GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
İşbu gizlilik Sözleşmesi (”Sözleşme”);
(1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (“AVEA”)
Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye
-ile(2) _________________________________________(“İŞLETMECİ”)
___________________________________________________________
arasında akdedilmiştir.
AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılabilecektir.
ŞÖYLE Kİ:
(A)

Taraflar, aralarında bir iş münasebeti tesis etme konusundaki menfaatlerinin
belirlenmesi amacıyla değerlendirme yapmak için gizli nitelikte bilgileri teati etmiş ve
buna devam etmek istemektedirler.

(B)

Taraflar bu bilgilerle ilgili hak ve yükümlülüklerini tanımlamak istemektedir.

VE ŞU ŞEKİLDE ANLAŞMAYA VARILMIŞTIR:
1.

TANIMLAR
İşbu Sözleşme’de yer alan aşağıdaki ifadeler aşağıda yazılı olan anlamlara gelir:
(a) "Amaç" İŞLETMECİ’nin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından sunmaya
yetkilendirilmiş olduğunu beyan ettiği hizmet ile ilgili olarak AVEA ile İŞLETMECİ
arasında hukuksal bir ilişki tesis edilmesini (“Proje”) kapsayan iş planlarının hazırlanması
ve ticari bir münasebetin tesis edilmesiyle ilgili veya bağlantılı olarak yapılan her türlü
görüşme ve müzakere ile Proje kapsamında yapılacak tüm çalışmalar anlamına gelir.
(b) "Gizli Bilgiler" taraflardan biri veya onun namına üçüncü bir tarafça, Amaç ile ilgili olarak
diğer tarafa, işbu Sözleşmenin imza tarihinden önce ya da sonra, (yazılı, sözlü, kâğıt, disket
veya diğer ortamda ya da başka bir araçla) ifşa edilen iş planı, ifşa eden tarafça hazırlanmış
veya onun namına diğer her hangi bir kuruluş tarafından hazırlanmış raporlar veya veriler,
finansal modeller, finansal simülasyonlar ve örnekler ve diğer her türlü bilgi anlamına gelir
ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ifşa eden tarafın faaliyetleri, süreçleri, planları,
amaçları, ürün bilgileri, know-how, tasarım hakları, ticari sırları, yazılımları, bilgisayar
programları, kaynak kodu, spesifikasyonları, pazar fırsatları, müşterileri, proje isimleri,
faaliyet ve iş konuları ile ilgili her türlü bilgi ve verileri içerir ancak şu bilgi veya verileri
içermez:

(i)

bilgileri alan tarafça işbu Sözleşmenin ihlali söz konusu olmadan kamuya mal olan
ya da olmuş bilgi veya veriler, ya da
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(ii)

bilgileri alan tarafın (A) ifşa eden taraftan alınmadan önce, kullanımında ya da
dosyalarında ya da bilgisayarlarında veya diğer kayıt ortamlarında kaydedilmek
suretiyle elinde bulunduğunu veya kendisi tarafından bilindiğini ve daha önce
bilgileri alan tarafça bir gizlilik yükümlülüğü altında alınmamış olduğunu; ya da (B)
bilgileri alan tarafça ya da onun namına herhangi bir zamanda, ifşa eden tarafça ifşa
edilen bilgilerden bağımsız olarak geliştirilmiş olduğunu gösterdiği bilgi veya
veriler; ya da

(ii)

bilgileri alan tarafın herhangi bir haksız fiil veya kusurlu bir hareketi bulunmadan,
ifşa eden taraf karşısında gizlilik ya da kullanmama yükümlülüğü bulunmayan başka
bir kaynaktan aldığı ya da temin ettiği bilgi veya veriler.

(c) “Grup Şirket” doğrudan veya dolaylı olarak AVEA’nın yönetim ve idaresinde yer alan
ve/veya AVEA’nın sermayesine ortak olan şirketler ile AVEA’nın doğrudan veya dolaylı
olarak yönetim ve idaresinde yer aldığı ve/veya sermayesine ortak olduğu Şirketler ve bu
şirketlerin denetim ve/veya sermaye bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak bağlı veya
ilgili bulunduğu şirket, kuruluş ve kurumlar anlamına gelir.
2.

GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI
Gizli Bilgilerin teati ve ifşası karşılığında, taraflardan her biri diğer tarafın Gizli Bilgileri ile
ilgili olarak şunları taahhüt eder:
(a)

Gizli Bilgileri gizli tutmak ve sadece Amaç için kullanıp başka herhangi bir amaçla
kullanmamak;

(b)

Amaç için makul ölçüde gerekli olan her türlü kopyalama, çoğaltma ya da yazıya
aktarımın dışında ve ifşa eden tarafın mülkiyetinde kalması şartıyla, Gizli Bilgilerin
hiç bir bölümünü kopyalamamak ya da çoğaltmamak;

(c)

Gizli Bilgileri, Amaç için bu bilgileri bilmesi gereken çalışanları, yöneticileri ve
danışmanları dışında herhangi bir şahsa kısmen veya tamamen ifşa etmemek, Gizli
Bilgilerin gizlilik niteliğini ve bunların gizli tutulmasından Sözleşme uyarınca
Taraflar’ın sorumlu olduğunu bilmesi gereken çalışanları, yöneticileri ve
danışmanlarına bildirmek ve onların da gizlilik taahhüdü altında çalışmalarını
sağlamak;
AVEA’nın Gizli Bilgileri Grup Şirketleri ile paylaşma hakkı saklı olup, bu
durumda AVEA’nın sözleşmeyi ihlal ettiği iddia edilemeyecek ve her ne nam ve
surette olursa olsun AVEA’ya karşı hiçbir talep, iddia ve/veya itiraz
yöneltilemeyecektir.

(d)

Diğer tarafa ait Gizli Bilgilere en az kendi gizli bilgileri ve fikri mülkiyet niteliği
taşıyan bilgilerine uyguladığı güvenlik önlemleri ve özeni uygulamak.

(e)

Herhangi bir yasa veya hükümet mercii yahut yetkili merciinin, bilgileri alan tarafın
Gizli Bilgilerden herhangi birini ifşa etmesini talep etmesi durumunda, bilgileri
alan taraf derhal ifşa eden tarafa bu talebi veya emri bildirerek, ifşa eden tarafın, bu
talep ve şartın tümüne veya bir kısmına karşı korunma yolu aramasını mümkün
kılmak. İfşa eden tarafın bir korunma yolu bulamaması durumunda, bilgileri alan
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taraf, Gizli Bilgilerin yalnızca yasal olarak ifşa edilmesi zorunlu kısmını ifşa
edecektir.

3.

(f)

Gizli Bilgileri alan tarafın bu Sözleşmede belirtilen durumlar haricinde Gizli
Bilgilerin açıklandığını veya kullanıldığını öğrenmesi üzerine derhal ifşa eden
tarafa bu hususla ilgili olarak bildirimde bulunacak ve sözü edilen açıklama veya
kullanım sonucu ifşa eden tarafın maruz kaldığı veya kalabileceği zararı ve ziyanı
önlemek için ifşa eden tarafça talep edilecek önlemleri alacaktır.

(g)

Bilgileri alan tarafın, bu Sözleşmeyi ihlal ederek Gizli Bilgileri kullanmasından
veya ifşa etmesinden dolayı, bilgileri alan taraf Amaçla bağlantılı olarak veya
Amaçtan dolayı ortaya çıkan her türlü masraf, gider, zarar, tazminat, dava ve
kovuşturmaya karşı bilgileri ifşa eden diğer tarafı zarardan azade tutmayı ve ifşa
eden tarafın zararlarını tazmin etmeyi taahhüt etmektedir.

(h)

Taraflar arasında teati edilen belgeler herhangi bir şekilde üçüncü bir tarafça, ifşa
eden tarafın yazılı onayı olmadan, herhangi bir uygulama için kullanılamaz.

(i)

Taraflar, Gizli Bilgi ile kendi nezdinde bulunan üçüncü kişilere ait ve amaç ile
ilintili olmayan bilgilerin birbiriyle karışmasını önlemek amacıyla bu bilgileri
birbirinden ayrı tutacaktır.

MÜNHASIR HAK SAHİPLİĞİ
Taraflar’dan her biri kendilerine ilişkin gizli bilgiler üzerinde münhasıran hak sahibidirler.

4.

ŞİRKET PERSONELİ
Taraflar, Gizli Bilgileri elinde bulunduracak, öğrenecek ve kullanacak olan personelini:
(i)

İşbu sözleşmenin giriş bölümünde izah edilen amaçlarla bağlantılı olmak üzere Gizli
Bilgiyi elinde bulundurması, öğrenmesi ve kullanması zorunlu olan,

(ii)

Personelin uhdesinde bulunan Gizli Bilginin gizli olduğu ve gizli tutulması zorunlu
olduğunu bildiren ve

(iii)

işbu Sözleşmenin hüküm ve şartları ile bağlı kalmayı kabul etmiş veya mesleği
gereği gizlilik yükümü altında bulunan

Personeli (“Personel”) ile sınırlayacaktır.

5.

GİZLİ BİLGİLERİN İADESİ
Taraflar’dan her biri:
(a)

Amacın yerine getirildiği hususunda mutabakata vardıktan, diğer tarafça bu yönde
yazılı bir talepte bulunulduktan, taraflar arasındaki ticari ilişki sona erdikten veya
işbu gizlilik sözleşmesinin sona ermesinden sonra bir ay içinde, diğer tarafın Gizli
Bilgilerini içeren her türlü belge ve materyalleri (basılı veya elektronik ortamda
3/5

tutulan özet dosyalar, içeriğinde Gizli Bilgi bulunan tüm nüsha ve kopyalar ve Gizli
Bilgi’ye dair alıntıları içeren belgeler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) diğer
tarafa iade edecek ve işbu bendin hükümlerini yerine getirmiş olduğunu diğer tarafa
yazılı olarak teyit edecektir;
ve
(b)

6.

