
 
 

 
 
 
 
ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN 
İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ 
 

Aşağıda kişisel verilerinizin ECOSAVE ÇEVRE VE ENERJİ SANAYİ TİCARET ANONİM 
ŞİRKETİ (“ECOSAVE” olarak anılacaktır) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler 
başlıklar altında sunulmaktadır. 
 
AMAÇ VE KAPSAM 

İşbu beyan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (Bu metinde “Kanun” veya 
“KVKK” olarak anılacaktır.) tarafından getirilmiş olan yükümlülüklerin gereğini yerine getirmek 
amacıyla düzenlenmiştir. 

VERİ SORUMLUSU OLARAK “ECOSAVE” 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında ECOSAVE 
tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında ECOSAVE veri sorumlusu olarak kabul 
edilmektedir.  
 
ECOSAVE, günümüzün en büyük çevre kirliliği kaynaklarından biri olan ve yaklaşık 1000 yılda yok 
olan ÖTL’nin (Ömrünü Tamamlamış Lastik) çevreye zarar vermeden geri dönüştürülmesi ve sanayi 
için yeniden kullanılabilir malzemeye dönüştürülmesi amacıyla kurulmuştur. Tesis dünyada Triple 
Bottomline (Üçlü Dip Yekün) diye tabir edilen hem ekonomik, hem çevresel hem de sosyal katkı 
üreten işletmelerden birisidir. Tesiste, atıktan üretilen endüstriyel hammaddelerin başında 
Türkiye’de üretimi olmayan karbon siyahı gelmektedir. Karbon siyahı birçok alanda kullanımı olan 
Türkiye’nin yüz milyon dolardan fazla dış ticaret açığı verdiği değerli bir hammaddedir. Ecosave 
kullandığı teknolojiyle karbon siyahı üreterek ülkemizin GİTES (Girdi Tedarik Stratejisi) yaklaşımına 
uygun olarak dış ticaret açığını düşürecek hammadde üretmektedir. Bu üretim karbon ayak izini 
azalttığı gibi gönüllü pazarda kullanılabilecek karbon sertifikası da üretmektedir. Ürünlerimiz; 
Karbon siyahı pirolitik yağ, pirolitik gaz ve çelik teldir. 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI 

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin 
işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin işlenmesi 
amaçları tahdidi olmamak üzere:  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecosave.com.tr/karbon-siyahi.aspx
http://www.ecosave.com.tr/pirolitik-yag.aspx


 
 
 
 
 
ECOSAVE’in ticari faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, ECOSAVE’in ya da ECOSAVE’in iş 
ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin temini, ECOSAVE’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi 
ve uygulanması, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, ECOSAVE’in taraf olduğu dava ve icra 
takiplerinin yürütülmesi, satın-alma, satma, ihale ve satış işlemlerinin yürütülmesi, mal/hizmet ve 
operasyon süreçlerinin yürütülmesi, mali konuların takip edilmesi, finans ve muhasebe işlerinin 
yürütülmesi, müşterilerimizin hizmetlerimizden faydalanabilmesi, öneri ve şikayetlerinizin kayıt 
altına alınabilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Kamu kurum kuruluşları ve diğer 
kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi, Şirketimize ait lokasyonların güvenliğinin ve denetiminin 
sağlanması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, yasal yükümlülüklerimizin yerine 
getirilmesi, yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanılabilmesi ve ECOSAVE’in insan 
kaynakları ve istihdam süreçlerinin yönetilmesidir.  

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak 
erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her 
türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.  
 
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin 
gerektirdiği ölçüde, sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamalar 
kapsamında yürüttüğümüz faaliyetin doğası gereği paylaşılması gereken taraflarla ve kanunen 
yetkili resmi mercilerle, aramızda hakim - bağlı şirket ilişkisi bulunan şirketlerle, iş ortaklarımızla, 
bankalar ve finans kuruluşlarıyla, Şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği 
yaptığımız kuruluşlarla, Şirketimiz içerisinde Şirket adına çalışan ve hareket eden çalışanlar ile 
KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları 
çerçevesinde paylaşılabilecektir. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde 
kullanmakta ve işlemektedir. Bu veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale 
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup 
Şirketimiz ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı 
durumlarda silinmektedir. Kişisel verilerinizin aktarılması amaçları tahdidi olmamak üzere: 
ECOSAVE’in ya da ECOSAVE’in iş ortaklarının veyahut aramızda hakim-bağlı şirket ilişkisi 
bulunan şirketlerin hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, ECOSAVE’İN ticari 
faaliyetlerinin sürdürülmesidir. Kişisel verilerinizin aktarılması halinde gerekli güvenlik 
önlemleri alınmaktadır. 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ 
ECOSAVE, faaliyetlerini sürdürmek amacıyla, kişisel verilerinizi, anketler, internet siteleri, 
ECOSAVE temsilcileri, ECOSAVE çalışanları ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla 
toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen 
şartlara uygun olarak işlemektedir.  
 

 
 



 
 
 
 
 
KVKK’NIN 11. MADDESİ’NİN SAĞLADIĞI HAKLAR 

KVKK’nın tanıdığı haklar gereği herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; 

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını 
öğrenme, 

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

6. 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini 
isteme, 

7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere 
bildirilmesini isteme, 

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin 
kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın 
giderilmesini talep etme, 

Haklarına sahiptir.  

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için ECOSAVE’e yazılı olarak başvurabilir ve söz 
konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler 
ECOSAVE tarafından duyurulacaktır. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en 
kısa zaman diliminde ve en çok 30 (Otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu 
başvurular şu an için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi 
belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir. 
 
İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve 
talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren aşağıda yer alan Başvuru 
Formunu, bu Başvuru Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak 
gönderebilirsiniz. 
  

 

http://www.ecosave.com.tr/1806/ECOSAVE-KVKK-BASVURU-FORMU.pdf
http://www.ecosave.com.tr/1806/ECOSAVE-KVKK-BASVURU-FORMU.pdf
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