GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
İşbu Gizlilik Sözleşmesi (bundan böyle “Gizlilik Sözleşmesi” olarak anılacaktır), İNKA ULUSAL İSTİHDAM
ORGANİZASYON VE İNSAN KAYNAKLARI TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ ve ………………(Taraflardan her biri ayrı ayrı
“Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır) arasında………….. tarihli derecelendirme sözleşmesi (bundan
böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) çerçevesinde aralarında paylaşılabilecek Gizli Bilgi’nin, Sözleşmede
belirtilen şartlar dahilinde kullanımını sağlamak ve ifşasını önlemek amacıyla akdedilmiştir. İşbu Gizlilik
Sözleşmesi içerisinde bundan böyle, Gizli Bilgisini açıklayan Taraf “Bilgi Veren Taraf” olarak, Gizli Bilgi’yi
edinen, Gizli Bilgi’ye erişen, vakıf olan Taraf “Bilgi Alan Taraf” olarak anılacaktır. İşbu Gizlilik Sözleşmesi,
Sözleşme’nin ayrılmazı bir parçası olup, bu Gizlilik Sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde Sözleşme
hükümleri uygulanır.
1- GİZLİ BİLGİ
1.1. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, İfşa Eden Tarafça Sözleşme ile bağlantılı olarak Bilgi Alan Tarafa yazılı, sözlü,
elektronik formatta veya herhangi bir surette aktarılabilecek Gizli Bilgileri kapsar. Taraflar arasında mektup,
faks, teleks, elektronik posta, disk vb. yollarla yapılan yazışmalar ve/veya gönderimler ve/veya her türlü
vasıtayla yapılan görüşmeler yoluyla elde edilen Bilgiler gizlilik kapsamındadır.
1.2. İşbu Gizlilik Sözleşmesi çerçevesinde gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) , Bilgi Veren Tarafın; her türlü aktif ve pasif
mallarını, ürün ve hizmetlerini, verilerini, veritabanını, operasyonlarını, müşterilerini, üyelerini, geleceğe
dönük planlarını, know-how’ını, lisanslarını, tasarım haklarını, ticari sırlarını, alacak bilgilerini, ticari senetleri,
piyasa bilgisini ve/veya iş ilişkilerini, bilgisayar programlarını, kaynak, nesne veya başka bilgisayar kodlarını,
teknik ve diğer sunumlarını, dokümanlarını, şemalarını; bütün fikri ve sınai haklarını, telif haklarını, ticari
markalarını, patentlerini; teknik, iş, müşteri, tedarikçi ve ürün geliştirme plan veya bilgilerini, stratejilerini,
pazarlama planlarını, mali bilgilerini ve projeksiyonlarını, taraf olduğu idari, cezai hukuki uyuşmazlıkları, kamu
otoriteleri tarafından hakkında tatbik olunan işlemleri, idari otoriteler ile olan tüm yazışmalarını, yönetimi,
sevk ve idaresi, iç işleyişi hakkındaki bilgi ve belgeleri kapsar.
2- İSTİSNA HALLER
2.1. Tarafların Sözleşme yürürlük tarihinden evvel kamuya açık olan bilgileri Gizli Bilgi sayılmaz.
2.2. Gizli Bilgiyi Alan Tarafça, ilgili mevzuat gereği kamuya açıklanması gereken, Sözleşmeye
uygun olarak veyahut Sözleşmenin ifası gereği kamuya açıklanan bilgiler işbu Gizlilik
Sözleşmesi kapsamı dışında Olmakla birlikte yasal mevzuat veya sözleşmenin ifası gereği kamuya açıklanacak
bilginin Gizli Bilgiyi Veren’e önceden bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde doğacak her türlü zarardan Gizli
Bilgiyi Alan taraf doğrudan sorumlu olacağını kabul eder.
2.3. Bilgi Alan Taraf, Gizli Bilgiyi Veren Tarafın önceden yazılı onayını alarak Gizli Bilgi’yi ifşa
Edebilir.
2.4. Taraflardan birine ait Gizli Bilgi kullanılmaksızın bağımsız biçimde geliştirilmiş bilgiler
Gizli Bilgi sayılmaz. Ancak taraflar, geliştirmiş oldukları bilgileri ticari faaliyetlerini aynı veya benzer olan başka
bir üçüncü kişi ile paylaşmayacaklarını rekabet yasağı kapsamında sözleşme süresince kabul beyan ve taahhüt
eder.
2.5. Taraflar, Gizli Bilgilerin işbu bilgileri almaya, ilgili mevzuat kapsamında açıkça
Yetkilendirilmiş bir kişiye veya kuruma açıklanmasından sorumlu değildir.
2.6. Taraflar Gizli Bilgi’nin düzenleyici kurum/idari otorite veya yargı organı tarafından yazılı şekilde talep
edilmesi üzerine ifşa edilmesinden sorumlu değildir.

3- TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Taraflar, Gizli Bilgiyi yalnız ve münhasıran yalnızca Sözleşme ile sınırlı olarak kullanacak ve muhafaza
edecektir.
3.2. Taraflar, Sözleşme kapsamındaki işler için zaruri ve gerekli haller hariç olmak üzere,
Gizli Bilgileri almaya ilgili mevzuat kapsamında yetkili kişi ve kurumlar dışında, hiçbir 3.
Şahsa doğrudan ve dolaylı olarak Gizli Bilgi’yi ifşa etmeyecektir.
3.3. Taraflar, Gizli Bilgiyi Sözleşme amacı dışında herhangi bir amaçla kullanmamayı kabul
Beyan ve taahhüt eder.
3.4. Taraflar, Gizli Bilgiyi sadece Sözleşme’nin ifasındaki görevleri gereği bilme ve
Değerlendirme zorunluluğunda olan kişilere ifşa edecektir.
3.5. Taraflar, Gizli Bilgiyi Sözleşme amaçları dışında kendileri yararına veya 3. Şahıslar
yararına kullanmayacaktır.
3.6. Taraflar, Gizli Bilgiye yetkisiz erişimi, Gizli Bilginin yetkisiz kullanımını, ifşasını
Önlemek için gerekli önlemleri almayı kabul beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Gizli Bilgiyi Alan taraf
çalışanlarına ve işçilerine gizli bilginin mahiyetini anlatmak, sözleşme hakkında bilgi vermek ve oluşacak
zararlardan doğrudan sorumlu olduklarını bildirmekle, birlikte çalışan ve işçilerinin her türlü gizli bilgiyi ifşasını
engellemek için gerekli önlemi almakla yükümlüdür.
3.7. Gizli Bilgiyi Alan, verilen bütün ve her türlü bilgilerin orijinallerini, kopyaları ve özetlerini, bütün yazılı
dökümleri ve notlarını, elektronik ortamda saklanan bilgilerin ise tüm kopyalarını ve bu çerçevede kayıtları
içeren tüm belgelerini, Gizli Bilgiyi Veren’in yazılı talebi üzerine derhal, gecikmeksizin (ve her halükârda en
geç 3 gün içerisinde) Gizli Bilgiyi Veren’e iade edecek ya da Gizli Bilgiyi Veren’in yazılı talimatı üzerine imha
edecek / kayıtlarından silecektir. Gizli Bilgiyi Alan’ın işbu hususa aykırı davranması halinde Gizli Bilgiyi Veren’e
karşı ifşa olunan bilginin mahiyetine göre değişken tutarlarda tazminat ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt
eder.
3.8. Gizli Bilgiyi Alan, 6698 sayılı Kişisel Verilen Korunması Hakkında Kanun uyarınca gözetilen tüm
yükümlülükleri de yerine getirmekle yükümlüdür. Bu bağlamda Gizli Bilgiyi Alan taraf elde etmiş olduğu
bilgileri hiçbir şekilde depolamayacak, işlemeyecek ve hiçbir kişi veya kurum ile paylaşmayacaktır.
4- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İşbu Gizlilik Sözleşmesi, imza tarihinde yürürlüğe girecek olup; tarafların iş ilişkisinin bitmesinden itibaren ()
yıl süre ile devam edecektir.
5- TAZMİNAT VE TEDBİRLER
Bilgi Alan Taraf, işbu Gizlilik Sözleşmesi ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırıhareketi nedeniyle Gizli
Bilgiyi Veren Tarafın uğrayacağı doğrudan ve gizli bilginin ifşa olması sebebiyle uğranılan her türlü zararlardan
sorumludur. Gizli Bilgiyi Veren’in, Gizli Bilgiyi Alan’dan kaynaklanan nedenlerle bir zarara uğraması, yasal,
idari veya cezai bir yaptırıma tabi tutulması ya da herhangi bir zararı tazminle mükellef kılınması halinde, söz
konusu tutarlar Gizli Bilgiyi Alan’a rücu edilecek ve tüm fer’îleri ile birlikte Gizli Bilgiyi Veren’e ödenecektir.

6- DEVİR YASAĞI
6.1. Taraflardan herhangi biri işbu Gizlilik Sözleşmesi kapsamındaki hak ve
Yükümlülüklerinin tamamını veya bir kısmını diğer Tarafların yazılı izni olmadan bağlı
Şirketi ve iştiraki dâhil, herhangi bir üçüncü kişiye ve/veya kuruluşa devredemez.

7- SON HÜKÜMLER
7.1. İşbu sözleşme ile taraflar belirtmiş olduğu adreslerin tebligat adresleri olduğunu kabul ve beyan
etmektedir. Adres değişikliği halinde taraflar yeni adresi 3 gün içerisinde bildirmekle yükümlüdür, aksi halde
eski adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılacaktır.
7.2. Taraflar arasında yaşanacak her türlü hukuki uyuşmazlıkta İSTANBUL MERKEZ (ÇAĞLAYAN)
MAHKEMELERİ VE İCRA MÜDÜRLÜKLERİ yetkilidir.
7.3. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, Tarafların yetkili temsilcileri tarafından iki orijinal nüsha olarak
……… tarihinde tanzim ve imza edilmiştir.

İMZA-KAŞE
İNKA ULUSAL İSTİH. ORG.VE İNSAN KAYN. TUR. LTD. ŞTİ.

İMZA- KAŞE
………………………………………………………..

