
Epengle Tekstil Endüstri ve Tic. A.Ş. 
Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni  
Değerli Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.  
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya 
belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri 
sorumlusu olarak Epengle Tekstil Endüstri ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir.  
Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza 
edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da 
kullanılmasının engellenmesi gibi verileri üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.  
Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri 
alacağımıza ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.  
 
 
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları  
 
Kişisel verileriniz Şirketimizin çalışan ihtiyacını karşılamak adına Alenileştirme iradeniz doğrultusunda 
işlenmektedir. 
 
Kişisel Verilerinizin Aktarılması  
 

Tarafımızla paylaşmış olduğunuz veriler 3. Veri Sorumluları ile paylaşılmamaktadır. 

 

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi  
 
Kişisel Verileriniz, Şirket’imize doldurmuş olduğunuz İş başvuru Formları ve Paylaşmış olduğunuz CV’ler 
aracılığı ile toplanmaktadır. CV’lerin toplanması için basvuru@epengle.com.tr adresi belirlenmiş olup tek 
başvuru mecrası olarak bu adres kabul edilmektedir. Buradan başka hesaplara veri akışı olmamakta ve 
ilgili veriler yasal sürenin sonunda imha edilmektedir. 
 
KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız  
  
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen 
yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve 
en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir 
ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  
Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili  
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,  
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu 
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini 
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve 
bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,  
f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi 
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,  
g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini 
talep etme haklarına sahipsiniz.  
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Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri  
KVK Kanunu gereği yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle ve aşağıda belirtilen kanallar ile Şirketimize 
iletebilirsiniz.  
İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlayarak 
Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi 
kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için, talebinize göre 
istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgelerin de sağlanarak bizzat elden ya da 
posta yolu ile yapmanız gerekmektedir.  
 

Ayrıca, ilgili kişi bilgi talebini  epengletekstil@hs01.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak ya 

da Çevrimiçi kullanıcı olarak (firmaya ait kayıtlı e-posta adresiniz var ise) kisiselverim@epengle.com.tr   
üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.  
Daha detaylı bilgi için ilgili kişi bilgi talep formunu inceleyebilirsiniz.  
 
 
 
Ticaret Sicil No    :    410034 
Mersis No             : 1136346736973920 
Ticaret Unvanı     : EPENGLE TEKSTİL ENDÜSTRİ VE TİC.A.Ş 
Adres                     : MALTEPE MAHALLESİ DOKUMACILAR SİTESİ SOKAK NO :4 ZEYTİNBURNU/İSTANBUL 
Web adresi           : www.epengle.com.tr 
Telefon                  : (0212) 4822660 / 5 Hat 
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