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:
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Bundan böyle ..... olarak anılacaktır

“VLE Elektronik” ile “….”, bir arada “Taraflar” olarak
anılacaktır.
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1. Gizli Bilgi’nin Tanımı
1.

“Gizli Bilgi” herhangi bir nitelikte olan (sınırlama olmaksızın tescilli veya finansal, teknik, ticari,
bilgi birikimi ile ilgili) veya herhangi bir biçimde olan veya herhangi bir araç vasıtasıyla elde
edilen (sözel, yazılı, maddi veya elektronik biçimde veya telekomünikasyon veya bilgisayar
işlemi ile) tüm bilgiler anlamına gelmektedir.

2.

Bilgi birikimi, aşağıdaki gibi amaçlar için olabilir; icatlar, veriler, araçlar, prototipler, çizimler,
şartnameler, test sonuçları ve diğer tüm fikirler, konseptler, her iki tarafın teknolojisine ilişkin
hizmetler; gerek şematik formda (çizimler, diğer grafik tasarımlar, manyetik ve diğer veri
taşıyıcıları, çalışma talimatları ve test talimatları dahil) veya bir tarafın veya üçüncü Tarafların
kendi fikirleri, kavramları veya hizmetleri.

3.

Her iki tarafça açıklanan tüm bilgiler (bundan böyle “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır) başka bir
açıklama veya koşul gerektirmeksizin gizlidir.

2. Gizli Bilgilerin Açıklanmaması ve Kullanımı
1.

“Alıcı Taraf”, Gizli Bilgileri, “Açıklayan Tarafın” yazılı izni olmaksızın başka herhangi bir
üçüncü tarafa açıklamamayı taahhüt eder.

2.

Taraflardan her biri, Gizli Bilgileri yalnızca Projenin amacına uygun olarak kullanmayı ve başka
herhangi bir şekilde kullanmamayı taahhüt edecektir.

3.

“Alıcı Taraf”, işbu belgeye ilişkin Gizli Bilgileri ancak anlaşmanın amaçlarını
gerçekleştirebilmek açısından bu Gizli Bilgilere erişim sağlaması gerekli olan çalışanlarına, alt
yüklenicilerine ve ilgili tüzel kişilere açıklayacak olup, bu taraflar da almış oldukları Gizli
Bilgileri yetkisiz kullanımdan ve açıklamadan, işbu anlaşmadan daha az kısıtlayıcı olmayan bir
başka yazılı anlaşma hükümleri doğrultusunda korumakla yükümlü olacaktır. Çalışanlar,
Taraflarla olan hukuki ilişkilerin sona ermesinden sonra da bu yükümlülüğü yerine getirmeye
devam edecektir.

4.

Taraflardan her biri ve yetkili çalışanlar, Gizli Bilgileri, kendi gizli ve tescilli bilgilerini korudukları
ile aynı seviyede özen göstererek koruyacaklarını ve bu derecenin makul özen seviyesinden
daha düşük olmayacağı hususunda mutabık kalırlar.
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5.

Alıcı Taraf’ın Gizli Bilgileri açıklamak ile bir yasa veya bir mahkeme kararı ile yükümlü olması
durumunda, derhal “Açıklayan Taraf’a” bu gerekliliğin bilgisini tüm uygun araçlar vasıtasıyla
(faks ve e-posta dahil olmak üzere) verecek ve bu şekilde “Açıklayan Taraf’a” açıklama
öncesinde mümkün olduğu durumlarda uygun hukuki çözüm yolu araması için bir fırsat
verecektir.

6.

Anlaşmanın yukarıdaki yükümlülükleri aşağıdaki durumlarda Taraflar için geçerli değildir;
•

Bir Taraf’ın, Gizli Bilgileri ortada bu Projeyi tamamlamak için yapılmış ayrı bir sözleşme
doğrultusunda münhasıran kullanması.

•

Gizli Bilgiler’in “Alıcı Taraf’ın” herhangi bir hatası olmaksızın kamuoyu bilgisi dahilinde
olması veya kamuoyu bilgisi dahiline girmesi.

•

“Alıcı Taraf” tarafından üçüncü taraflardan, yasal yollarla elde edilen Gizli Bilgiler.

•

Bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, “Alıcı Taraf” tarafından, halihazırda “Açıklayan
Taraf’tan” bağımsız olarak alınmış veya bilinen ve kullanılmayan Gizli Bilgiler. Bu istisna
yalnızca “Alıcı Taraf’ın”, Gizli Bilgileri “Açıklayan Taraf” tarafından ifşa edilmesine
yönelik gizlilik yükümlülüğüne derhal itirazda bulunması halinde uygulanacaktır.

