
 

 

  
   

  

  
KİŞİSEL BİLGİLER 

ADINIZ-SOYADINIZ 

DOĞUM YERİNİZ-TARİHİ  

VATANDAŞI OLDUĞUNUZ ÜLKE:  TC 

KAN GRUBU : 

EV ADRESİNİZ 

EV / CEP TEL  

MEDENİ HALİNİZ Evli Bekar  
AİLE DURUMU  

  ADI-SOYADI

EŞİNİZİN  

ÇOCUKLARINIZIN 

  

  

  

ÖĞRENİM DURUMU 

BİTİRDİĞİNİZ OKULLAR/BÖLÜMÜ 

İLKOKUL  

ORTAOKUL  

LİSE  

LİSANS/YÜKSEKOKUL 

MESLEKİ BİLGİLER (Bugüne kadar çalıştığınız yerleri sondan başlayarak yazınız)
 
İŞ YERİ ADI: 
GÖREVİNİZ (Pozisyon): 
GİRİŞ TARİHİ:                               ÇIKIŞ TARİHİ:                   
AYRILIŞ SEBEBİ: 
 
 
İŞ YERİ ADI: 
GÖREVİNİZ (Pozisyon): 
GİRİŞ TARİHİ:                               ÇIKIŞ TARİHİ:                   
AYRILIŞ SEBEBİ: 
 
 
 
 
İŞ YERİ ADI: 
GÖREVİNİZ (Pozisyon): 
GİRİŞ TARİHİ:                                ÇIKIŞ TARİHİ:              
AYRILIŞ SEBEBİ: 
İŞ YERİ ADI: 
GÖREVİNİZ (Pozisyon): 
GİRİŞ TARİHİ:                                ÇIKIŞ TARİHİ:                 
AYRILIŞ SEBEBİ: 

    
  

   GEN BOYA İŞ BAŞVURU FORMU

   
   

   

   

 Diğer:                    TC KİMLİK NO: 

   

   

   
SOYADI D.YERİ VE TARİHİ MESLEĞİ / İŞ YERİ VE 

  

  

  

  

  

  

GİRİŞ YILI 

 

  

  

  

MESLEKİ BİLGİLER (Bugüne kadar çalıştığınız yerleri sondan başlayarak yazınız)

ÇIKIŞ TARİHİ:                          ALDIĞINIZ ÜCRET: 

ÇIKIŞ TARİHİ:                          ALDIĞINIZ ÜCRET: 

ÇIKIŞ TARİHİ:                        ALDIĞINIZ ÜCRET: 

ÇIKIŞ TARİHİ:                        ALDIĞINIZ ÜCRET: 

 
 

GEN BOYA İŞ BAŞVURU FORMU 

 
 

 

 

 

 

 
MESLEĞİ / İŞ YERİ VE TELEFONU 

 

 

 

 

 

  

ÇIKIŞ YILI 

  

  

  

  

MESLEKİ BİLGİLER (Bugüne kadar çalıştığınız yerleri sondan başlayarak yazınız) 

 

 



 

 

 ASKERLİK GÖREVİNİ YAPTINIZ MI? EVET          
GÖREV YERİ: 

 HAYIR    TERHİS TARİHİ: 

YAPMADINIZ İSE NEDENİ:     

BEDENSEL ENGELİNİZ VAR MI?     

GEÇİRDİĞİNİZ ÖNEMLİ HASTALIKVEYA AMELİYAT VARSA NELERDİR? 
 
 
 

Sosyal güvenlik durumunuz?             ÇALIŞAN  EMEKLİ  
 

  

SİGARA KULLANIYORMUSUNUZ?             EVET      HAYIR     

SÜRÜCÜ BELGENİZ VAR MI?             EVET                 
EVET İSE SINIFI: 

HAYIR    

Oturduğunuz ev? Kiralık      Ev sahibi      Aile bireyi  

GEN BOYA DA ÇALIŞMAYI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ SÜRE: 
Askerliğe Kadar Çalışmayı Düşünüyorum 
Evlenene Kadar Çalışmayı Düşünüyorum    
Resmi Bir işe Girene Kadar Çalışmayı Düşünüyorum    
………Ay Çalışmayı Düşünüyorum    
………Yıl Çalışmayı Düşünüyorum    
Sürekli  Çalışmayı Düşünüyorum 

 

İŞE KABUL EDİLMENİZ DURUMUNDA NEZAMAN GÖREVE BAŞLAYABİLİRSİNİZ? 

