MİMARİN YAPI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN
ŞİRKETİMİZDE UYGULANMASI HAKKINDA TEDARİKÇİ VE ŞÖFÖR AYDINLATMA METNİ

Sayın Tedarikçi Çalışanı/Şöför,
Mimarin Yapı Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Mimarin”) olarak, 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm mevzuat (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu
yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
❏ Merkez: Mücibur Rahman Sk. No: 6/313, İzmiroğlu İş Merkezi, Konak İzmir
Şirketimiz çeşitli adreslerde inşaat ve şantiye faaliyetlerini yürütmektedir. Bu aydınlatma
metni tüm faaliyet gösterilen işyerleri için geçerlidir.
Veri Sorumlusu olduğumuz kişisel verilerinizin mevzuata uygun işlenmesini sağlamak, bu
bilgileri korumak ve özel hayatın gizliliği bizim için çok önemlidir. Kişisel verilerin mevzuata
uygun işlenmesinin düzenlenmesi için kural ve uygulamalar geliştirilmiştir.
Bu Aydınlatma Metnini, KVKK 10. Maddesi gereği, kişisel verilerinizin işlenmesi ve yasal
haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek amacıyla hazırladık. Lütfen dikkatlice okuyunuz.
KVKK 4. Maddede belirtildiği gibi kişisel verileriniz kanunlar, sözleşmeler, hukuki sebepler ve
şirketimizin meşru menfaatleri çerçevesinde; işlemeyi gerektiren amaç ile bağlantılı, sınırlı ve
ölçülü olacak şekilde ve sadece gerektiği kadar kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek,
yeniden düzenlenecek, yetkili olan kurumlar ile paylaşılacak, gerekli koşullar sağlandığında
yurt içi veya yurt dışı kurumlar, özel ve tüzel kişilerle paylaşılacak veya işlenmesine izin
verilecektir.
Mimarin’de çalışma veya lojistik işleri için gelişiniz öncesinde veya geldiğinizde;
❏ Sizden geliş amacınıza göre talep ettiğimiz ve/veya bizimle (şirket çalışanlarımız ve
birimlerimiz) paylaşmış olduğunuz veya e-posta ile ilettiğiniz iş bitirme belgeleri,
sertifikalar ve diğer sair bilgi, belge ve dokümanlar,
❏ Sözlü olarak telefon veya toplantılardaki görüşmelerde paylaşılan bilgiler,
❏ Otomatik olarak kayıt altına alınan internet kayıtları
❏ Kamera sistemleri ile otomatik olarak kayıt altına alınan görüntüler,
❏ Mimarin internet sitesinde bulunan (https://mimarinyapi.com.tr/tedarikci-basvuruformu) ve otomatik işleme yöntemiyle çalışan tedarikçi başvuru formu veya
şirketimizde dolduracağınız Tedarikçi Başvuru Formu,
❏ Resmi evraklar ve belgeler,
yöntemleri ile kişisel verileriniz toplanmakta ve işlenmektedir.
Geliş amacınıza ve şirketimizde erişim sağlayacağınız yerlere göre toplanan veriler farklılık
gösterebilir. Aşağıda bunlar açıklanmıştır.
5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi̇ Hakkında Kanun gereği Mimarin’in sunduğu internet
erişimleriniz kimlik numarası, ad, soyad, doğum tarihi bilgileri ile eşleştirilerek işlem güvenliği
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verisi kapsamında bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla kayıt altına alınır. Bu kayıtlar iki (2)
yıl boyunca saklanmaktadır. Bu bilgiler sadece hukuk yolu ile paylaşılır.
Mimarin şantiyelerine girişten itibaren çeşitli yerlerde bulunan kameralar ile Fiziksel mekân
güvenliğinin sağlanması amacıyla kayıt alınmaktadır. Bir olay veya iş kazası yaşanması
durumunda bu kayıtlar yetkili tarafından izlenir. Bu kayıtlar otuz (30) gün saklanmakta, daha
sonra otomatik olarak silinmektedir. Bu bilgiler sadece hukuk yolu ile paylaşılır.
