkı 

kanunları ile hukuki koruma altındadır. Site içeriğinin izinsiz olarak topluca indirilmesi, 

kaydedilmesi, çoğaltılması, işlenmesi ve yayınlanması ve bunlara teşebbüs edilmesi yasaktır.  

 

İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş. bu gibi faaliyetlerde bulunduğunu tespit ettiği 

kullanıcılar aleyhine yasal işlem başlatma hakkına sahiptir. Siteyi ziyaret eden kullanıcılar 

siteyi sadece kişisel kullanım için ziyaret etme, görüntüleme hakkına ve yetkisine sahip 

olduklarını kabul ederler. 
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İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş. internet sitesinin kullanılmasından 

kaynaklanabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu 

sitede yer alan bilgiler, kullanıcıları bilgilendirme amacı ile yayınlanmaktadır. Ürün 

teminatlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartları inceleyiniz. 

 

Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve donanım 

sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem yasaktır. 

 

İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş. sitenin kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli 

bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. 

 

İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş. internet sitesinde yer alan verilerde, hizmetlerde, 

ürün ve fiyatlarında önceden bildirimde bulunmaksızın her zaman değişiklik yapma hakkına 

sahiptir. 

 

İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş. tarafından site içerisinde, üçüncü şahıslara ait diğer 

internet sitelerine bağlantı yerleştirilmesi ve kullanıcılar tarafından da üçüncü şahıs sitelerine 

bağlanılması halinde, kullanıcılar ilgili sitenin kullanım koşullarına tabidir. Üçüncü şahıs 

sitelerinin kullanılmasından dolayı oluşacak zarardan İstanbul Global Sigorta Brokerliği 

A.Ş. sorumlu tutulamaz. 

 

İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş. herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici 

bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Bu nedenle İstanbul Global Sigorta 

Brokerliği A.Ş.’nin kullanıcılarına veya üçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu 

olmayacaktır. 

 

İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş. kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında 

ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği 

periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı 

İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş. sorumlu tutulmayacaktır. 

 

İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş. ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum 

amacıyla işbu Gizlilik ve Kullanım Koşulları’nın uygulamasında değişiklikler yapabilir, 

mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Yaptığımız 

değişikliklerden haberdar olabilmeniz için bu Gizlilik ve Kullanım Şartlarını düzenli olarak 

kontrol ediniz. Sitemizi kullanmaya devam ediyorsanız bu değişiklikleri kabul ettiğiniz 

varsayılacaktır. Bu değişiklikleri kabul etmiyorsanız Sitemizi kullanmamalısınız. 

 

Sitemizin böcek ve/veya virüs içermediğine dair garanti vermeyiz ve beyan veya taahhütte 

bulunmayız ve uygun virüs kontrol yazılımının kurulmasını sağlamaktan Müşteri sorumludur. 

 

Sitemizle veya Sitemizin, Sitemize bağlantı yapılan web sitelerinin ve gönderilen 

materyallerin kullanımıyla, kullanılamamasıyla ya da kullanım sonuçlarıyla bağlantılı olarak 

Müşteri’nin neden olduğu doğrudan, özel, dolaylı ya da tesadüfi zarar veya ziyanlardan 

İstanbul Global Sigorta Brokerliği A.Ş. sorumlu tutulamaz. 
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Verilerinizin Kullanım Amacı Nedir ? 

istanbulsigorta.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, Site’den ve Site üzerinden sağlanan 

hizmetlerden faydalanabilmeniz için, Site’ye üyelik kaydınızın gerçekleştirilmesi, üyelik 

kaydına ilişkin güncellemelerin yapılması, istanbulsigorta.com sunduğu ve Site üzerinden 

sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda tarafınıza 

gerekli bilgilendirmelerin yapılması dahil ticari faaliyetlerinin yürütülmesi, ticari ve iş 

stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması için işlenebilir. Ayrıca, istanbulsigorta.com ve 

istanbulsigorta.com ile iş ilişkisi içinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki ve ticari 

güvenliğinin temininin sağlanması ve bu kapsamda tarafınıza gerekli bilgilendirilmelerin 

yapılması ve bu faaliyetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi 

için işlenebilir. 

Söz konusu kişisel bilgiler sizinle iletişime geçmek veya Site’deki uygulama üzerindeki 

deneyiminizi iyileştirmek (iletişim yönetimi sürecinin yönetilmesi, memnuniyet 

araştırmalarının yapılması vb.) amacıyla kullanılabileceği gibi, şirket içi raporlama ve iş 

geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, kimliğiniz ifşa edilmeksizin çeşitli 

istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında 

bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. 

Söz konusu bilgiler istanbulsigorta.com tarafından doğrudan pazarlama, dijital pazarlama, 

yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz amaçlarıyla işlenebilecek, 

saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecektir. Söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli 

uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde 

bulunma amacıyla sizlerle ile iletişime geçilebilecektir. 

istanbulsigorta.com ayrıca, Kanun’un 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki 

istisnaların varlığı halinde kişisel verileri Veri Sahibi olarak sizlerin ayrıca rızasını 

almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. 

Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir: 

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi, 

 

- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına 

hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya 

beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, 

 

- Veri Sahibi ile istanbulsigorta.com arasında herhangi bir sözleşmenin kurulması 

veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin 

gerekli olması, 

 

- istanbulsigorta.com hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu 

olması, 

 

- Veri Sahibi’nin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, 
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- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,  

 

- Veri Sahibi’nin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 

istanbulsigorta.com meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 

 

6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri sahibi, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok 

edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de 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, haklarına sahiptir. 

Verilerinizi Ne Kadar Süreyle Saklıyoruz ? 

istanbulsigorta.com ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Gizlilik Politikası 

kapsamında belirtilen amaçların gerektirdiği süre boyunca ve ilgili mevzuatta belirtilen 

zamanaşımı süreleri boyunca saklanmaktadır. Ayrıca, söz konusu kişisel verileriniz 

istanbulsigorta.com ile aranızda doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, 

uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak 

üzere saklanabilecektir. 

 

Bu sayfada yer alan kullanım şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm ihtilaflar Türk 

Hukukuna tabi olup, yetkili mahkeme İstanbul Mahkemeleridir. 

Bildirimler 

İşbu Gizlilik Beyanı´na ilişkin olası değişiklikler bu sayfada yayımlanacaktır. Bu 

çerçevede, size ait hangi bilgilerin saklandığına ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığına dair 

güncel olarak bilgi almanıza olanak sağlanacaktır. Ek olarak bilgi alınmak istenen 

konularda şirketimize başvurabilirsiniz 

 

İstanbul Global Sigorta Brokerliği Anonim Şirketi 

 

Mersis No : 0481060367400010 

Ticaret Sicil : İstanbul 975499 

Telefon : 0850 255 2015 

Adres   : Ataköy 7-8-9-10 Kısım Mh. E-5 Çobançeşme Yanyol Cd. Selenium Retro 9  

     No: 16 A Blok K.6 D.57 Ataköy Bakırköy İstanbul 


