
Değerli Veri Sahibi,

1982 yılında kuruluşumuzdan itibaren, tüm faaliyetlerimizde ilgili mevzuatlara uygun olarak çalışma prensibini benimsemiş olan

Ortadoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ORS), Veri Sorumlusu sıfatı ile Kişisel Verilerin Korunması ve Güvenliği konusuna

önem vermektedir ve bu bağlamda 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde ORS’nin çalışan

adaylarına ait her türlü kişisel verinin uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri

almaktadır. 

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen haller çerçevesinde KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Lütfen,

aşağıdaki Aydınlatma Metnini inceleyerek, Veri Sorumlusu sıfatıyla ORS tarafından elde edilen kişisel verilerin neler olduğu,

işlenme amaçları, toplanma yöntemi ve hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgi edininiz.

1. İşlenen Kişisel Veri Kategorileri

• Görsel ve İşitsel kayıtlar: Fotoğraf, güvenlik kamera kaydı

• Kimlik:Ad-soyad, doğum yılı, imza

• İletişim:E-posta adresi, telefon numarası, adresi(İl-ilçe-mahalle) 

• Eğitim ve Mesleki Deneyim:Öğrenim bilgileri, yabancı dil bilgileri, bilgisayar bilgileri, iş tecrübesi

bilgileri,eğitim/kurs/sertifika/diploma bilgileri, çalışma durumu ve unvanı, işe giriş tarihi, kıdem süresi, mesleki belgeler

• Diğer Bilgiler: Sürücü belgesi, ücret talebi ve alınan son ücret, referans bilgileri, askerlik bilgisi, mülakat yapılması durumunda

mülakat esnasında elde edilen bilgiler, çalışan tanıdık bilgisi 

İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Veriler

• Sağlık Bilgileri-Sağlık Sorunu: İş Başvuru Formunda var ya da yok olarak alınan bilgi; çalışan adayının engelinin olması

durumunda mülakat aşamasında iş yeri hekimi tarafından işlenmek ve varsa engeline uygun bir görev pozisyonunda

değerlendirilmek üzere alınmaktadır.

• Sağlık Bilgileri-Engelli Raporu: İş Başvuru Formunda var ya da yok olarak alınan bilgi, engelli alımında mülakat aşamasında iş

yeri hekimi tarafından işlenmek ve engelli kadrosunda çalıştırılmak üzere alınmaktadır.

ORS, çalışan adaylarının özel nitelikli kişisel verilerini, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi

amacıyla ilgili kişinin açık rızasını alarak işlemektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için her türlü teknik ve

idari tedbirler alınmaktadır. 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler; KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak, çalışan adayı/stajyer/öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin

yürütülmesi, insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması, adayın niteliğinin ve tecrübesinin pozisyona uygunluğunun

değerlendirilmesi, aday ile iletişime geçilmesi ve iş görüşmelerinin yürütülmesi, ücret politikasının belirlenmesi, referans gösterilen

kişilerle iletişime geçilmesi, şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, adayın rızası halinde aday

havuzunda saklanması amaçlarının gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ORS web sitesi,

aday kariyer portalları ve ORS İş Başvuru Formu yoluyla çalışan adaylarının açık rızaları alınarak ve aydınlatma yükümlülüğü

yerine getirilerek, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, kişisel verileri işlenmektedir.

3.Kişisel Verilerin Aktarılması

ORS, kişisel verilerinizi herhangi bir kurum ve kuruluşla (üçüncü kişilerle) paylaşmamaktadır.  

4.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler; KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak, "açık rıza" alınmasını gerektiren hallerde "açık rıza" alınarak

işlenmekte olup ORS’nin meşru menfaati gereği ORS web sitesi, aday kariyer portalları, ORS İş Başvuru Formu, mülakat yapılan

hallerde mülakat notları, referans notları, şirketimize mülakat için geldiğiniz takdirde şirket alanlarının güvenliğini sağlamak üzere

kullandığımız kamera kayıtları yoluyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, otomatik olan ya da

otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

ORS elden ya da e-posta yolu ile gelen iş başvurularını kabul etmemektedir ve geldiği anda silmektedir/imha etmektedir.

5.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak ORS’ye, ORS web sitesi, aday kariyer portalları ve ORS iş başvuru formu yoluyla başvurmanız halinde,

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• İşlenmeye ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde aktarılan üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7.Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok

edilmesini isteme, 

• Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı

üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen kişisel verilerinizin otomatik sistemler ile analiz edilmesi sırasında aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına

sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen hakların kullanımı ile ilgili taleplerinizi Veri Sahipleri Talep Başvuru Formu aracılığı ile yazılı ve ıslak imzalı

olarak Veri Sorumlusu’nun adresine postayla veya elektronik ortamda kvkk@ors.com.tr adresine e-posta atarak ve konu kısmına

“Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi” ifadesi yazarak iletebilirsiniz. Ortadoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.Ş veri sahibi taleplerine en

geç 30 (Otuz) gün içerisinde dönmekle yükümlüdür.

Veri Sorumlusu: ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Adres: İstiklal Mahallesi Hacı Bayram Veli Bulvarı (Eskişehir Yolu 65.Km) No:76 Polatlı/ANKARA    

Telefon: 0312 6480010

Faks: 0312 6480021

Web Adresi: www.ors.com.tr

Ad-Soyad:                                                                                 Tarih :     .......... / .......... / 20…..

İmza:                                                                                          -1-

                                                                                   1

                                 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ / 

İŞ BAŞVURU FORMU
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA BEYANI

(Açık Rıza Beyanınızı lütfen aşağıda belirtiniz.)