Mimarin işyerlerinde tüm inşaat, bakım ve uygulama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
bulunmanız ve çalışmanız durumunda 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği kanunu kapsamında kanuni yükümlülüklerin yerine getirildiğinin ispatı, ilişkisizlik
beyanının alınabilmesi ve şirketimizin meşru menfaati kapsamında iç kontrollerimizin
sağlanabilmesi için kimlik, iletişim ve özlük (SGK işe giriş ve bordrolar), mesleki deneyim
(Sertifikalarınız) işlenmektedir. Bu kayıtlar bir SGK tarafından incelenmesi veya hukuk yolu
talep edilmesi durumunda beyan edilebilmesi için (10) sene saklanır.
Sözleşme yapılabilmesi için 6098 sayılı Borçlar Kanunu kapsamında vergi levhaları ve
sözleşmelerde bulunan kimlik bilgilerinin (ad, soyad, imza) tespit edilebilmesi için
vekaletnameler veya imza sirkülerleri ve bunlarda bulunan nüfus fotokopisi (kimlik)
bilgileriniz işlenir. Bu kayıtlar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında işlenen fatura ve resmi
defter işlemleri ile ilişki kurulabilmesi için on (10) sene saklanır.
Alınan hizmete istinaden, kimlik (TCKN, ad, soyad) ve iletişim (adres) bilgileri, 213 sayılı Vergi
Usul Kanunu ve ilgili mevzuat gereği fatura kayıtları içerisinde işlenmek zorundadır. Bu
kayıtlar on (10) yıl boyunca saklanmaktadır.
Lojistik operasyonları kapsamında malzeme sevkiyatı için gelen şoförlerin kimlik (TCKN, ad,
soyad) bilgileri, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
gereği bir e-belge uygulaması ve e-irsaliye kayıtları içerisinde işlenmek zorundadır. Bu bilgi
hizmet aldığımız Entegratör aracılığı ile Gelirler İdaresi Başkanlığı ile ve teslim alacak olan
özel/tüzel kişi/kuruluş ile paylaşılır. Bu kayıtlar on (10) yıl boyunca saklanmaktadır.
Özel nitelikli sağlık verilerinizin işlenmesi;
Mimarin’de özel nitelikli kişisel veri grubuna giren Sağlık Bilgileriniz açıkça işlenmez.
Ancak, kanuni yükümlülüklerin yerine getirildiğinin kontrolü ve denetlenmesi için şirketimizin
meşru menfaati kapsamında, bir işyeri hekimi, OSGB, bir kamu veya özel sağlık kuruluşu
tarafından verilmiş ve çalışmaya engel bir durum olmadığını, periyodik muayenelerin
yapıldığını gösterir, özel nitelikli veri içermeyen bir rapor istenir. Bu kayıtlar on (10) yıl
boyunca saklanmaktadır.
Ancak, KVKK 5. Madde (2) fıkrası veya 6. Madde (3) fıkrası kapsamında fiili imkânsızlık
nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin, kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bü tü nlü ğü nü n
korunması için zorunlu olması veya toplum sağlığını ilgilendiren bir hastalık, sağlık sorunu
R0 28/09/2020 - 2/4

MİMARİN YAPI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN
ŞİRKETİMİZDE UYGULANMASI HAKKINDA TEDARİKÇİ VE ŞÖFÖR AYDINLATMA METNİ

veya kaza, yaralanma gibi acil bir durum gerçekleşmesi durumunda, olayı ve tespit edilen
detayları sır saklama yükümlülüğü bulunan ve yetkili acil müdahale ekibine veya bir kamu veya
özel sağlık kurumuna bildirmemiz gerekebilir. Olayın şekline ve kapsamına göre kolluk
kuvvetleri bilgilendirilebilir. Gerektiğinde özel nitelikli kişisel veri paylaşımı yapılmadan bağlı
bulunduğunuz kuruluşa ve yakınlarınıza size ulaşmalarını sağlamak veya olaydan haberdar
olmalarını sağlamak amacı ile haber verilebilir. Her ne olursa olsun Mimarin bu durumda
kanun ya da hukuk dışı bir veri işleme, ya da paylaşımda bulunmaz, veri saklamaz.
