1.

TARAFLAR

İşbu Gizlilik Sözleşme’sı (bundan sonra “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır), Merkez Ofis (Kardelen) Adil Mah.
Ekol Caddesi No:2 TR-34935 Sultanbeyli İstanbul adresinde mukim EKOL Lojistik A.Ş. (bundan sonra
“EKOL” olarak anılacaktır) ile xxxxxxxxxxxx adresinde mukim ........................(bundan sonra “FİRMA” olarak
anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
EKOL ve FİRMA bundan sonra tek başına “TARAF” birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.
TARAFLAR’ın, aşağıda ana hatları ile belirlenen ve ileride sınırları değiştirilebilecek olan ....................
projeler (bundan sonra ‘IŞ’ olarak anılacaktır) ile ilgili yapılacak görüşmeler, çalışmalar ve sağlanacak
hizmetler sırasında gizli kabul edilen bilgileri birbirlerine açıklamaları gerekmektedir. Söz konusu bilgilerin
gizli tutulması hususunda TARAFLAR aşağıdaki hususlarda görüş birliğine varmışlardır.
2.

GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

İşbu SÖZLEŞME’nın kapsamı TARAFLAR’dan herhangi birinin doğrudan veya dolaylı olarak vakıf olduğu
diğer TARAF’a ilişkin gizli bilgilerdir. İşbu SÖZLEŞME kapsamında “GIZLI BILGI”; bir TARAF’ın patent, lisans
ve telif hakları gibi bütün fikri ve sınai mülkiyet hakları ve mali hakları ile, ticari marka, ticari sır, her türlü
iyileştirme fikri, icat, yöntem, iş ve her türlü yenilik dahil kendisinin yazdığı, bulduğu, geliştirdiği, yapmayı
veya uygulamaya döktüğü ve bunlarla sınırlı olmaksızın, veri tabanı, bilgisayar programları ve bunların
dokümanları, şifreleme teknikleri, prosesler, reklam ve pazarlama planları, ürün planları, teknik planlar, iş
stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, mali bilgiler, mühendislik verileri, ürün ve servislere ait veriler,
her türlü yöntem ve prosesler, tahminler, personel bilgileri, müşteri listeleri, ticari sırlar, ürün tasarım
kabiliyetleri, şartnameler, potansiyel ve gerçek müşterilerin kimliği, tedarikçiler ve bir TARAF’ın diğer
TARAF’a temin ettiği her türlü döküman, malzeme, bilgi ve belgeler dahil, her türlü şifahi, yazılı, grafiksel
veya makine veya bilgisayarlarda okunabilir bilgiyi kapsar. Gizli bilgi ve veriler, yazılı olarak gizli veya
müseccel oldukları belirtilmese dahi gizli bilgi olarak kabul edilir.
3.

