GĠZLĠLĠK SÖZLEġMESĠ (No: NDA2013/

)

İş bu sözleşme, 27.12.2012 tarihinde ve bu tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere; tek tek “Taraf” veya birlikte “Taraflar” olarak anılacak olan, merkezi
Hacettepe Teknokent, 1. Ar-Ge Binası, Ofis No: 24, 06800, Beytepe, Ankara, TÜRKİYE adresinde bulunan Hacettepe Teknokent Teknoloji Transferi Ar-Ge
DanıĢmanlık Enerji Sağlık Çevre ĠletiĢim Sanayi ve Ticaret A.ġ. (bundan böyle "HT-TTM" olarak anılacaktır), merkezi …… adresinde bulunan …….arasında
imzalanmıştır.

1.
Amaç: Taraflarca yürütülecek faaliyetlerle bağlantılı olarak her
bir tarafın diğer tarafa ya da taraflara mutlak gizli teknik bilgileri ve işle
ilgili diğer bilgileri ifşa edecek olması halinde, ifşa eden taraf, diğer tarafın
bu bilgileri gizli olarak değerlendirmesini istemektedir.
2.
“Gizli Bilgi”: Bu Sözleşmede, “Gizli Bilgi” bunlarla sınırlı
olmaksızın ve fakat formüller, modeller, derlemeler, yazılımlar,
programlar, cihazlar, yöntemler, teknikler ve süreçler, mali bilgiler ve
veriler, iş planları, iş stratejileri, pazarlama planları, müşteri listeleri, fiyat
listeleri, maliyet bilgileri, çalışanlarla ilgili bilgiler, buluşların tarifleri, süreç
tarifleri, teknik know-how’a ilişkin açıklamalar, yeni ürünler ve yeni ürün
geliştirme ile ilgili bilgiler ve tarifler, bilimsel ve teknik şartnameler ve
dokümantasyon ve bir tarafın ya da onun Bağlı Şirketlerinin onay
bekleyen veya geri çekilmiş patent müracaatları dâhil, taraflardan birinin
şu an için bildiği veya mülkiyetinde olan veya bundan sonra öğreneceği
veya edineceği, genel olarak bilinmemesi ve ifşasından ya da
kullanımından ekonomik değer elde edebilecek başka kişiler tarafından
meşru yollarla kolayca ulaşılamaması nedeniyle fiili veya potansiyel
ekonomik değere sahip olan her türlü bilgi anlamına gelir; gizli bilginin
içeriği işbu sözleşmenin arka sayfasında Tarafların imzaları ile
verilmektedir.
Buna rağmen gizli bilgi şunları kapsamayacaktır;
i)İfşa zamanından önce ifşa eden tarafından kamuya elverişli hale
getirilmiş olan bilgiler ve zaten kamu tarafından bilinen bilgiler;
ii)Gizli bilgi ifşa eden tarafından ifşa edildiğinde, gizli bilginin alıcısı olan
tarafın dosya ve kayıtlarında gösterildiği üzere zaten gizli bilginin alıcısı
olan tarafın zilyetliğinde olan;
iii) Gizli bilginin alıcısı olan tarafın 3.kişilerden, 3.kişilerin gizlilik
yükümlülüklerini ihlal etmeden elde ettiği bilgiler;
iv) Gizli bilginin alıcısı olan tarafın, gizli bilgiyi ifşa eden tarafın gizli
bilgilerine müracaat etmeden bağımsız olarak geliştirdiği ve bunun gizli
bilginin alıcısı olan tarafın zilyetliğindeki dokümanlar ve diğer ehil
delillerle gösterildiği bilgilerdir.
3.
Kullanmama ve Gizlilik: Her bir taraf diğer tarafa ait gizli bilgiyi,
tarafların arasındaki muhtemel iş ilişkisiyle ilgili müzakere ve
değerlendirme yapmak amacı dışında hiçbir amaçla kullanmayacaktır.
Her bir taraf diğer tarafa ait gizli bilgiyi 3. kişilere veya bunun gibi
tarafların çalışanlarına, bu gizli bilginin alıcısının çalışanı olup da
öngörülen iş ilişkisiyle ilgili olarak müzakerede bulunmak ve
değerlendirme yapmak için bu bilgileri alması gereken çalışanlar hariç
olmak üzere, ifşa etmeyecektir. Bir taraf diğer tarafa ait bilgiyi yasal olarak
gerekli görüldüğünde ve gizli bilginin alıcısı tarafından derhal yazılı olarak
ifşa eden tarafa bu talebi gizli bilgiyi açıklamadan önce bildirdiğinde ve
bilgiyi kamu gizliliğinden korumak için gereken emri almak konusunda
yardım ettiği takdirde açıklayabilir.
Hiçbir taraf diğer tarafın iş bu sözleşmeyle ilgili olarak sağlanan gizli
bilgilerini şekillendiren esas modellerde, yazılımda veya diğer maddi
nesnelerde kaynak kodu oluşturmayacak, ters mühendislik, tersine
derleme işlemleri yapmayacaktır.
4. Gizliliğin Sağlanması. Her bir taraf diğer tarafın gizliliğini
korumak ve ifşayı engellemek ve diğer tarafa ait gizli bilginin yetkisiz