Toplum sağlığını ilgilendiren durumlar süresince ve yasal mevzuatın getirdiği uygulamalar
gereği Mimarin’e girişiniz sırasında ateş ölçümü yapılabilir, Mimarin’de bulunduğunuz süre
boyunca maske gibi koruyucular kullanmanız istenebilir. Mevzuat veya tebliğlerin gerektirdiği
durumlarda kayıt tutulabilir.
Kişisel verileriniz bir adli olay veya hukuki işlem gereği şirket avukatımız ile paylaşılabilir.
Kişisel verileriniz sadece kanunen yetkili kılınmış olan kurumlarla ve/veya hukuk yolu ile
paylaşılabilir. Bir adli olay veya hukuki işlem gereği kolluk kuvvetlerine ve adli makamlar ve
yetkili diğer kurumlarla paylaşılabilir.
Belirtilenler dışında Mimarin’de kişisel veri işlenmez, yurtiçi/yurtdışı 3. taraflara veri aktarımı
yapılmaz ve paylaşılmaz.
Kişisel veriler belirtilen saklama süreleri sonunda usulüne uygun olarak silinir veya imha
edilir.
KVKK 5. Madde (1). fıkrası gereği sizden kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızı
alacağız.
Ancak (2). fıkra kapsamında; kanunlarda açıkça öngörülmesi; bir sözleşmenin kurulması veya
ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması;
hukuki yü kü mlü lü ğü mü zü yerine getirebilmesi için zorunlu olması; sizin tarafınızdan
alenileştirilmiş olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin
zorunlu olması; temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Mimarin'in meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması; sebepleri ile kişisel veriler açık rıza
aranmadan işlenebilir.
Kişisel verilerin gizlilik, bütünlük ve erişebilirliğini etkileyen ihlal olayları usulüne uygun
olarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucu kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla yetkisiz
gerçek ve/veya tüzel kişilerin veya kurumların eline geçtiğinin, değiştirildiğinin vb ihlal
olayının tespiti durumunda Kişisel Verileri Koruma Kanunu 12. Maddenin 5. fıkrası gereği
Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bilgilendirme yapılacaktır.
KVKK’nın 11. Maddesi gereği kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse
bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt
içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme; eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme;
KVKK nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme;
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aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan konularda yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;
münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme; hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde
zararın giderilmesini talep etme; haklarına sahipsiniz.
KVKK’nın 13. maddesi 1. fıkrası gereğince bize açık ve anlaşılabilir bir şekilde ve kimlik (TCKN,
ad, soyad, imza) ve iletişim (TCKN, e-posta, telefon, adres) bilgilerini tespit edici belgeler ile
birlikte ve şahsen; Mücibur Rahman Sk. No: 6/313, İzmiroğlu İş Merkezi, Konak İzmir veya
bilgi@mimarinyapi.com.tr veya mimarinyapi@hs01.kep.tr adreslerine kargo, noter,
şirketimizde kayıtlı olan e-posta adresiniz ve e-tebligat yolları ile KVKK’nın 11. maddesi
kapsamındaki taleplerinizi içeren şirketimizden veya internet sitemizden temin edebileceğiniz
başvuru formunu doldurup imzalayarak göndererek veya KVKK kurulunun
belirlediği/belirleyeceği diğer yöntemler ile başvurarak talepte bulunabilirsiniz.
Talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak
sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin kurumumuz için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde,
Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Bu Aydınlatma Metni dokümanının en güncel hali mimarinyapi.com.tr/kvkk/ts_am.pdf
adresinde bulunmaktadır.
Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bilgi için 0(232)446 0 406 numaralı telefondan bize
ulaşabilirsiniz.
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