GİZLİ BİLGİNİN KORUNMASI

3.1. Her bir TARAF, diğer TARAF’a ait GIZLI BILGI’ler ile ilgili olarak;
(a) Bu GIZLI BILGI’leri mümkün olan en iyi şekilde muhafaza etmeyi,
(b) Bu GIZLI BILGI’leri zata mahsusu tutmayı ve hiçbir şekilde herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmemeyi,
devretmemeyi veya başka bir şekilde sunmamayı,
(c) Doğrudan veya dolaylı olarak bu GIZLI BILGI’leri İŞ’in amacı dışında hiçbir şekilde ve sebeple
kullanmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.
(d) İşbu SÖZLEŞME’de dahil olmak üzere, TARAFLAR arasındaki İŞ’in sona ermesi halinde dahi işbu
sözleşmenin “Gizli bilginin korunması” başlıklı 3. Maddesi ile Kişisel Verilerin Korunması başlıklı 4.
Maddesindeki yükümlülükler yürürlükte kalmaya devam edecektir.
(e) TARAFLAR’dan herhangi biri, işbu SÖZLEŞME ile üstlendiği taahhütlerin herhangi birini ihlal edecek
olursa, birbirlerinin bu nedenle uğrayacağı zararları tazminle mükellef olacaktır.
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3.2. GIZLI BILGI’ler ancak, diğer TARAF’ın önceden yazılı onayı alınmak ve GİZLİ BİLGİ’lerin ifşa edileceği
üçüncü şahıstan GIZLI BILGI’lere ilişkin işbu SÖZLEŞME’de yer alan sınırlamaların bağlayıcılığını bildiren
yazılı bir taahhütname alınması şartı ile ifşa edilebilir.
3.3. TARAFLAR, GIZLI BILGI’leri korumak için her türlü makul önlemi alacaktır. Bu önlemler, TARAFLAR’ın
kendi gizli bilgilerini korumak için aldığı önlemlerden daha az olmayacaktır. GİZLİ BİLGİ’ler sadece
TARAFLAR’a ve İŞ’in ifasında doğrudan görev alan ve bu amaçlar için GİZLİ BİLGİ’leri öğrenmesi gereken
TARAFLAR’ın personeline ifşa edilecek ve TARAFLAR personelinin işbu SÖZLEŞME’nın tüm koşullarına
uymasını sağlayacaklardır. Buna rağmen personelin herhangi bir ihlali, işverenin sorumluluğu altında
olacaktır.
3.4. GIZLI BILGI’nin, herhangi bir sebeple, işbu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı olarak veya olmayarak,
üçüncü kişilere ya da yetkisiz personele kısmen açıklanmış olması, açıklanmamış kısma ilişkin gizlilik
yükümlülüğünün devamına engel teşkil etmeyecektir. Bu durum, bilginin geri kalan kısmının açıklanması
için, hiçbir şekilde haklı bir gerekçe oluşturmayacaktır.
3.5. TARAFLAR’a ait GİZLİ BİLGİ’ler ve bu GİZLİ BİLGİ’ler ile ilgili hakların tamamı yalnızca söz konusu GİZLİ
BİLGİ’nin sahibi olan TARAF’ın mülkiyetinde kalacaktır. TARAFLAR, GİZLİ BİLGİ’yi veren TARAF’ın, söz
konusu GİZLİ BİLGİ ile ilgili olarak diğer TARAF’a herhangi bir hak, lisans veya başkaca bir yetki vermediğini
kabul ederler. TARAFLAR, diğer TARAF’ın GİZLİ BİLGİ’lerinin değerli ticari bilgiler olduğunu kabul ederler.
TARAFLAR, bu GİZLİ BİLGİ’lerin doğruluğu, bütünlüğü, durumu, uygunluğu ve ticarette kullanılabilirliği
veya performansı ile ilgili olarak herhangi bir beyanda bulunmamayı ve garanti vermemeyi kabul ederler.
3.6. TARAFLAR, diğer TARAF’ın önceden yazılı onayı olmaksızın bu SÖZLEŞME’nin yapılmasına neden olan
görüşmeleri veya bu SÖZLEŞME’nin kapsamındaki görüşmeleri veya pazarlıkları veya bu SÖZLEŞME
uyarınca temin edilen GİZLİ BİLGİ’leri, yasaların zorunlu kıldığı durumlar hariç, herhangi bir şekilde
dağıtmamayı, ifşa etmemeyi,hiçbir kimseye veya kuruluşa ilan etmemeyi, halka açıklamamayı, basın
bültenine konu etmemeyi, reklam konusu yapmamayı kabul ve taahhüt etmektedirler.
3.7. İşbu SÖZLEŞME’den doğan veya SÖZLEŞME dolayısıyla doğan haklar kısmen veya tamamen herhangi
bir şekilde üçüncü şahıslara devredilemez.
3.8. Alınması Gereken Önlem ve Yaptırım:
TARAFLAR’dan herhangi biri diğer TARAF’ın GİZLİ BİLGİ’lerinin izinsiz bir şekilde ifşa edilmesine neden
olursa, bu durumu diğer TARAF’a derhal ve yazılı olarak rapor edecektir. İfşa eden TARAF, ifşasına neden
olduğu GİZLİ BİLGİ ile ilgili olarak üçüncü şahıslara karşı açılacak davalarda diğer TARAF ile işbirliğinde
bulunacaktır. TARAFLAR, GİZLİ BİLGİ’lerin izinsiz bir şekilde ifşa edilmesinin, kullanılmasının veya elden
çıkarılmasının, GİZLİ BİLGİ sahibi TARAF açısından, tamiri olanaksız zarara, iş kaybına ve önemli hasara yol
açacağını kabul ederler. Bu nedenle işbu SÖZLEŞME’nin ihlali halinde,TARAFLAR, belirtilenlerle sınırlı
olmamak kaydıyla, diğer TARAF’ın bu ihlalden doğan giderlerinin, masraflarının, vekalet ücretlerinin
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tazmin edilmesi dahil olmak üzere her türlü doğrudan zararını tazmin etmeyi kabul ve taahhüt
etmektedirler.
Ayrıca TARAFLAR , ihlali veya aykırı davranışı düzeltmek, bundan kaynaklanan zararları azaltmak ve
başkaca ihlalleri veya aykırı davranışları önlemek için birlikte tam bir işbirliği çerçevesinde çalışacaktır.
Yukarıda belirtilen hakların herhangi birinin kullanılmamış olması bu haktan feragat edildiği anlamına
gelmez. Ayrıca bu hakların kısmen veya tek tek kullanılmaları daha sonra bu hakların tamamının
kullanılmasına engel teşkil etmez. Herhangi bir yükümlülüğün ihlali halinde sahip olunan hakların
kullanılmasından feragat, bu yükümlülüğün ileride ihlali halinde kullanılabilecek hakların kullanılmasından
feragat edildiği anlamını taşımamaktadır.
3.9. İstisnalar:
İşbu SÖZLEŞME, aşağıdaki GİZLİ BİLGİ’leri kapsamayacaktır:
(a) Kamu tarafından zaten bilinen veya TARAFLAR’ın gizlilik sorumluluklarını ihlal etmeksizin kamunun
eline geçen GİZLİ BİLGİ’ler,
(b) Yürürlükteki kanunlara ve/veya mahkeme kararlarına uyulması için ifşa edilmesi gereken GİZLİ
BİLGİ’ler.