TALEP ETTİĞİNİZ ÜCRET: 
 

    

İŞ İLİŞKİSİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BEYAN VE RIZA ONAY FORMU 
Genaş Gen Boya San. Ve Tic. A.Ş.’ye yapılan iş başvuruları sırasında (iş başvurunuz kabul edilmese dahi), iş sözleşmesinin 
imzalanması aşamasında ve/veya çalışma süresi içerisinde bazı kişisel bilgileriniz çalışanlarımıza daha iyi hizmet verebilmek, 
çalışanlarımızla iletişimi geliştirmek, gereksinimleri ve ilgi alanlarını anlayabilmek amacıyla sizlerden talep edilmekte ya da devam 
eden iş ilişkisi esnasında elde edilmekte, bu kapsamda yeterli bilgilendirmede bulunularak ve onayınız alınarak kişisel bilgileriniz 
toplanmakta, kullanılmakta ve gerekli durumlarda üçüncü kişilere ve/veya kurum ve kuruluşlara aktarılmaktadır. 
İşin yürütümü süresince çalışanın özlük dosyasında ya da yapılan iş başvuruları sırasında oluşturulan dosyalarda, basılı ve/veya 
ıslak imzalı olarak muhafaza edilen veya elektronik ortamda kayıt altına alınan; kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, ikametgâh, 
fotoğraf, parmak izi, biyometrik ve genetik veriler, sendika üyeliği, özgeçmiş, diploma, askerlik durumunu gösterir belge, sağlık 
raporları, işe giriş bildirgesi, işten ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi, aile durum bildirimi, engelliliği gösterir rapor, vergi 
indirim yazısı, eğitim belgeleri, iş sözleşmesi ve iş ilişkisinden kaynaklı diğer bilgiler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla özel nitelikli 
kişisel veriler de dahil olmak üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında bahsedilen tüm bilgiler 
kişisel veri olarak kabul edilmektedir. 
İşveren olarak yukarıda sayılan belgelerde yer alan tüm kişisel veriler, çalışanlarımıza karşı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, 
işe alım araştırmalarını desteklemek, çalışmanın ispatlanması, çalışma saatleri ile günlük çalışma saatlerinin başlama ve bitme 
saatlerinin tespiti, mesai devam durumlarının kontrolü, puantaj kayıtlarının denetlenebilmesi, ücret ve ücrete ilişkin bilgilerin kayıt 
altına alınması, Sosyal Güvenlik Kurumu ve diğer kurumlara yasal bildirimlerin yapılabilmesi, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının 
uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi gibi vb. amaçlarla iş 
ilişkisi esnasında ve/veya iş ilişkisinin sonlanması sonrasında kullanılmaktadır. Tüm bu kişisel veriler işverenliğimizin yerine 
getirmesi gereken yükümlülükler, haklar, iş ortakları ile yapılan çalışmalar dâhilinde gerekli kurum ve kuruluşlarla paylaşılmakta ve 
işlenmektedir. Toplanan kişisel verileriniz hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel şekilde, 
belirli, açık ve meşru amaçlarla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma prensipleri çerçevesinde işlenmekte ve işbu 
onay formunda yer verilen faaliyetler dışında kullanmamaktadır. 
Yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, kişisel verileriniz, Genaş Gen Boya San. Ve Tic. A.Ş. tarafından dahili olarak kullanılacağı 
gibi iş ortaklarımız, grup şirketler, ifa yardımcılarımız gibi üçüncü kişi ve kuruluşlara yurtiçi ve yurtdışında aktarılabilmektedir. 
Kişisel verileriniz bu üçüncü şahıslarla, ancak şirketimiz adına işlem gerçekleştirmek için veri güvenliğiniz ile ilgili tüm tedbirler 
tarafımızca alınarak paylaşılmaktadır. 
Kişisel verilerinizi yalnızca bu beyan ve rıza onay formunda belirtilen ve/veya ileride onayınız dahilinde alınacak ek 
bilgilendirmelerde belirtilen amaçlar için ve geçerli kanun hükümlerine uygun olarak gerekli olan süre boyunca saklanacaktır. 
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme 
amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, bu verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde 
bunların düzeltilmesini isteme ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer alan diğer hakları talep 
etme hakkına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. 
Yukarıda detaylarıyla bildirilen “İş İlişkisi Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Beyan Ve Rıza Onay Formu”nu okudum. Kişisel 
verilerimin yukarıda yer alan bilgiler çerçevesinde toplanmasını, kullanılmasını, işlenmesini, yurtiçi ve yurtdışında 3. 
Kişi/kurum/kuruluşlara aktarılmasını kabul ederim. 
İş İlişkisi Kapsamında Kişisel Verilere İlişkin Beyan ve Rıza Onay Formunu Onaylıyorum. 
 
Toplam 2 (iki) Sayfadan Oluşan bu başvuru formundaki sorulara verdiğim cevapların tam, açık ve doğru olduğunu, gerçek olmayan 
veya eksik beyanlarla müesseseyi yanıltarak işe alınmış bulunduğumun anlaşılması halinde herhangi bir ihbara ve tazminata hacet 
olmaksızın işime son verilebileceğini ve bundan dolayı herhangi bir takip ve iddiada bulunmayacağımı ve eksik veya gerçek 
olmayan beyanımla işe alınmamdan dolayı müessesenin uğradığı veya uğrayabileceği bilcümle zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi 
kabul ve beyan ederim. 
TARİH: ...../...../........   İMZA: 

 
 


