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GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 

 

İşbu Gizlilik Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta kayıtlı adresi Dilek Sabancı Cad. Tasarımkent Sitesi D/2 

Blok Ataşehir, İstanbul/Türkiye olan ABT Bilgisayar Programlama Tic. Ltd. Şti. (“ABT Bilgisayar”) ile, diğer 

tarafta ……………………………………………. adresinde mukim ……………………………………………….. (“Şirket”) 

arasında akdedilmiştir. 

 
Sözleşme’de ABT Bilgisayar ve Şirket birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılabilecektir. 
 
1- "Amaç", Taraflar arasında Fintek İş Ortaklığı konusu ile ilgili ve/veya bağlantılı olarak yapılan her türlü 

görüşme ve/veya çalışma ve/veya müzakere ve/veya işbirliği anlamına gelir. 
 
2- “Gizli Bilgiler”, İşbu Sözleşme’nin imza tarihinden önce ya da sonra “Amaç” ile ilgili ya da bağlantılı 

olarak, her bir Tarafın kendisi ya da ilgili Taraf namına ilgili Taraf’ın çalışanları, danışmanları 
tarafından diğer Tarafa ve/veya diğer Taraf’ın çalışanlarına ve/veya danışmanlarına yazılı ve/veya 
sözlü olarak ve/veya cd içerisinde ve/veya soft ortamda ifşa edilmiş olan ve/veya diğer Taraf, diğer 
Taraf’ın çalışanları, danışmanları tarafından edinilmiş olan; ilgili Taraf’ın müşteri bilgileri, maliyet 
bilgileri, kar bilgileri, satış bilgileri, hizmet bilgileri, ürün bilgileri, ürün geliştirme bilgileri, ödeme 
bilgileri, hesap bilgileri, banka bilgileri, finansal modeller, simülasyonlar, personel bilgileri, çalışma ve 
hizmet bilgileri, fiyatlandırma bilgileri, maaş politika ve düzeyleri, işletim yöntemleri, fikirler, buluşlar, 
know-howlar, markalar, logolar, patentler, yazılımlar, kaynak kodları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, 
tasarım hakları, ticari sırlar, teknik prosesler, formüller, planlar, tasarılar, lisans ve izinler, çizimler, 
tertipler, modeller, projeksiyonlar, iş planları, pazar fırsatları, ilgili Taraf ya da onun namına üçüncü 
bir tarafça hazırlanmış raporlar veya veriler dâhil ve fakat sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü 
bilgi ve/veya belgeyi, ifade etmektedir. 

 
3- Aşağıda belirtilecek olan bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilmeyecektir; 
 
3.1. Taraflardan biri tarafından işbu Sözleşme’nin ihlali söz konusu olmadan edinilmiş olan kamuya mal 
olan ya da olmuş diğer Tarafla ilgili/bağlantılı bilgiler, 
 
3.2.  Diğer taraftan alınmadan/edinilmeden önce ve diğer Tarafa karşı başka bir gizlilik yükümlülüğü altında 
olmadan, Taraflardan birinin kullanımında ya da dosyalarında ya da bilgisayarlarında veya diğer kayıt 
ortamlarında kaydedilmek suretiyle elinde bulundurduğu/bildiği/başka bir kaynaktan edindiği/başka bir 
şekilde temin ettiği hukuken geçerli belgelerle ortaya konabilen diğer Taraf ile ilgili/bağlantılı bilgiler, 
 
3.3. Taraflardan biri tarafından ya da onun namına üçüncü bir kişi tarafından, herhangi bir zamanda, diğer 
tarafça ifşa edilen/diğer taraftan edinilen bilgilerden bağımsız olarak geliştirilmiş olduğu hukuken geçerli 
belgelerle ortaya konabilen ortaya konabilen diğer Tarafla ilgili/bağlantılı bilgiler 
 
Ve/veya 
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3.4. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir 
gereğince Taraflardan biri tarafından açıklanması gereken diğer Taraf’la ilgili/bağlantılı bilgiler. 
 
3.4. maddesi uyarınca bilgiyi ilgili makama/merciye ifşa etme yükümlülüğü altında olan Taraf, diğer 
Taraf’ı bu durumdan en kısa süre içerisinde ve yazılı olarak haberdar edecek olup,   sadece gerekli olan 
ölçüde diğer Tarafl’la ilgili/bağlantılı söz konusu bilgiyi açıklamak ve gizliliği koruyabilmek için 
alınabilecek makul önlemleri alacaktır. 
 
4- GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI 
 
Her bir Taraf; 
 
4.1. “Gizli Bilgiler”i gizli tutmayı ve sadece “Amaç” için kullanıp, başka herhangi bir sebeple kullanmamayı, 
 
4.2. “Amaç” için makul ölçüde gerekli olan kopyalama, çoğaltma ya da yazıya aktarımın dışında ve ifşa eden 
tarafın mülkiyetinde kalması şartıyla, “Gizli Bilgiler”in hiç bir bölümünü kopyalamamayı ya da 
çoğaltmamayı ya da başka bir kişiye aslını/çoğaltılmış hallerini devretmemeyi/vermemeyi, 
 
4.3. “Gizli Bilgiler”i, “Amaç” için bu bilgileri bilmesi gereken çalışanları, yöneticileri ve danışmanları dışında 
herhangi bir şahsa kısmen veya tamamen ifşa etmemeyi,  “Gizli Bilgiler”in gizlilik niteliğini ve bunların gizli 
tutulması gerekliliğini, “Gizli Bilgiler”i “Amaç” uyarınca bilmesi gereken çalışanlarına, yöneticilerine ve 
danışmanlarına bildirmeyi ve onların da gizlilik taahhüdü altında çalışmalarını sağlamayı, 
 
4.4. Diğer Taraf’a ait “Gizli Bilgiler”e en az kendi gizli bilgilerine ve fikri mülkiyet niteliği taşıyan bilgilerine 
uyguladığı güvenlik önlemleri ve özeni uygulamayı, 
 
4.5. Sözleşme’de belirtilen durumlar haricinde diğer Taraf’la ilgili/bağlantılı “Gizli Bilgiler”in 
açıklandığının veya kullanıldığının öğrenilmesi üzerine derhal ilgili Taraf’a bu hususla ilgili olarak 
bildirimde bulunmayı ve ilgili Taraf’ın bu kapsamda bir zarara uğramaması için gereken makul önlemleri 
almayı, 
Taahhüt etmektedir. 
 
5- KİŞİSEL VERİLER 
 
Amaç ile ilgili ya da bağlantılı olarak bir Taraf’ın diğer Taraf ile paylaşmış olduğu, kimliği belirli veya 
belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkin etnik köken, felsefi inanç, din/mezhep/diğer inançlar, ceza 
mahkumiyeti/güvenlik tedbiri, siyasi düşünce, ırk, kılık kıyafet, sağlık, cinsel hayat, biyometrik veri, 
dernek, vakıf, sendika üyeliği dahil ve fakat sayılanlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi ve/veya 
veriyi ifade etmektedir. 
 
Taraflar, “Kişisel Veriler”in güvenliğini sağlamak amacıyla, “Kişisel Veriler”in hukuka aykırı olarak 
işlemeyeceğini, mevzuata uygun olarak muhafaza edeceğini, hukuka aykırı ele geçirmeleri ilgilisine veya 
ilgili yasal mercilere bildireceğini, “Kişisel Veriler”e hukuka aykırı erişimi önleyeceğini, bu amaçlarla her 
türlü teknik ve idari tedbiri alacağını, gerekli denetimleri yapacağını, “Kişisel Veriler”i şahsi amaçla 
kullanmayacağını, “Kişisel Veriler”e erişimi olan tüm çalışanlarının da ilgili yasal mevzuata ve bu 
maddeye uygun şekilde davranması için gerekli önlemleri alacağını taahhüt eder.  
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Taraflar, Amaç doğrultusunda birbirleri ile paylaşabilecekleri ve işlenmesini talep edebilecekleri “Kişisel 
Veriler”in, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak toplandığını, “Kişisel Veriler”in 
sahiplerinden alınmış açık rıza doğrultusunda işlenmek üzere ilgili Taraf ile paylaşılacağını taahhüt 
etmektedir.  

“Kişisel Veriler”in sahiplerinin verileri üzerindeki yasal haklarını kullanmak amacıyla ilgili Taraf’a başvuruda 
bulunması halinde ilgili Taraf, bu talepleri yerine getirecektir. İlgili Taraf’ın “Kişisel Veriler”in sahiplerinin 
yasal taleplerini yerine getirmesi sebebiyle bu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve/veya 
gereği gibi yerine getirememesi durumunda ABT Bilgisayarın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.  

