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Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

1) Taraflar

İşbu Sözleşme, merkezi ..., Türkiye
adresinde bulunan . (bundan sonra Yararlanıcı
olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan
Turquality®
Programı
Yönetim
Danışmanlığı
Firmalarından
.(Danışman
Firma)
arasında
//20 tarihinde imzalanmıştır.

2) Konu ve Amaç

İşbu Sözleşmenin konusu, T.C. Ticaret Bakanlığı -Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 2015/9 sayılı "Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma
Destekleri Hakkında Karar" ve anılan Karar’a ilişkin Genelge çerçevesinde başvurusu kabul edilen
yararlanıcıya ilişkin Danışman Firma tarafından yapılacak Ön İnceleme Çalışması kapsamında taraflarca
paylaşılan ve gizliliği olan yazılı ve/veya yazısız her türlü bilgi, veri, belgenin ("Bilgi" olarak anılacaktır)
gizliliğinin korunmasıdır.

3) Gizlilik

İşbu Sözleşme kapsamında Bilgi'yi açıklayan taraf "Açıklayan", Bilgi'yi alan taraf ise "Alıcı" olarak
anılacaktır. Söz konusu çalışmalar çerçevesinde, ziyaretler öncesi, ziyaretler sırasında ve sonrasında
tarafların birbirleri, iştirakleri ve müşterileri hakkında edindikleri ve edinecekleri her türlü Bilginin
gizliliği esas olup, korunmaları işbu sözleşme hükümlerine tabidir.
Ayrıca, işbu sözleşme hükümleri, tarafların kendi personellerinin bilgi gizliliğine yönelik izlenmesi
gereken prosedürleri de içermektedir.
Bilgi taraflar arasında; yazılı olarak, elektronik ortamda, Bilgi'yi içeren bir malzeme teslim edilerek,
Bilgi'ye erişim sağlanarak (örneğin bilgi içeren bir veri tabanına diğer tarafın erişimi sağlanarak) veya
diğer yöntemlerle paylaşılabilir.
Bu kapsamda;
- Yararlanıcı tarafından kendisine sunulmadan önce Danışman Firma tarafından hali hazırda bilinen
bilgiler,
- Yararlanıcı tarafından herhangi bir kısıtlama olmaksızın diğer herhangi bir gerçek ya da tüzel kişiye
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sunulmuş olan bilgiler,
- Bilgi kullanılmadan ya da Bilgi'ye dayanmaksızın Danışman Firma tarafından bağımsız olarak
geliştirilmiş bilgiler,
- İşbu gizlilik yükümlülükleri ihlal edilmeksizin kamu tarafından kullanılmakta olan veya kamunun
bilgisine sunulmuş olan bilgiler,
- Danışman Firma tarafından üçüncü kişilerden hukuka uygun olarak temin edilen bilgiler, gizliliği
olan Bilgi olarak değerlendirilmeyecektir.
4) Genel Yükümlülükler

Alıcı; Açıklayan'ın kendisi, iştirakleri ve müşterileri hakkında edindiği ve edineceği Bilgi'nin
gizliliğini, bunların korunması yönünde, açıklanmasını ve kullanılmasını istemediği kendi Bilgi'sinin
korunmasına gösterdiği azami özeni göstermeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar Bilgi'yi kesin
surette gizli tutma yükümlülüğünü peşinen kabul etmiştir.

Alıcı (Danışman Firma), 2. madde kapsamında gerçekleştireceği ziyaretler öncesi, ziyaretler sırası
veya sonrasında -anılan çalışmalar ile ilgili olarak bu sözleşmeler süresince de- kendisine Açıklayan
(Yararlanıcı), Açıklayan'ın iştirakleri ve müşterileri tarafından iletilen Bilgi'nin gizliliğini
koruyacağını, bunların sadece taraflar arasında sürdürülen 2. maddede belirtilmiş çalışmalar
kapsamında ve bu amaçla kullanılacağını, Açıklayan'ın önceden yazılı onayı olmaksızın, kendisi,
acente veya çalışanları tarafından hiçbir surette ifşa edilemeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

Alıcı, Bilgi'yi, işbu sözleşmenin konusunu oluşturan çalışmanın yerine getirilmesi için T.C Ticaret
Bakanlığı'nın ilgili birimleri ile "bilmesi gereken'' çalışanları dışındaki çalışanları da dahil olmak üzere
üçüncü kişilerle paylaşmayacağını da beyan ve taahhüt eder.
Alıcı; hukuken aksinin düzenlediği haller dışında ve önceden yazılı olarak bildirmek kaydı ile kanunen
açıkça yetkili kurum, kuruluş, merci ve/veya kişiler tarafından, taraflardan birine ait Bilgi talep
edilmesi durumunda yasal olarak ifşa edilmesi gereken bilgileri açıklayabilir.

