GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :
İşbu sözleşme KARADENİZ BİLİŞİM GÜVENLİĞİ VE VERİ KURTARMA HİZMETLERİ
(bundan sonra KBGH olarak anılacaktır) ile sözleşme çerçevesinde VeriKurtarma Hizmeti
Talebinde bulunan …………………………………….(bundan sonraMÜŞTERİ olarak anılacaktır)
arasında gizli bilgilerin korunması amacıyla hazırlanarak imza altına alınmıştır.

KARADENİZ BİLİŞİM GÜVENLİĞİ

( Müşteri Bilgileri)

VE VERİ KURTARMA HİZMETLERİ
Hürriyet Mh. Talimhane Cd. Ekol AP.t no:3
İLKADIM/SAMSUN

Taraflara ait yukarıda yazılı adres bilgileri TTK, BK ve Tebligat Kanunu hükümleri muvacehesinde
yasal tebligat adresleri olarak kabul edilecektir.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU :
Gizlilik Sözleşmesinin konusunu veri kurtarma talebinde bulunan müşteriyeait her türlü
cihazların(disk,medya ve dataların) içerdiği ve müşteriye ait gizli bilgiler içeren veya saklı kalması
gereken her türlü bilginin veri kurtarma işlemi nedeniyle gizliliğin ihlâlini önlemesi için gereken
karşılıklı yükümlülükleri kapsar.
3. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YÜRÜRLÜĞÜ :
İşbu sözleşme taraflar arasında / / tarihinde imzalanmış olmakla ve akabinde işleme tabi tutulacak
cihazların KBGH’ye teslim ile yürürlüğe girmiş kabul edilir. Taraflar arasındaki ticari ilişkilerin
devamı müddetince de caridir. Sözleşme neticesi karşılıklı doğan yükümlülükler taraflarca
imzalanmış sözleşmelerin sona ermesinden itibaren İKİ (2) yıl boyunca yürürlükte kalacaktır.
4. YÜKÜMLÜLÜKLER VE GİZLİLİĞİN KORUNMASI :
KBGH, müşteriye ait olupta, gizli bilgi tanımlamasına uyan tüm bilgilerini;

(a) 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 herhangi bir süre şartı
konulmaksızın büyük bir gizlilik içinde korumayı
(b) 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, devredilemeyeceği, transfer edilemeyeceğini, ifşa edilemeyeceğini,
(c) Kurtarmaya tabi tutulan verilerin hiçbir şekilde aralarındaki ticari ilişki ve sözleşme gereklerine
aykırı olarak kullanılmayacağını,
(d) Veri Kurtarma operasyonunda yetkili ve görevli personel dışındaki diğer çalışanlarına ile kendisi
ile doğrudan ve dolaylı hizmet akdi, komisyon ve acentelik ilişkisi olan kişilerle veya 3. Kişilerle
paylaşmamayı, Her hangi bir şart ve koşula bağlamaksızın taahhüt eder.
5. GİZLİ BİLGİ TANIMLAMALARI :
Gizli Bilgi müşterinin, KBGH’nin veri kurtarma işlemi kapsamında elde ettiği, gördüğü, haberdar
olduğu ve incelediği veya başka bir biçimde bilgi sahibi olduğu ve (6.) maddede düzenlenmiş
bulunan gizlilik kapsamına girmeyen bilgiler dışındaki tüm bilgileri kapsar. Ayrıca KBGH’ nin
yürütülen çalışma sırasında edindiği, müşteriye her hangi bir şekilde kendi sahasında bir rekabet
avantajı sağlayan tüm teknik ve ticari bilgileri ve verileri, know-how, yöntem, teknik, gelişme veya
endüstri alanında duyulmamış, bilinmeyen bir fikir, uygulama, metot, araştırma ve inceleme, buluş,
tasarım, model, eser ve benzerlerinin tamamı bu kapsamda sayılır. Bunun dışında bu bilgiler etüt,
fizibilite, mali ve iktisadi raporlar ile AR-GE projelerini ve bunlarla ilgili tüm
verileri kapsayabilir. Ayrıca herhangi bir tahdidat olmaksızın Ürünleri, bayi ve müşterileri,
tedarikçileri ile müşteri tarafından kullanılan, üretilen, kontrol edilen, tüm teknik resim, çizim, taslak,
teknik talimat, not ve kayıtlarda bu kapsamda değerlendirilebilecektir. Özetle 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 KBGH’ini müşterisi ile arasındaki ticari ilişki
esnasında öğrendiği tüm kişisel, ticari, iktisadi, teknik bilgiler ile müşteriye ait olan ve açık bir
şekilde gizli olarak tanımlanmış tüm diğer bilgiler, gizli bilgi niteliğinde kabul edilir
6. GİZLİ BİLGİ TANIMINA GİRMEYEN BİLGİLER :
(a) Yasal zorunluluklar, mahkemeler ve idari mercilerin kararları gereğince açıklanması lazım gelen
bilgiler ile bu kapsamda değerlendirilebilecek her türlü bilgiler,
(b) Topluma mâl olmuş ve kamusal aleniyet kazanmış bilgiler ile, her türlü basın yayım ve
enformasyon araçlarıyla aleniyet sağlanmış diğer her türlü bilgi,
(c) Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre suç ve toplumsal tehdit oluşturabilecek nitelikte olupta,
kanuni zorunluk nedeniyle adli mercilere iletilmesi gereken diğer her türlü bilgi, Gizli bilgi tanımana
girmeyeceğinden bu tür bilgi ve verilerle ilgili bu sözleşmede belirtilen haklardan yararlanılamaz.
7. GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLMESİ :

KBGH , veri sahibinin yazılı bir izni olmaksızın kanunda açıkça sayılan haller dışında veri ve
bilgilerini 3. kişilere aktaramaz, hiçbir şekilde dağıtamaz, basın yayın organlarında yazılı ve görsel
basın aracılığıyla açıklayamaz, reklam amaçlı kullanamaz.
8. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE YAPTIRIMLAR :
KBGH, Gizlilik Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun olarak
taahhütlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir. KBGH 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.
9. SÖZLEŞMENİN 3.KİŞİLERE ETKİSİ :
İş bu sözleşme ancak sözleşmede imzası bulunan taraflar arasında geçerli olup 3.kişilere teslim
edilmeyecektir.
10.DEVİR YASAĞI :
Gizlilik sözleşmesine giren tüm haklar hiçbir şekilde, tamamen veya kısmen üçüncü bir kişi/ler veya
kuruma devredilemez.
11. GEÇERSİZLİK :
Gizlilik sözleşmesi, madde ve fıkralarından bir kısmının veya bu sözleşmenin herhangi bir
maddesinin yasa hükümleri karşısında uygulanamaz ve sakıt kabul edilmesi halinde sözleşmenin
yasaya uygun geri kalan kısmının geçerliliğini etkilemeyecektir.
12. YETKİLİ MAHKEME :
Uyuşmazlıkların çözümü için sözleşmeyle SAMSUN mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri münhasır
yetkili kılınmıştır.
13. İMZA :
Toplam 13 maddeden oluşan iş bu Sözleşme 2(IKI) nüsha olarak KBGH ve müşteri tarafından
imzalanmış, bir nüshası müşteriye teslim edilmiştir.

(MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE İMZA/KAŞE )
KARADENİZ BİLİŞİM GÜVENLİĞİ
VE VERİ KURTARMA HİZMETLERİ
Hürriyet Mh. Talimhane Cd. Ekol AP.t no:3
İLKADIM/SAMSUN

( Müşteri Bilgileri)