İş başvurum ve ORS ile yaptığım mülakatlar kapsamında ORS tarafından elde edilen kişisel verilerimin, tarafımla 

iletişime geçilmek ve ORS'nin seçme yerleştirme süreci kapsamında değerlendirilmek üzere aday başvuru 

havuzunda 3 yıl süre ile saklanmasına;

AÇIK RIZAM VARDIR                                                                 AÇIK RIZAM YOKTUR

Adı Soyadı:                                                                                   Tarih :     .......... / .......... / 20….. 

İmza  :

Kişisel verilerin korunması hakkında ORS Çalışan Adayı Genel Aydınlatma Metninin tamamına ve  online ORS İş 

Başvuru formuna www.ors.com.tr adresinden ulaşabilirsniz.

 ENGELLİ BAŞVURUSU AÇIK RIZA BEYANI

(Açık Rıza Beyanınızı lütfen aşağıda belirtiniz.)

Aydınlatma metni ile bilgilendirildiğim üzere;

Sağlık Sorunu/Engelli Raporu Olması Halinde İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Verilerim; ORS'nin engelli kadrosunda 

değerlendirilebilmek üzere işlenmesine ve 3 yıl süre ile saklanmasına;

AÇIK RIZAM VARDIR                                                                 AÇIK RIZAM YOKTUR

Adı Soyadı:                                                                                Tarih :     .......... / .......... / 20…..

İmza:

                                                                                          -2-



Mezuniyet Derecesi

1.

2.

1.

2.

3.

-3-

Göreviniz

Öğrendiğiniz Yer

Çalıştığınız 

Tarihler

İŞ TECRÜBESİ BİLGİLERİ

(En son işyerinizden başlayarak yazınız)

İşyeri / Firma Adı 

                  

Adı Soyadı

Doğum Yılı

İyiProgram / Sistem

Ayrılış Sebebiniz(İstifa, İş 

Akdinin Feshi, İkale, Askerlik)

Çok İyi

KATILDIĞINIZ EĞİTİMLER / KURSLAR / SERTİFİKALAR                                                                                                                                                                    

(Lütfen tarihleri ay ve yıl olarak belirtiniz)

Eğitimi Veren Kuruluşun Adı Eğitimin Konusu Eğitimin Süresi / Tarih

Konuşma Yazma Okuma

Orta

Yüksek Lisans (Master)

YABANCI DİL BİLGİLERİ                                                                                                                                                                                                 

(Orta, İyi, Çok İyi olarak belirtiniz)

BİLGİSAYAR  BİLGİLERİ

Alınan Son Ücret

E-Postal Adresi

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Adresi İl:                                 İlçe:                           Mahalle:                      

Okul Adı ve Yeri

Muaf    (      )

Devam YıllarıBölüm

Lisans (Fakülte)

KİMLİK BİLGİLERİ

Lise

Doktora

Ön Lisans (MYO)

Dil

Tecilli (      )            …… / …… / ………. 'e kadar tecilli.

İŞ BAŞVURU FORMU

Tel No:

Öğrendiğiniz Yer

Askerlik Durumunuz Yaptı (     )

Son altı ay içinde
çektirilmiş

bir fotografınız.



İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ TEK. GEN. MÜDÜR / FABRİKA MÜDÜRÜ

TARİH : TARİH :

İMZA : İMZA :

TAAHHÜTNAME 

Gerçek dışı veya eksik bir beyanımla işe alınmış bulunduğumun anlaşılması halinde, herhangi bir ihbara ve tazminata gerek

olmaksızın işime son verileceğini, herhangi bir hak talebinde ve iddiadasında bulunmayacağımı, eksik veya gerçek dışı

beyanımla işe alınmış olmamdan dolayı ORS'nin uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğimi, beyan ve taahhüt ederim. Bu

İş Başvuru Formunda verdiğim bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu kabul etmekteyim. 

Bu İş Başvuru Formunun iş talebinde bulunanlara verilmesi ORS' yi hiç bir şekilde bağlamaz.

Ad-Soyad:                                                                                 Tarih :     .......... / .......... / 20…..

İmza:

                                                                                    -4-

Sonuç Olumlu                                                                              Sonuç Olumsuz İşbaşı Tarihi :

2.

3.

Bu iş başvuru formuna, referans kişisine/kişilerine ait bilgileri yazmanız halinde, referans olarak yazdığınız kişi/kişilere ait kişisel verilerin 

hukuka uygun olarak tarafınızca elde edildiği ve paylaşıldığı kabul edilmektedir.         

Bu iş başvuru formunda referans olarak verdiğim kişilerin aranmasına;

AÇIK RIZAM VARDIR                                                                 AÇIK RIZAM YOKTUR

ORS YETKİLİLERİNCE DOLDURULACAK KISIM

Görüşmeyi Yapan / Görevi Görüşme Tarihi ……./……./20….

REFERANSLAR

Adı Soyadı Kurumu / Görevi Telefonu / E-mail Adresi

1. 

Başvuru yaptığınız pozisyona engel 

bir sağlık sorununuz/engelli 

raporunuz var mı?

Evet Hayır

Engeliniz var ise; 2.'inci sayfada yer alan Engelli 

Başvurusu Açık Rıza Beyanını lütfen doldurunuz ve 

imzalayınız.

ORS'de tanıdıklarınız var mı?                        Evet Hayır Evet ise yakınlık dereceniz:

ÖZEL BİLGİLER

Sürücü belgeniz var mı? Evet Hayır

İş Başvurusu Yapılan Pozisyon

Talep Edilen Net Ücret/Aylık