5) Sorumluluk ve Tazminat
Eğer taraflardan biri diğerinin açıkladığı Bilgi hakkında yetkisiz bir ifşanın varlığından haberdar
olursa, karşı tarafı derhal ve yazılı olarak bu yetkisiz ifşa hakkında bilgilendirir ve karşı tarafın bu
sebeple maruz kalacağı zararları azaltmak için elinden gelen tüm gayreti gösterir. Mağdur olan taraf
gerek kendiliğinden, gerekse karşı tarafın bildirimi üzerine, bu ifşanın varlığını öğrenmesinden
itibaren ve masrafları ifşa edene ait olmak kaydıyla kanunlarda belirtilen tüm yollara başvurabileceği
gibi, yargı kararıyla tespit edilecek zarar ve ziyanın tazminini de talep edebilir.

Ön İnceleme Çalışması ile ilgili olarak Yararlanıcı tarafından Danışman Firmaya verilen bilgi ve
belgelerin doğru ve gerçeğe uygun olmaması veya talep edilen süre içerisinde Danışman Firmaya
teslim edilmemesi nedeniyle doğacak zararlardan Yararlanıcı sorumlu olacaktır.
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6) Diğer Hükümler

6.1 İşbu Sözleşme veya İşbu Sözleşme kapsamında açıklanan Bilgi, Alıcı'ya, Açıklayan'ın sahip
olduğu ve olacağı ve kontrol ettiği ve edeceği herhangi bir ticari marka, patent veya telif adı altında
hiçbir hak veya lisans sağlamaz.
6.2 Sadece iş planlaması amacıyla yapılan Bilgi açıklamaları, Açıklayan tarafından herhangi bir
zamanda değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Bu tür Bilgi'nin kullanımı, Alıcı'nın kendi
sorumluluğundadır.

6.3 İşbu sözleşme taraflara kendilerine ait herhangi bir Bilgi'yi diğer tarafa açıklama yükümlülüğü
getirmediği gibi, diğer taraftan Bilgi alma hakkı da sağlamaz.

6.4 Taraflardan herhangi biri, diğer tarafın yazılı onayı olmaksızın bu sözleşmeden kaynaklanan hak
ve/veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere devredemez.

6.5 İşbu Sözleşme tarafların karşılıklı mutabakatı ile ve yine yazılı olarak değiştirilebilir.
7) Süre

İşbu Sözleşme, her iki tarafça imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek ve işin bitiminde herhangi bir
bildirime gerek olmaksızın feshedilmiş sayılacaktır. İş süresince ya da sonrasında taraflar arasında
açıklanacak Bilgiler, kesin olarak gizli tutulacak ve işbu Sözleşmede belirtilen haller dışında her ne
şekilde olursa olsun üçüncü kişilere açıklanmayacak ve işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülükler
sözleşme bitiminden sonra dahi 5 yıl süre ile devam edecektir.
8) İkametgâh ve Tebligat Adresleri

Taraflar, işbu sözleşme sebebiyle yapılacak tüm bildirimler için işbu sözleşmenin 1. maddesinde
belirtilen adreslerini yasal ikametgâh ve tebligat adresi olarak belirlediklerini kabul ve beyan ederler.
Bu adreslerde meydana gelebilecek değişikliği diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikleri takdirde, bu
adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

9) Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Sözleşmenin yorumlanması, oluşturulması ve yürürlüğe konması ile ilgili her türlü husus Türk
Hukukuna tabi olup, her açıdan söz konusu hukuka uygun olarak yorumlanacaktır ve Taraflar, işbu
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Sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek tüm ihtilafların çözümünde, İstanbul Merkez Mahkeme ve
İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul ve beyan ederler.

İşbu Sözleşme taraflar adına, ilgili tarafların yasal olarak yetkilendirilmiş temsilcileri tarafından 9
madde ve 4 (dört) sayfadan ibaret olarak, yukarıda belirtilen tarihte imzalanmıştır.

..

adına imzalayan

..

adına imzalayan

_______________________

_______________________

Unvan:_________________

Unvan:_________________
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