4.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

4.1. FİRMA, EKOL tarafından paylaşılan kişisel verileri, işleme ve ticari iş amacının gerektirdiği veya ilgili
mevzuatın öngördüğü süreler boyunca muhafaza edecektir. Bu süreler geçtiğinde ise FİRMA, EKOL adına
işlemiş olduğu tüm kişisel verileri, EKOL’e devredecek, sistemlerinden asıl ve yedeklerini silecek ve bunu
bir denetim raporu ile EKOL’e sunacaktır.
4.2. Taraflar, veri işleyen sıfatı ile diğer taraf adına yapabilecekleri kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm
eylemlerin/işlemlerin her zaman, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan ilgili diğer
mevzuat ve düzenlemeler ile ileride yürürlüğe girebilecek olan kişisel verilerin korunması alanındaki her
türlü regulasyona ve bunlarda yapılacak değişikliklere uygun olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4.3. Mevzuata uygun davranma yükümlülüğünün yanı sıra Taraflar, diğer taraf adına elde etme,
kaydetme, muhafaza etme, iade etme ve silme-yok etme de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde
işleyebilecekleri her türlü kişisel veri ile ilgili olarak;
(a) İlgili Kişi’yi (“kişisel verisi işlenen gerçek kişi”) bilgilendirmeyi/aydınlatmayı (İlgili Kişi’nin mevzuat
kapsamında sahip olduğu haklar, kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenebileceği, saklanacağı, silineceği vb.
hususlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve açık rızasını almayı,
(b) Tüm kişisel verileri işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren süresiz olarak
gizli tutmayı; işlenen kişisel verileri sadece işbu Sözleşme’nin ifası amacıyla kullanmayı, başka amaçlarla
kullanmamayı ve ilgili mevzuatta öngörülen haller dışında kişisel verileri diğer tarafın önceden yazılı
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şekilde onayını almadan hiçbir şekilde kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere 3. Kişilere ifşa
etmemeyi ya da aktarmamayı, çoğaltmamayı ve kopyalamamayı,
(c) Kişisel verileri elde edilme amacının gerçekleştirilmesi için gerekli olandan daha uzun bir süre
işlememeyi ve gerektiğinde derhal kişisel verileri silmeyi ve/veya yok etmeyi,
4.4. Her türlü kişisel verinin işlenmesi ve/veya aktarımı alanında diğer tarafın tüm talimatlarına uygun
olarak hareket etmeyi,
4.5. İşbu SÖZLEŞME ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin, özellikle
verinin bir şebeke/altyapı üzerinden aktarımının gerektiği hallerde, arızi ya da yasa dışı imha ya da arızi
kayıp, zarar, değişiklik, izinsiz ifşa ya da izinsiz erişime ve tüm diğer yasa dışı işlem türlerine karşı korumak,
ayrıca muhafazasını sağlamak için uygun ve yeterli teknik ve organizasyonel güvenlik tedbirlerini almayı ve
bu tedbirleri güncel tutmayı, ayrıca diğer taraf tarafından talep edilebilecek gerekli diğer tüm güvenlik
tedbirlerine tam ve eksiksiz olarak uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4.6. SÖZLEŞME ve eklerinde yer alan diğer yükümlülükler saklı kalmak üzere, Taraflar işbu Madde’de
sayılan yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan her türlü Zarar, dava, talep, masraf ya da kovuşturma
vb. karşısında münhasıran sorumlu olup, diğer tarafı bu konuda tam ve eksiksiz olarak nakden ve defaten,
peşin olarak tazmin edecektir.
4.7. FİRMA, EKOL tarafından kendisiyle paylaşılan kişisel verilerin muhafazası için gereken tüm önlemleri
alacağını ve bu verileri taraflar arasındaki sözleşme'ye konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar
haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını ve bu cihetle bu verileri üçüncü kişi ve/veya kişiler ile
paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.8. FİRMA, EKOL’e sunduğu işbu Sözleşmenin konusu hizmete ilişkin olarak alt işveren çalıştırması ve
dolayısıyla EKOL’e ait kişisel verileri alt işverene aktarması gereken durumlarda, önceden EKOL’e yazılı bilgi
verecektir. FİRMA’nın alt işverenle imza edeceği sözleşmenin, asgari olarak FİRMA ile EKOL arasında
imzalanan işbu Sözleşmedeki yükümlülükleri içerecek şekilde imza edilmesi gereklidir.
4.9. FİRMA ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerin
hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel
verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü
fiziki, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü olup, aksi durumda EKOL’ün uğrayacağı zararları tazmin ile
sorumlu olacaktır. FİRMA işbu Sözleşme gereği kendisi ile paylaşılan kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul
edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaktır.
4.10. FİRMA kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde
edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde EKOL’e bildirecektir.
4.11. FİRMA işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK hükümlerine uygun süreçler işlettiklerini
yaptıracakları iç veya dış denetim ile sağlayacaklardır.
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5.