kullanımını engellemek için makul tedbirleri alacaktır. Yukarıdakileri
sınırlamadan, taraflar en azından kendi en yüksek gizlilikteki bilgilerini
korumak için göstereceği tedbirleri alacaktır ve diğer tarafın gizli bilgilerini
çalışanlarına açıklamadan önce, iş bu sözleşmenin içeriğine benzer bir
gizli bilgiyi kullanmama ve açıklamama sözleşmesi imzalatacaktır.
Hiçbir taraf diğer tarafa ait gizli bilgiyi yazılı onayı olmadıkça
kopyalamayacaktır.
5.
Yükümlülüğün Reddi. Bu sözleşmede yer alan hiçbir şey
taraflara aralarında herhangi bir işlem yapma yükümü getirmeyecektir ve
her bir taraf kendi tek taraflı takdirinde olmak üzere iş bu sözleşmede
öngörülen müzakereleri sona erdirebilir.
6.
Garantinin Reddi Tüm gizli bilgiler “oldukları gibi” esasında
temin edilmiştir. Hiçbir taraf gizli bilginin uygunluğu, performansı,
doğruluğu veya eksiksiz olduğu hakkında garanti vermez, beyanda
bulunmaz, bunu ima etmez veya başka şekilde ifade etmez.
7.
Materyallerin İadesi. Gizli bilgiyi içeren veya temsil eden tüm
dokümanlar ve diğer maddi nesneler ve tüm kopyaları, ifşa eden tarafın
mülkiyetinde olacaktır ve onun mülkiyetinde kalacaktır. Gizli bilgiyi ifşa
eden tarafın talebi üzerine, gizli bilginin alıcısı olan taraf derhal tüm gizli
bilgiyi, hiçbir kopyası kalmayacak şekilde, diğer tarafa verecektir.
8.
Lisansın Reddi. Bu sözleşmedeki hiçbir husus, taraflara diğer
tarafa ait patent, telif ve diğer fikri haklar altında herhangi bir hak vermez.
Ayrıca iş bu sözleşme taraflara sözleşmede açıkça belirtilmeyen hiçbir
hakkı veya diğer tarafın gizli bilgileri üzerinde herhangi bir hak vermez.
9.
Süre. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı sürece, gizlilik
hükümleri ifşadan itibaren iki (2) yıl boyunca devam edecektir.
10. Tazminat. İşbu sözleşmenin her hangi bir şekilde ihlali halinde
tarafların yasal tazminat hakları doğar. Bu durumda taraflar, maddi ve
manevi zararları ile mahrum kalınan karlarını talep edebilirler.
11. Çeşitli Hükümler.
Bu sözleşme tarafları, haleflerini ve
devredilenleri bağlar ve onların lehine hüküm ifade eder. Taraflardan biri
veya Taraflardan birinde personel ve yönetici olarak çalışan kişiler,
kendilerine iletilmeyen veya erişimlerine açık olmayan konu ve/veya
belgeden sorumlu tutulamaz İş bu sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti
kanunları
uygulanacaktır
ve
sözleşme
bu
kanunlara
göre
yorumlanacaktır. Taraflar iş bu sözleşmeden kaynaklanan tüm
uyuşmazlıkların görevli Ankara mahkemelerinde çözüleceğinde
anlaşmışlardır. Bu doküman iş bu sözleşmenin konusuyla ilişkili olarak
tarafların bütün anlaşmalarını içerir. İş bu sözleşmede düzenlenenler
hariç olmak üzere, hiçbir tarafın diğer tarafa karşı diğer tarafın ticari sırları
veya fikri mülkiyet bilgileri ile ilgili hukuki yükümlülüğü yoktur.
Sözleşmenin herhangi bir hükmünün icra edilmemesi bu hükümden veya
başka bir hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. İş bu sözleşme
tarafların ortak imzasıyla yapılmadıkça tadil edilmez veya
yükümlülüklerden feragat edilemez. İşbu sözleşme taraflar arasında,
herhangi bir şekilde ortaklık, ortak girişim veya bayilik gibi bir ilişkinin
kurulduğu anlamına gelmeyecektir. İşbu sözleşme diğer tarafın yazılı izni
olmadığı sürece devredilemeyecektir. İşbu sözleşme 3 nüsha olarak
hazırlanmıştır.
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Not: Bu sayfa ayrı bir sayfa olarak basılmayacaktır. İlk sayfanın arkasına basılarak taraflarca parantez içinde belirtilen kısımlar imzalanacaktır. Lütfen bu notu ve
yukarıdaki parantez içinde yazılan İmza bölümlerini silerek imzalayınız.

