
KİŞİYE ÖZEL İŞ BAVŞURU FORMU 

 

 

İŞ BAŞVURU FORMU 

ADINIZ   
 
              
 
 
 

    FOTOĞRAF 

SOYADINIZ  

DOĞUM TARİHİNİZ  

T.C KİMLİK NUMARANIZ  

TELEFON NUMARANIZ  

SİZE ULAŞAMADIĞIMIZDA 
ULAŞABİLECEĞİMİZ 
TELEFON NUMARASI 

 

E-MAİL ADRESİNİZ  

ADRESİNİZ 
 
 

 
 
 

 

Öğrenim Durumu Okulun Adı Bölüm 

İlkokul   

Ortaokul   

Lise   

Ön lisans   

Lisans   

Lisans Üstü   

Öğrenim sırasında aldığınız burslar (var ise) 
 

Öğrenim bilgilerinizi lütfen son bitirdiğiniz okullardan başlayarak yazınız. 
 

İŞ DENEYİMİ (Lütfen son işyerinizden başlayarak doldurunuz) 
İşyeri Ünvanı Göreviniz Giriş Yılı Çıkış Yılı Son Ücretiniz Ayrılma Nedeni 

      

      

      

      

 

YABANCI DİL BİLGİSİ (Çok iyi, İyi, Orta ve Zayıf olarak değerlendiriniz.) 
 KONUŞMA YAZMA OKUMA 

İngilizce    

Almanca    

Fransızca    

Diğer    

Başvurulan Pozisyon: Başvuru Tarih: ....... / ....... / 20..... 
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BİLGİSAYAR BİLGİSİ (Çok iyi, İyi, Orta ve Zayıf olarak değerlendiriniz.) 

MS Word  Autocad  

MS Excel  Muhasebe Prog.  

MS PowerPoint  Diğer  

 

KATILDIĞINIZ KURS ve SEMİNER BİLGİLERİ (kalfalık, ustalık, çıraklık vb.) 

KONU KURULUŞ TARİH SERTİFİKA 

    

    

    

    

       

DİĞER BİLGİLER 
 
Askerlik Durumunuz :                                 Tamamlandı                                    Tecilli                                                                 Muaf                                                     

 

Sürücü Belgeniz var mı?                                                                              Evet                             Hayır                                              
Evet ise sınıfı nedir?  

 

Süreklilik gösteren sağlık sorununuz var mı?     (Astım ,bronşit ,kalp ,şeker, sinirsel vs.)                                    

Var ise açıklayınız…………. 

Firmamıza daha önce başvurdunuz mu?                                                  Evet                             Hayır 
Evet ise hangi pozisyon?                      
 

 

 
 
Firmamızda çalışan tanıdığınız var mı?                                                    Evet                             Hayır 
 
 

Evet İse; 

Adı-Soyadı  

Yakınlık Dereceniz  

Birimi / Görevi  

 

ZEENTASARIM MOBİLYA A.Ş.’Yİ TERCİH SEBEBİNİZ? 
 
 
 

 

ZEENTASARIM MOBİLYA A.Ş.’YE NASIL BAŞVURDUNUZ? 

(  ) İlan 
(  )Referans                                                                                                                                    (  ) Şahsi 
 
Diğer ise Belirtiniz 

 

 

Talep ettiğiniz Ücret:                                            İşe Başlayabileceğiniz Tarih: ..../..../....... 
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REFERANSLARINIZ 
Adı Soyadı Çalıştığı Kurum Görevi Telefon Numarası 

    

    

    

    
 

Bu formda vermiş olduğum tüm bilgilerin doğru ve tam olarak tarafımdan doldurulduğunu beyan eder, işe alındıktan sonra 
bilerek yanıltıcı veya eksik bilgi verdiğim anlaşıldığı taktirde iş akdimin ihbarsız ve tazminatsız feshini kabul ettiğimi 
onaylarım. 
 
 
Tarih : ..../..../....                                                                                                              İmza : ........................................ 
 
 
 
 

 

 

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN 
KORUNMASI HAKKINDA 

AÇIK RIZA BEYAN 
 
Kişisel verilerimin Zeen Tasarım Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından veri sorumlusu sıfatıyla veya gerekli 
güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle Zeen Tasarım Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin yetkilendirdiği veri 
işleyenler tarafından; özgeçmişimin güncel pozisyon bakımından değerlendirilmesi ve/veya ilerleyen zamanlarda 
doğabilecek pozisyon ihtiyacına binaen yeniden değerlendirilmeye alınması amacıyla Zeen Tasarım Mobilya Sanayi Ve 
Ticaret Anonim Şirketi veya yetkilendirdiği veri işleyenlerin insan kaynakları departmanları tarafından fiziki-maddi yahut 
elektronik ortamda, sözlü veya yazılı şekilde toplanması yöntemiyle; özgeçmiş formum ile işbu süreç esnasında 
arşivlenebilecek ses ve görüntü kayıtlarımın; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre 6 ay 
kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. 
maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Zeen Tasarım 
Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızamın 
bulunduğunu kabul ve beyan ederim. Yine işbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Zeen 
Tasarım Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından; grup şirketlerine ve/veya iş ortaklarına (Güncel grup şirketleri 
ve iş ortakları listemize aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızamın olduğunu kabul ve beyan ederim.  
Bununla birlikte KVK Kanunu’nun 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; www.zeence.com adresinde bulunan formu 
doldurmak suretiyle Zeen Tasarım Mobilya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi’ne başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip 
işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve 
bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı 
üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu 
verilerimin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerimin kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen 
verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına 
itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep 
etme hakkına sahip olduğum hakkında bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızamın bulunduğunu kabul ve 
beyan ederim. Ayrıca, işe başvuru sırasında paylaştığım kişisel verilerimin doğru ve güncel olduğunu kabul ve beyan ederim. 
 
 
 
Tarih : ..../..../....                                                                                                              İmza : ........................................ 
 

 

 

http://www.zeence.com/

