
                                              

 

 

                                                        GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 

1)-TEBLİGAT ADRESİ 

İş bu gizlilik sözleşmesi(sözleşme); 

A)-ADRES: 

IĞDIR TİCARET VE SANAYİ ODASI  

14 KASIM MAHALLESİ NİHAT POLAT CADDESİ NO:4 KAT:1 

TELEFON: 0476 227 82 42 

FAKS:  0476 227 96 25 

E POSTA: igdirtso@tobb.org.tr 

B)-ADRES: 

MEGA TEKNOLOJİ –TARIK YILMAZ 

TOPÇULAR VALİ KONAĞI YOLU NO:59/D MERKEZ/IĞDIR 

TELEFON:0544 769 36 76 

E POSTA: megaıgdir@gmail.com    arasında akdedilmiştir. 

2)-TARAFLAR 

- Taraflar, aralarında bir iş münasebeti tesis etme konusundaki menfaatlerinin belirlenmesi amacıyla 

değerlendirme yapmak için gizli nitelikte bilgileri teati etmiş ve buna devam etmek istemektedir. 

-Taraflar bu bilgilerle ilgili hak ve yükümlülüklerini tanımlamak istemektedir. 

3)-TANIMLAR 

İş bu sözleşmede yer alan aşağıdaki ifadeler aşağıda yazılı olan anlamlara gelir: 

(a)-Amaç: İşletmecinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından sunmaya yetkilendirilmiş olduğunu beyan 

ettiği hizmet ile ilgili olarak IĞDIR TSO ile MEGA TEKNOLOJİ arasında hukuksal bir ilişki tesis edilmesini kapsayan 

bakım onarımlarının, iş planlarının hazırlanması ve ticari bir münasebetin tesis edilmesiyle ilgili veya bağlantılı 

olarak yapılan her türlü görüşme ve müzakere kapsamında yapılacak tüm çalışmalar anlamına gelir. 

(b)-Gizli Bilgi: Taraflardan biri   veya onun namına üçüncü bir tarafça, Amaç ile ilgili olarak diğer tarafa, işbu 

sözleşmenin imza tarihinden önce yada sonra (sözlü, yazılı, kağıt, disket veya diğer ortamda yada başka bir 

araçla) ifşa edilen iş planı, ifşa eden tarafça hazırlanmış veya onun namına diğer herhangi bir kuruluş tarafından 

hazırlanmış olan raporlar veya veriler, ifşa eden tarafın faaliyetleri, örnekler, ticari sırlar, faaliyet ve iş konuları ile 

ilgili her türlü diğer bilgi ve verileri içerir ancak şu bilgi veya verileri içermez: 

- Bilgileri alan tarafça işbu sözleşmenin ihlali söz konusu olmadan kamuya mal ya da olmuş bilgi veya veriler, ya 

da 

-Bilgileri olan tarafın 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 
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daha önce 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 

-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. 

4)-SÖZLEŞMENİNİ KONUSU VE AMACI 

İşbu sözleşmenin konusu IĞDIR TSO’nun MEGA LOJİSTİK ile ileride aralarında imzalanması söz konusu olabilecek 

sözleşmenin ve protokolün akdedilmesi amacı ile görüşmelerde bulunulması esnasında, tarafların karşılıklı olarak 

birbirlerine ifşa ettikleri ve/veya verdikleri bilgilerin, işbu sözleşmede belirtilen/tanımlanan şart ve hükümler 

dairesinde gizli tutulmasını ve üçüncü şahısların öğrenmemesini sağlamak amacını temin etmektedir. 