GİZLİ BİLGİNİN İADESİ

TARAFLAR’ın işbu SÖZLEŞME konusu ile ilgili bir iş ilişkisine girmeme kararı alması veya başka nedenlerle
GIZLI BILGI’lerin iadesinin talep edilmesi halinde, ifşa edilen GIZLI BILGI’leri içeren veya yansıtan tüm
belgelerin tüm suretleri ve bunların tüm kopyaları, bu GIZLI BILGI’leri ifşa etmiş olan TARAF’a, yazılı
talebini müteakiben 3 (üç) gün içerisinde iade edilecektir. İade edilebilme imkanı olmayan GIZLI BILGI’ler
ve kopyaları ise derhal imha edilecektir. İşbu koşullar yerine getirildikten sonra, TARAFLAR bu koşulların
yerine getirildiğini yazılı olarak teyit edecektir.
6.

AYRILABİLİRLİK

6.1. TARAFLAR, işbu SÖZLEŞME’nın herhangi bir hükmünün geçersizliği veya ifa edilemezliği halinin,
SÖZLEŞME’nin diğer hükümlerinin geçerliliğine ve ifa edilebilirliliğine halel getirmeyeceğini kabul ederler.
6.2. Bu SÖZLEŞME üzerindeki düzeltmeler veya SÖZLEŞME’nin hükümlerinden herhangi birisinden
vazgeçme yazılı olarak yapılmadığı ve her iki TARAF’ça imzalanarak onaylanmadığı takdirde geçerli kabul
edilmeyecektir.
7.

İHBAR VE BİLDİRİMLER

Bu SÖZLEŞME çerçevesinde yapılacak olan tüm tebligatlarda TARAFLAR’ın yasal ikametgâhları olan tebligat
adresleri yukarıda belirtilen adreslerdir. TARAFLAR yasal ikametgâlarını değiştirdikleri takdirde bu
değişikliği karşı TARAF’a 7 iş günü içerisinde noter kanalı ile bildirecektir. Bu hükme aykırı davranan
TARAF’ın diğer TARAF nezdindeki adresine yapılan tebligat hukuken geçerli addolunacaktır. Yukarıda
anılan nedenle bir TARAF’a yapılan tebligatın bila tebligat şerhi ile geri dönmesi halinde, karşı TARAF’a bu
tarihten itibaren tebligatın yapılmış olduğu kabul edilecektir.Taraflar arasındaki tebligatlarda Türk Ticaret
Kanunun’nun 18. Maddesi hükmü uygulanacaktır.
8.

UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu SÖZLEŞME’ye Türk Hukuku uygulanacaktır, herhangi bir uyuşmazlık halinde İstanbul Anadolu
Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. TARAFLAR bu Mahkemelerin yetkili tek yargı makamı
olmasını gayrı kabili rücu olarak kabul ederler.
9. TARAFLAR, bu SÖZLEŞME ve içeriğine hissedarlarının, ortaklarının, iştiraklerinin de uyacağını beyan,
kabul ve taahhüt ederler.
10. İşbu SÖZLEŞME’nin akdedilmiş olması, TARAFLARI, yapılması düşünülen İŞ dahil herhangi bir
sözleşmenin akdedilmesi için kabul ve taahhüt altına sokmaz.
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11. İşbu SÖZLEŞME hükümleri, TARAFLAR arasında İş’i yapma konusunda nihai bir anlaşma yapılmasa
dahi işbu SÖZLEŞME’nin imza ve yürürlük tarihinden itibaren üç (3) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. İşbu
SÖZLEŞME’de dahil olmak üzere, TARAFLAR arasında İş’in sona ermesi halinde dahi yukarıdaki “Gizli
bilginin korunması” başlıklı 3. Madde ile Kişisel Verilerin Korunması başlıklı 4. Madde yükümlülükleri
yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Taraflar, 11 maddeden müteşekkil işbu SÖZLEŞME’yi ................. tarihinde iki orijinal imzalı suret
halinde akdetmişlerdir.

EKOL LOJİSTİK A.Ş.
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