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ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş 

EK 1: KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GENEL AYDINLATMA METNİ 

 

Değerli Veri Sahipleri, 

1982 kuruluş yılımızdan itibaren tüm faaliyetlerimizde ilgili tüm kanun, yasa ve mevzuatlara uygun 
olarak çalışma prensibini benimsemiş olan Ortadoğu Rulman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ORS) 
olarak özel hayatınızın gizliliği, kişisel verilerinizin korunması konusu da önceliklerimiz arasında 
bulunmaktadır. 

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, Veri Sorumlusu 
sıfatıyla Ortadoğu Rulman Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ORS) tarafından işlenmesi ve korunması 
faaliyetleri hakkında bu “Aydınlatma Metni” ile KVKK’nın 10’uncu Maddesi hükmü uyarınca veri 
sahipleri bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.  

A. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ 
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 
tarihli 29677 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; 
kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve 
özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları 
usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir. 
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen temel ilkelere uygun olarak işlenecektir: 

1.   Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme, 

2.   Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma, 

3.   Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 

4.   Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, 

5.   Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar 
muhafaza etme, 

6.   Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, 

7.   Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma, 

8.   Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma, 

9.   Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili 
mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma, 

10. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme. 

B. VERİ SORUMLUSU BİLGİLENDİRMESİ 
Internet sitemizde detaylı olarak kurumsal bilgileri yayınlanan ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE 
TİCARET A.Ş. olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla 
kişisel verilerinizi, ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız. 
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ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş, bu aydınlatma metninde belirlenen amaçlar 
çerçevesinde ve bu amaçlarla sınırlı olarak yine bu metinde tanımlamış olduğu, ihtiyaç duyacağı kişisel 
verilerinizi toplayacaktır. 

C. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ 
İşlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: 
Kimlik Verisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, 
milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, pasaport, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, 
il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, 
veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti. 
İletişim Verisi: Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili 
telefon numarası, kurumsal e-posta adresi). 
Finansal Veri: Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip 
dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık 
sigortası tutarı. 
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Sendikası, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, sakatlık 
durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, 
işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve 
periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, 
dernek/vakıf üyelikleri, eski hükümlü olma durumu, stajyer durumu, danışman klinik psikolog ile 
görüşme sonucunun raporu. 
Eğitim Verisi: Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, 
CV, aldığı kurslar 
Görsel ve İşitsel Veri: İşe giriş çıkışların gerekli bölümlerde yüz okuması ile yapılmasında kullanılan 
veri. Terfi atamaları ve işbaşı duyurularında kullanılan fotoğraf verisi. 7/24 üretim yapılan 
fabrikamızda İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamı gereğince fabrikanın kameralarla izlenmesi. 
Çalışan Adayı Verisi: Özgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları v.b. 
Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi: Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı 
bilgisi, e-posta, imzalı katılım listesi, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, 6 aylık 
performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu. 
Aile ve Yakını Verisi: Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası cinsiyeti, 
doğum tarihi, boyu, kilosu, görevi, telefon numarası; yakınlarının adı, soyadı ve telefon numarası. 
Doğum, evlenme, ölüm vb. kişisel değişikliklerin ORS Sosyal medya ortamında, mail ortamında ve 
yemekhane ekranlarında tüm çalışanlara duyurulması. 
Çalışma Verisi: Personellerin özlük dosyalarının tutulması (Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve 
birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal 
güvenlik no, telefon no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, işyeri sicil no, seyahat 
durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, BAĞKUR giriş tarihi, 
BAĞKUR sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, 
kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün. Kişinin daha önce çalıştığı iş 
yerlerinden referans alma. 
İzin Verisi: İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış 
nedeni. 
Diğer: Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, araç lokasyonu, ehliyet sureti, 
trafik cezası sorgulama sonucu, özel sandık adı, özel sandık giriş tarihi, özel sandık sicil no, ayakkabı 
numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, binilen servis, binilen durak verileri, 
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çalışan internet erişim logları, giriş çıkış logları, giriş-çıkış turnike kayıtları, çalışan günlük aktivite 
verileri, ziyarete gelen misafir kayıtları) 
D. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NE ŞEKİLDE İŞLENEBİLECEKTİR? 
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, ORS A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 
şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir 
veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, 
depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, 
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi 
veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir. 
 
E. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI NELERDİR? 
Performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi 
idari nedenler, mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, alacakların tahsil 
edilmesi ya da sözleşme ihlallerinden kaçınma gibi ORS’nin meşru menfaatlerinin korunması, 
şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amacı doğrultusunda; şirketin İK 
politikalarına uygun şekilde İK operasyonlarının yürütülmesi, İK politikalarına uygun şekilde açık 
pozisyonlara uygun personel temini, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine 
getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler ile 
hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesinin temini doğrultusunda; şirketimiz tarafından 
yürütülen, iletişime yönelik idari operasyonlar, hizmete yönelik operasyonlar ORS’ye ait lokasyonların 
fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi/iş ortağı değerlendirme 
süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi, şirketimiz 
tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerimizin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına 
göre özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı 
doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetleri, satış 
ve satış sonrası operasyonlar, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı 
doğrultusunda; Şirketimiz tarafından yürütülen finans operasyonları, iletişim, pazar araştırması ve 
sosyal sorumluluk aktiviteleri, satın alma operasyonları (talep, teklif, değerlendirme, sipariş, 
bütçelendirme, sözleşme), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Şirket 
içi sistem ve uygulama yönetimi operasyonları, hukuki operasyonların yönetimi olarak amaçlarıyla 
bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata 
uygun olarak işleyeceğiz. 
F. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ AKTARABİLECEĞİMİZ KİŞİ VEYA KURULUŞLAR HAKKINDA BİLGİLENDİRME 
Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; 
bankalar, sigorta ve emeklilik şirketleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren şirketler ve bunların 
yurt içi veya yurt dışı hissedarları, iştirakleri ve kontrol sahibi üçüncü kişiler, Kolluk Kuvvetleri, İç İşleri 
Bakanlığı, valilikler, diğer resmi merci ve kurumlar, ORS bağlı şirketleri, ORS olarak hissedarı 
olduğumuz şirketler ve şirketimiz iştirakleri olmak üzere ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurt içi 
/ yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program 
ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar, ve ilgili diğer aracılardır. 

G. KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL TOPLANMAKTADIR? 
Şahsen verilen veriler, insan kaynakları ve bordro ve özlük işleri departmanları çalışanlarımız, web 
sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşteri ziyaretlerinde toplanan formlar, 
sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, web sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için 
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kullandığı çerezler (cookies) vb aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda 
toplanabilmektedir. 

H. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI 
Kişisel Veriler ORS’nin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak ORS’nin uygulamaları ve ticari 
yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, 
yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve ORS’nin belirlediği saklama sürelerinin de 
sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel 
veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla 
saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik 
zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda ORS’ye 
yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir.  

Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki 
uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi 
geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale 
getirilmektedir. 
 
I. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAKLARINIZ NELERDİR? 
ORS’ye başvurarak kendinizle ilgili aşağıdaki taleplerde bulunabilirsiniz: 

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 
f. Kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok 
edilmesini isteme, 
g. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 
h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 
 
J. ÇEREZLER VE DİĞER TEKNOLOJİLER 
Bazı bilgileri otomatik olarak toplarız ve bunları günlük dosyalarında saklarız. Bu bilgiler İnternet 
Protokolü (IP) adreslerini, tarayıcı türünü ve dilini, İnternet servis sağlayıcısını (ISP), başvuran ve çıkış 
internet sitelerini ve uygulamalarını, işletim sistemini, tarih/zaman damgasını ve tıklama dizisi 
verilerini içerir. 
Bu bilgileri, eğilimleri anlamak ve analiz etmek, siteyi yönetmek, sitedeki kullanıcı davranışı hakkında 
bilgi edinmek, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve bir bütün olarak kullanıcı tabanımız hakkında 
demografik bilgiler toplamak için kullanırız. 
Bu aydınlatma metninde yer alan hükümler ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından 
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gerek görüldüğü taktirde mevzuat hükümlerine uygun olarak İnternet Sitesinde yayınlanmak suretiyle 
değiştirebilir. İşbu hükümlerinden herhangi birisinin değişmesi halinde ilgili değişiklikler, değişikliğin 
yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.  
 
K. VERİ GİZLİLİĞİ İLKELERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERİN BEYANI VE BAŞVURU TALEPLERİNİN 
İLETİLMESİ 
ORS tarafından internet sitemizde (www.ors.com.tr) yayımladığımız bu Kişisel Verilerin İşlenmesi 
Genel Aydınlatma Metni mevzuat değişikliklerine bağlı olarak değişiklik olabilecektir.    
KVKK gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu 
doldurarak kvkk@ors.com.tr adresine iletebilirsiniz. Formun imzalı bir nüshasını İstiklal Mahallesi 
Hacı Bayram Veli Bulvarı Eskişehir Yolu 65.Km No:76 Polatlı/ANKARA adresine, kimliğinizi tespit edici 
belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK da belirtilen diğer yöntemler ile 
gönderebilir veya ilgili formu kvkk@ors.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. 
 
Ortadoğu Rulman Sanayi ve Ticaret A.Ş Veri Sahibi Başvurularına en çok 30 (Otuz) gün içerisinde 
dönmekle yükümlüdür. 
Bu aydınlatma metni YASAL BİR ZORUNLULUK olup sizden ayrıca kişisel verilerinizi kullanabilmemiz, 
işleyebilmemiz ve yasal mevzuata uygun olarak her türlü kayı edebilmemize özgür iradenizle 
vereceğiniz imzalı ve seçenekli açık rızanız alınacaktır. Açık rızanızı kabul edip etmemekte ve tamamen 
kendi takdirinize göre kişisel bilgilerinizi verip vermemekte serbestsiniz,  
 
Lütfen, Internet Sitemizi, uygulamalarımızı ve/veya hizmetlerimizi kullanmakla, ORS’ye çalışan adayı 
başvurusu yapmakla, işbu aydınlatma metninde geçen hükümleri kabul etmiş olduğunuzu 
unutmayınız. 
 
 

Veri Sorumlusu: ORTADOĞU RULMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
                             İstiklal Mahallesi Hacı Bayram Veli Bulvarı (Eskişehir Yolu 65.Km)  
                             No:76  Polatlı/ANKARA                

 