5)-TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Taraflar; 

a)-İşbu sözleşme konusu gizli bilgiyi büyük bir gizlilik içinde korumayı, herhangi bir 3. Kişiye karşı, akidin bilgisi 

dışında vermemeyi, doğrudan yada dolaylı olarak aralarındaki ticari İlişkinin amaçları dışında kullanmamayı,  

b)-Kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını diğer tarafın gizli bilgilerini korumakta da 

göstermeyi, 

c)-Zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken çalışanlarına bu bilgiyi verebilecekleri gibi bilginin 

gizliliği hususunda da çalışanlarını ve o an veya daha sonra taraflarca beraber yapılacak çalışma esnasında diğer 

tarafın içinde bulunan alt yüklenicilerin çalışanlarını uyarmayı, 

d)-Çalışanların işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacağını, 

e)-Normal çalışma şartlarında ulaşılamayacak, uzmanlık ya da teknik bilgi beceri gerektiren bilgilerin, akide bir 

tutanak eklemek sureti ile teslimi hususunda anlaşabileceklerini, 

f)-Çalışmaları açısından büyük önem arz eden hususlarda özen göstermeyi,  

g)-Diğer tarafa gönderdikleri dijital imzalı elektronik postaların ve postaların ilgili kanun uyarınca kesin delil 

niteliğinde olduğunu, 

h)-Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı ve ya idari ya da yargısal 

mercilerin talebi gereğince yetkili makamlara açıklanması gereken bilgiler hususunda, bilgiyi açıklayan tarafın 

çekince hakkı bulunuyorsa bunu kullanabileceğini ve ya bilgiyi açıklayacaksa da diğer tarafı, bu bilgiyi yetkili 

merciye vereceği hususunda haberdar edeceğini, 

i)-Gizli bilgi niteliği taşıyan bilgiyi tarafların yazılı izni olmadan kopyalayıp saklamayacağını, 

j)-Taraflar kendi gizli bilgisinin tamlığı, doğruluğu, kesinliği hakkında bir garanti veremiyorsa bu nedenle kendi 

ihmal, hata ve kusurundan dolayı bir hak talebinde bulunmayacağını, 

k)-Tarafların ifşa ettiği gizli bilgiler ile ilgili olarak işbu sözleşmede belirtilen kurallara uyması, uyulmaması halinde 

de yaptırımların belirlenmiş olduğunu kabul edeceğini, 

l)-Bir taraf çalışanlarının, diğer tarafa yapılacak çalışmalarında, çalışanları tarafından ifade edilen veya yazılı olarak 

belirlenmiş, iç kurallarına uyacağını,  beyan ve taahhüt ederim. 

6)-SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 

İşbu sözleşmede, sözleşmenin yürürlük süresi içerisinde, sözleşmenin kapsamının genişletilmesi veya daraltılması 

veya herhangi bir nedenden dolayı meydana gelebilecek değişiklerin sözleşmeye yansıtabilmesi amacı ile tarafların 

mutabakatı ile sözleşme üzerinde değişiklik yapılabilecektir. Yapılan değişikliklerin geçerli olabilmesi için her iki 

tarafın da yetkilisinin yazılı onayı veya parafı yeterlidir. 

7)-SÖZLEŞMENİN FESHİ 

Her bir taraf, işbu sözleşme ile üstlendiği taahhütlerini, yükümlülüklerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak 

yerine getirmemesi halinde diğer tarafı, yasal olarak talep edebileceği hakları saklı kalmak suretiyle ve diğer 

tarafın nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi durumunda ve sözleşmenin 

uygulanması sırasında, işbu sözleşmenin muhtelif maddelerinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda 



bulunulduğunun tespit edilmesi, hallerinde herhangi bir yazılı ihbarda bulunmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak 

ve tanzim yükümlülüğü söz konusu olmadan fesih edebilir. 

 

 

8-SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ VE SONA ERMESİ 

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. 

 

 

 

 

 

 

IĞDIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ADINA; MEGA TEKNOLOJİ ADINA; 

AD VE SOYAD: GÖKÇEN TURAN AD VE SOYAD: TARIK YILMAZ 

UNVAN: GENEL SEKRETER UNVAN: FİRMA YETKİLİSİ 

İMZA: İMZA: 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 


