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Gizlilik Sözleş esi 

İş u sözleş e Tu alı Hil i Caddesi Ba ka Apt. No: 85/13 Kavaklıdere – Ça kaya/ANKARA 
adresinde mukim Ter ü e Group ile 

………………………………………………………………………………………………. adresinde mukim 

…………………………………………………………………………….. arası da ………………… tarihinde 

yürürlüğe gir ek üzere yapıl ıştır. 

Taraflar, ti ari ilişkiye girdiği de  ve kur uş oldukları iş ilişkisi i  a açları gereği yazılı veya 
sözlü olarak ilgi alışverişi de ulu a akları da , iş u gizlilik sözleş esi i  i zala ası 
hususu da a laş aya var ışlardır. 

1. Gizli Bilgi i  Ta ı ı 

Taraflarda  iri i  ke disi, işçileri, a e teleri ya da çalışa ları a diğer tarafı  işçileri, 
acenteleri ya da çalışa ları a açıkla a  her türlü ilgi, uluş, iş, etot, ilerle e ve pate t, 
telif hakkı, arka, ti ari sır yasal koru aya ko u ola asa ile diğer her türlü ye ilik ve 
tarafları  araları daki ti ari ilişki es ası da yazılı ya da sözlü yolda  öğre e ekleri tü  ti ari, 

ali, tek ik ilgiler, a o elik ve ko uş a ilgileri gizli bilgi olarak kabul edilir. 

2. Gizli Bilgi i  Diğer Tarafça Koru ası 

Taraflar ilişkileri i  gerektirdiği ölçüde gizli ilgileri i ir irleri e açıkla ak duru u dadırlar. 
Taraflardan her iri diğer tarafça ke disi e açıkla a  gizli ilgileri  eksik ya da hatalı 
ol ası da  soru lu tutula aya akları ı ka ul ve taahhüt ederler. Taraflar ke dileri e diğer 
tarafça açıkla a  u gizli ilgiyi; 

a) Büyük ir gizlilik içi de koru ayı 
b) Herhangi bir 3. Kişiye ha gi suretle olursa olsu  ver e eyi ve/veya 

ale ileştir e eyi, 
c) Doğruda  ya da dolaylı olarak araları daki ti ari ilişki i  a açları dışı da 

kulla a ayı taahhüt ederler. 

Taraflar ke di gizli ilgileri i koru akta gösterdikleri öze i  ay ısı ı karşı tarafı  gizli 
ilgileri i koru akta da göster eyi ka ul ve taahhüt ederler. Taraflar a ak zoru lu hallerde 

ve işi gereği u ilgiyi, öğre esi gereke  işçileri e, alt çalışa ları a ve ke dileri e ağlı 
olarak çalışa  diğer kişilere vere ilirler a ak ilgi i  gizliliği hususu da işçileri i, alt 
çalışa ları ı ve ke dileri e ağlı olarak çalışa  diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçileri i , alt 
çalışa ları ı  ve ke dileri e ağlı olarak çalışa  diğer kişileri  iş u sözleş e 
yükü lülükleri e aykırı davra aya akları ı ve öyle davra aları hali de doğruda  
soru lu ola akları ı peşi e  ka ul ve taahhüt ederler. 

3. Gizli Bilgi Ta ı ı a Gir eye  Bilgiler 

a. Ka uya al ol uş ilgiler 

b. Yürürlükte ola  ka u  ya da düze le eler ya da veril iş ola  ir ahke e kararı, 
idari e ir gereği e açıkla ası gereke  ilgiler. 
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4. Mü hasır Hak Sahipliği 

Taraflarda  her iri ke dileri e ilişki  gizli ilgiler üzeri de ü hasıra  hak sahi idirler.  

5. Alı ası Gereke  Ö le ler 

Taraflarda  iri soru lu olduğu kişiler e diğer tarafa ait gizli ilgileri  sözleş eye aykırı 
içi de açıkla dığı da  ha erdar olduğu da, derhal ve yazılı olarak karşı tarafa duru u 
ildir ekle yükü lüdür. 

Gizli ilgileri sözleş eye aykırı olarak açıkla ış taraf, u ildiri  üzeri e veya ke diliği de  
asrafları diğer tarafa ait ol ak kaydıyla tü  yasal yollara aşvur a ve uğradığı her türlü 

zararı  giderilmesini diğer tarafta  talep et e hakkı a sahiptir. 

6. Gizli Bilgileri İçere  Materyalleri  İadesi 

Gizli ilgiler içere  her türlü ateryal, taraflar arası daki ti ari ilişki i  ya da iş u gizlilik 
sözleş esi i  so a er esi hali de ve karşı tarafı  yazılı ihtarı üzeri e, derhal u ilgileri  ait 
olduğu tarafa iade edilir. 

7. Gizli Bilgileri  Açıkla a il esi 

Taraflarda  hiç iri, diğeri i  yazılı iz i ol aksızı  ka u da açıkça elirtile  haller dışı da u 
ilgiyi 3. kişilere aktara az, herha gi ir şekilde ya da herha gi ir yolla dağıta az, ası  

yayı  orga ları ve edya kuruluşları vasıtasıyla açıklaya az, rekla  a a ıyla kulla a az. 

8. Devir ve Süre 

İş u sözleş e i za tarihi de  iti are  yürürlüğe girer ve taraflar a üştereke  so a 
erdiril edikçe yürürlükte kalır. Taraflar arası daki ti ari ilişki so a erse dahi iş u 
sözleş edeki gizlilik yükü lülükleri geçerli ol aya deva  ede ektir. Bu sözleş e ya da 
buradaki herhangi ir hak ta a e  ya da kıs e  devredile ez. 

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme 

Bu sözleş e i  yoru u da ve iş u sözleş e se e iyle ortaya çıka ak ola  tü  
uyuş azlıklarda Ankara ahke eleri ve i ra daireleri yetkili olup, Türk hukuku uygula ır. 

10. Kıs i Geçersizlik 

İş u sözleş e addeleri de  herha gi iri geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, u hal 
sözleş e i  diğer addeleri i  geçerliği e etki et ez. 

11. Sözleş e Değişikliği 

Bu sözleş e taraflar a daha ö e özellikle gizlilik ko usu da yapıl ış ola ile ek yazılı ve 
sözlü tü  sözleş eleri  yeri e geçer. Sözleş e değişiklikleri a ak yazılı yapıla ilir. 
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12. Bildirimler 

Bu sözleş e gereği e çekile  tü  ildiri ler iş u sözleş ede elirtile  taraf adresleri e 
oter ka alıyla yapılır. 

13. Geçerlilik 

İş u sözleş e 05/05/2015 tarihinde  iti are  geçerli olup, oku up a laşıldıkta  so ra 
taraflar arası da i za edil iştir.  

 

 

Kaşe/İ za 

 

 

 

…./.…/ .. 

Ter ü e Group 

Kaşe/İ za 
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