•

Alıcı Taraf’ın bu bilgiyi yasal olarak karşı Taraftan doğrudan veya dolaylı olarak alan
üçüncü bir Taraftan alması durumunda.

3. Dokümanlar
“Açıklayan Taraf” ile “Alıcı Taraf” arasında aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı takdirde,
“Açıklayan Taraf’ın” talebi veya Alıcı’nın Proje’deki görevinin sona ermesi üzerine, Alıcı,
“Açıklayan Taraf’a” kendisine açıklanan tüm bilgileri, kopyaları, çıktıları, analizleri, derlemeleri,
çalışmaları, projeksiyonları ve “Alıcı Taraf” adına Gizli Bilgileri kullanarak oluşturulan veya Gizli
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Bilgileri içeren tüm dokümanları diğer dokümanları derhal iade edecek ve “Alıcı Taraf” tüm bu
bilgileri, bu bilgileri içeren tüm bilgisayarlar ve diğer elektronik veya manyetik veri depolama
aygıtından silecektir.

4. Anlaşma’nın Süresi
İşbu Gizlilik Anlaşması, Tarafların her birinin imzalamasına müteakip beş (5) yıl boyunca geçerlidir.
Taraflar, işbu Anlaşmayı bir sözleşme döneminin sona ermesinden altı (6) ay önce bildirmek
şartıyla fesih edebilecektir. Gizlilik yükümlülüğü, Gizlilik Anlaşması’nın feshinden itibaren üç (3)
yıllık süre ile devam edecektir.

5. Fikri Mülkiyet Hakları
İşbu anlaşma içerisindeki hiçbir şey, lisans veya diğer hakları, özellikle de isim hakları, patentler,
tescilli tasarımlar ve/veya ticari markaların yanı sıra sınai mülkiyet haklarını sağlama amacı
taşımamakla birlikte, işbu anlaşma bu hakların verilmesine ilişkin bir yükümlülük de
içermemektedir. Taraflar, kendi patentlerine veya diğer mülkiyet haklarına başvurmayacaklarını
açıkça beyan eder.
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6. Muhtelif Hükümler
1.

Gizlilik Anlaşması’ndaki herhangi bir değişiklik, yazılı şekilde gerçekleştirilecektir.

2.

Yürürlükteki yasalar çerçevesinde yargı yetkisince geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz
olarak değerlendirilen hükümler, anlaşmanın geri kalan hükümlerinin geçerliliği, yasallığı ve
uygulanabilirliğini etkilemez. Taraflar, bu hükmün mümkün olduğu kadar yakın bir ekonomik bir
etkiye sahip, geçerli, yasal ve uygulanabilir bir hüküm ile değiştirilmesi için iyi niyetli olarak
görüşmeler gerçekleştirmeye çaba göstereceklerdir. Yukarıdaki hüküm, bu anlaşma
hükümlerinin ihmaller içermesi halinde, duruma göre ayarlanacak şekilde uygulanacaktır.

3.

Projenin uluslararası niteliği ışığında, işbu anlaşma Türkiye yasalarına göre yönetilecek ve
yorumlanacaktır. Taraflar arasında, Anlaşma’nın yorumlanması, yükümlülüklerin yerine
getirilmesi, ihmal, fesih veya Anlaşma’dan çıkma konusunda veya işbu Anlaşma ile ilgili olarak
çıkabilecek herhangi bir ihtilaf, Türkiye mahkemelerinin münhasır yargı yetkisinde çözülecek
olup, Alıcı taraf, bu Mahkemelerin yargı yetkisine başvurmayı kabul etmektedir.

7. Devredilebilirlik
Taraflar, işbu anlaşmayı veya işbu anlaşmadan kaynaklanan münferit hakları veya yükümlülükleri,
diğer Taraf’ın yazılı muvafakati olmaksızın devredemez.

8. Bağımsızlık
İşbu Anlaşma bir ortak girişim, ortaklık veya çalışma grubunun tesisini teşkil etmemektedir. Taraflar
bağımsız olmaya devam ederler ve diğer Taraf’ı temsil etmeye veya diğer Taraf adına sözleşmeye
imza koymaya yetkili olmayacaklardır.

9. İştirak Şirketler
Taraflardan birinin Gizli Bilgileri bir iştirak şirketine vermek istemesi halinde, bunu aynı şekilde
bağlı şirkete ilişkin bir gizlilik yükümlülüğü getirerek gerçekleştirmeyi taahhüt eder. Açıklayan Taraf,
kendilerine Gizli Bilgiler’in açıklanması halinde, iştirak şirketlerinin işbu anlaşmanın hükümlerine
uyacağı hususunu taahhüt eder.
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