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GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 

 

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

 İş bu sözleşme DATAKENT YAZILIM BİLİŞİM ÖZEL EGİTİM DANIŞMANLIK VE SERVİS 

HİZ.TİC.LTD.ŞTİ (bundan sonra yüklenici olarak anılacaktır) ile sözleşme çerçevesinde Veri 

Kurtarma Hizmeti Talebinde bulunan ………………………………......................………………………………. 

(bundan sonra müşteri olarak anılacaktır) arasında gizli bilgilerin korunması amacıyla 

hazırlanarak imza altına alınmıştır. 

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 

Gizlilik Sözleşmesinin konusunda veri kurtarma talebinde bulunan müşteriye ait her 

türlü dijital materyalin içerdiği ve müşteriye ait gizli bilgiler içeren veya saklı kalması gereken 

her türlü bilginin veri kurtarma işlemi nedeniyle gizliliğin ihlalini önlemesi için gerekli olan 

karşılıklı yükümlülükleri kapsar. 

 

3.SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜĞÜ 

Bu sözleşme taraflar arasında …../…/….. tarihinde imzalanmış olmakla ve akabinde 

işleme tabi tutulacak cihazların yükleniciye teslim ve yürürlüğe girmiş olması ile kabul edilir. 

Taraflar arasındaki ticari ilişkilerin devamı müddetince de caridir. Yüklenicinin gizlilik 

yükümlülükleri taraflarca imzalanmış tüm sözleşmelerin sona ermesinden itibaren  BİR (1) yıl 

boyunca yürürlükte kalacaktır. 

 

4. YÜKÜMLÜLÜKLER VE GİZLİLİĞİN KORUNMASI 

Yüklenici, müşteriye ait olup da, gizli bilgi tanımlamasına uyan tüm bilgilerin; 

 Müşteriye ait veri kurtarma operasyonuna tabi tutulmuş her türlü disk ve medyaların 

kurtarma işlemini müteakiben 15 gün içerisinde imha olunacağı ve gizli tanımlaması 

yapılmış tüm bilgileri sözleşmede belirtilen süreler boyunca korumayı ve ifşa 

etmemeyi her hangi bir süre şartı konulmaksızın büyük bir gizlilik içinde korumayı, 

 Müşteriye ait gizli bilgi tanımlaması yapılmış olan her türlü kişisel ve ticari bilgileri ile 

mahremiyet arz eden tüm diğer hususlarının hiçbir şekilde müşterisinin izni 

olmaksızın 3.kişilere satılmayacağını, devredilemeyeceğini, transfer ve ifşa 

edilemeyeceğini, 
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 Kurtarmaya tabi tutulan verilerin hiçbir şekilde aralarındaki ticari ilişki ve sözleşme 

gereklerine aykırı olarak kullanılmayacağını, 

 Her hangi bir şart ve koşula bağlamaksızın taahhüt eder. 

 

5. GİZLİ BİLGİ TANIMLAMALARI 

Gizli bilgi müşterinin, yüklenicinin veri kurtarma işlemi kapsamında elde ettiği, her 

türlü bilgi, kayıt, belge, veri, buluş, iş yöntem, ilerleme ve patent, tasarım, telif hakkı, marka, 

ticari sır, yasal koruma kapsamında olmasa bile diğer her türlü yenilik ve yüklenicinin 

müşterisi ile arasındaki ticari ilişki esnasında öğrendiği tüm kişisel, ticari, iktisadi, teknik 

bilgiler ile müşteriye ait olan açık bir şekilde gizli olarak tanımlanmış tüm diğer bilgiler, gizli 

bilgi olarak kabul edilir. 

 

6. GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ 

 

Yüklenici, müşterinin yazılı bir ön izni olmaksızın kanunda açıkça belirtilen haller 

dışında bu bilgiyi 3. kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla 

dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, reklam 

amacıyla kullanamaz. 

 

7. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE YAPTIRIMLAR 

Yüklenici, gizlilik sözleşmesi hükümleri çerçevesinde dürüstlük ve iyi niyet kurallarına 

uygun olarak taahhütlerini eksizsiz olarak yerine getirecektir.  Yüklenici sözleşme 

hükümlerine aykırı hareket ederek; müşterisinin maddi ve manevi zararına neden olması 

halinde uğranılan zararın karşılığı olan bir bedel ve tazminat ödemeyi kabul ve taahhüt eder.  

 

8. DEVİR YASAĞI 

Bu sözleşme ancak sözleşmede imzası bulunan taraflar arasında geçerli olup; tüm 

haklar hiçbir şekilde tamamen veya kısmen üçüncü kişi/kişiler veya kuruma devredilemez. 

 

 

9. YETKİLİ MAHKEME 

 

Uyuşmazlıkların çözümü için Trabzon Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin münhasır  

yetkili olduğunu kabul etmektedir. 
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10. GEÇMİŞ ANLAŞMA ve DEĞİŞİKLİKLER 

 

Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı 

ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak tarafların karşılıklı 

mutabakatı üzerine yazılı olarak yapılabilir. 

 

11. GEÇERSİZLİK 

 

Bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin veya hükmünün uygulanabilir yasalar veya 

ticari uygulamalar nezdinde yasadışı, geçersiz veya hükümsüz addedilmesi durumunda, söz 

konusu madde ve hüküm bu sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine halel 

getirmeyecektir. 

 

12. İMZA VE ONAY 

Toplam 12 maddeden oluşan bu sözleşme iki (2) nüsha olarak yüklenici ve müşteri 

tarafından dijital veya ıslak imzalı olarak imzalanmış, bir nüshası müşteriye bir nüshası 

yüklenici ’ye verilmek üzere hazırlanmıştır. 

Aşağıda yazılı adres bilgileri Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu ve Tebligat 

Kanunu hükümlerince yasal tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. 
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