Amaç yerine getirilmiş ve belgeler ve materyaller yukarıda belirtilen şekilde iade
edilmiş olsa dahi, 2. Maddede yazılı olan taahhütlerle bağlı olmaya devam edecektir.

ORTAKLIK OLUŞTURMAMA
Taraflar’dan her biri Gizli Bilgiler üzerindeki tüm haklarını saklı tutar ve işbu Sözleşmede
açıkça zikredilenler haricinde diğer tarafa hiç bir hak ya da yükümlülük verilmez ve
verildiği anlamı çıkartılamaz. İşbu Sözleşmede yer alan hiç bir hüküm ya da işbu
Sözleşmenin uygulanması taraflardan herhangi biri için önerilen iş münasebetine girme
yönünde bir yükümlülük tesis etmez ya da Taraflardan herhangi birinin işlerini işbu
Sözleşme hükümlerini ihlal etmeyen bir şekilde sürdürme hakkını engellemez ya da
kısıtlamaz.

7.

GİZLİLİK
Taraflar’dan her biri, işbu sözleşmede açıkça belirtilen istisnalar hariç olmak üzere,
Sözleşmenin varlığını ve mahiyetini gizli tutmayı ve işbu Sözleşmeyi ya da diğer tarafın
(veya diğer tarafın içinde yer aldığı Şirket Grubu’ndaki bir diğer şirketin) ismini işbu
Sözleşme ile ilgili herhangi bir tanıtım, reklâm ya da diğer açıklamada kullanmamayı kabul
eder.

8.

BİLDİRİMLER
İşbu Sözleşme muvacehesinde her türlü bildirim yazılı olarak yapılacak ve bildirimde
bulunulan tarafa, işbu Sözleşmeyi imzalayan yetkili kişi dikkatine yazılarak faks veya iadeli
taahhütlü postayla gönderilecektir. Tebliğ tarihi bildirimin gönderildiği günün ertesi günü
olarak kabul edilecektir.

9.

SÜRE VE FESİH
İşbu Sözleşme, tarafların yazılı mutabakatı ile feshedilmedikçe, imzalandığı tarihte
yürürlüğe girer ve süresiz olarak yürürlükte kalır. Tarafların yazılı mutabakatı ile sona
erdirilmesi halinde dahi, Tarafların, sona erme tarihinden önce ifşa ettikleri Gizli Bilgilerin
kullanımına ve korunmasına ilişkin işbu Sözleşmede yer alan yükümlülükleri devam
edecektir.

10.

TEMLİK OLMAMASI
İşbu Sözleşme taraflara özel nitelikte olup, diğer tarafın önceden yazılı oluru alınmadan
taraflardan birince kısmen veya tamamen temlik edilemez ya da başka şekilde devredilemez.
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11.

KAPSAM VE SÜRE
Tarafların işbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihten önceki ve/veya sonraki tarihlerde
karşılıklı olarak teati ettikleri Gizli Bilgiler ile Taraflardan herhangi biri tarafından edinilen
Gizli Bilgiler işbu sözleşmeye tabidir.

12.

SÖZLEŞMENİN BÜTÜNÜ, UYGULANACAK KANUN VE YARGI YETKİSİ
İşbu Sözleşme taraflar arasında Gizli Bilgiler ile ilgili Sözleşme ve mutabakatın bütününü
teşkil eder ve bu konuyla ilgili daha önceki her türlü anlaşma, mutabakat ve taahhüdü
hükümsüz kılar. İşbu Sözleşme sadece tarafların yazılı anlaşmasıyla değiştirilebilir. İşbu
Sözleşmenin tefsiri, uygulanması ve sonuçları her bakımdan Türkiye Cumhuriyeti
Kanunlarına tabidir ve taraflar işbu Sözleşme ile İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra
Daireleri’nin münhasır yargı yetkisini kabul eder. Taraflar, yetki itirazında bulunma
haklarından peşinen feragat etmişlerdir.
BU HUSUSLARI TEYİDEN, işbu Sözleşme taraflar namına yetkili temsilcilerince, iki
nüsha olarak, _____ / _____ /_________ tarihinde, imza edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
İmzalı nüshalara ilişkin damga vergisi İŞLETMECİ tarafından karşılanır.

AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

__________________________________

adına;

adına;

İsim :

İsim :

Unvan:

Unvan:

İmza :

İmza :

İsim :

İsim :

Unvan:

Unvan:

İmza :

İmza :
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