6- SORUMLULUK 
 
Taraflardan herhangi birinin, çalışanlarının ve/veya danışmanlarının bu Sözleşme kapsamındaki ilgili 
Taraf yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen ihlal edici şekilde Gizli Bilgileri kullanmasından ve/veya 
herhangi bir kişiye ifşa etmesinden dolayı veya “Kişisel Veriler”in mevzuata aykırı olarak toplanması ya da 
ilgili Taraf’a aktarılarak işlenmesi için sahiplerinin rızasının alınmamış olması sebebiyle diğer Taraf’ın 
herhangi bir makam/merci/üçüncü kişi talep/şikâyet/dava/yaptırımı ile karşılaşması halinde ifşa eden 
Taraf diğer Taraf’ı bu talep/şikâyet/dava/yaptırımdan ari tutmayı ve bu talep/şikâyet/dava/yaptırım 
sebebiyle diğer Taraf’ın herhangi bir zarara uğraması halinde diğer Taraf’ın tüm zararlarını kendisine 
rücu etme hakkı olduğunu ve bu zararları tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.  
 
7- SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ 
 
İşbu Sözleşme Taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl süre ile 
yürürlükte kalır. Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde dahi Taraflar’ın 4. Madde 
kapsamındaki yükümlülükleri süresiz olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.  
 
8- GİZLİ BİLGİLERİN İADESİ 
 
Taraflardan her biri “Amaç” yerine getirildikten ve/veya Sözleşme sona erdikten ve/veya diğer Taraf 
tarafından bu yönde bir istekte bulunulduktan sonra, derhal, diğer Taraf’ın talebine göre diğer Taraf’ın 
“Gizli Bilgiler”ini içeren belge ve materyalleri ve bunların tüm maddi parçalarını ve kopyalarını diğer Taraf’a 
iade edecek ya da imha edecektir ve eş zamanlı olarak elinde bulunan “Gizli Bilgiler” içeren tüm belge ve 
materyalleri, bunların maddi parçalarını ve kopyalarını diğer Taraf’a teslim ettiğine/imha ettiğine dair 
beyanını yazılı olarak diğer Taraf’a iletecektir.  

 
Bu yükümlülük kanunen muhafaza edilmesi gereken belgeler için geçerli değildir. Tüm Gizli Bilgi, sadece 
ifşa eden Taraf’ın mülkiyetinde olup, öyle kalacaktır. Bu Sözleşme kapsamında veya bu çerçevede yapılan 
herhangi bir ifşa, ifşa edilen Taraf’a herhangi bir fikri mülkiyet hakkı (lisans yoluyla veya başka bir şekilde, 
zımnen ya da alenen) veya sair hak tanımamakta veya söz konusu Gizli Bilgi’ye ilişkin sayılanlarla sınırlı 
olmamak üzere kullanım lisansı, satım, kopyalama veya geliştirme hakkı vermemektedir. 
 
9- GENEL HÜKÜMLER 
 
8.1. İşbu Sözleşme, Türk Hukuku’na tabi olup, Sözleşme’den kaynaklanan tüm uyuşmazlıkların 

çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 
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8.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ya da bölümünün yasalar çerçevesinde, yasa koyucu 
Tarafından veya herhangi bir resmi merci veya mahkeme Tarafından geçersiz addolunması diğer 
maddelerin geçerliliğini etkilemez. 

8.3. Bu Sözleşme üzerinde Taraflarca yazılı olarak yapılmayan ve her iki Tarafça da imzalanmayan hiçbir 
değişiklik hüküm ifade etmez. Aksi Taraflarca kararlaştırılmadığı sürece, yapılan değişiklikler sadece 
değişikliğe ilişkin sözleşme tarihinde veya sonrasında ifşa edilen “Gizli Bilgiler” için geçerli olacaktır. 

8.4. Sözleşme sebebiyle tahakkuk edecek her türlü resim, harç, pul ve sair vergi mükellefiyetleri ilgili 
yasal mevzuatın öngördüğü şekilde Taraflarca eşit olarak paylaşılacaktır. 

8.5. Taraflar, yukarıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul ve beyan ederler.  Yapılacak adres 
değişiklikleri diğer Taraf’a yazılı olarak bildirilmediği takdirde, yukarıdaki adreslere yapılacak her 
türlü tebligat geçerli kabul edilecektir. 

8.6. Taraflardan hiç biri, diğer Taraf’ın öncesinden verilmiş yazılı onayı olmaksızın bu Sözleşme’den 
kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devir veya temlik edemez. 

İşbu Sözleşme 2(iki) nüsha olarak …./…./2018 tarihinde Taraflar’ın yetkili temsilcileri tarafından 
imzalanmıştır. 
 
ABT Bilgisayar Programlama Tic. Ltd. Şti.             ………………………………………………………….. 
 
İsim:         İsim: 
Unvan:        Unvan: 
İmza:        İmza: 
 
 

 

 


