Ek Protokol - A
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
Bu GĠZLĠLĠK SÖZLEġMESĠ, kayıtlı merkezi Esentepe Mah. Elif Sok. No.4 K.1, Sisli 34394 Istanbul
adresinde kain bir Türk Limited ġirketi olan Nics Telekomunikasyon Ticaret Ltd. Sti. (“NicProxy”) ile
kayıtlı merkezi ____________________________________________________________________
adresinde kain bir _______________ Ģirketi olan _________________________________
______________________(“RSP”) arasında, yetkili temsilcileri vasıtasıyla akdedilmiĢtir. Bu SözleĢme
nihai tarafça imzalandığı tarihte yürürlüğe girer (“Yürürlük Tarihi”).
Bu Gizlilik SözleĢmesi çerçevesinde (“Gizlilik SözleĢmesi”) Taraflar, birbirlerine, değerli, müseccel ve
gizli olarak addettikleri bilgileri ifĢa etmek niyetindedirler.
ġĠMDĠ, BU NEDENLE, Taraflar aĢağıdaki hususlar üzerinde mutabakata varmıĢlardır:

1.

Gizli Bilgi

1.1.

Bu Gizlilik SözleĢmesi’nde "Gizli Bilgi ", bu Gizlilik SözleĢmesi çerçevesinde bilgi veren tarafça
bilgi alan tarafa temin edilen ve Gizli olarak iĢaretlenen veya baĢka Ģekilde Gizli olduğu belirtilen
bilgisayar yazılımları, veriler, bilgiler, veri tabanları, protokoller, referans uygulamalar ve
dokümantasyon ve fonksiyonel ve arayüz spesifikasyonları da dahil ancak bunlarla sınırlı
olmaksızın her türlü bilgi ve materyal anlamına gelecektir. Gizli Bilginin sözlü olarak iletilmesi
halinde, bilgi veren taraf bilgi alan tarafa bilginin ifĢa edilmesinden sonra 15 gün içinde yazılı
olarak da bilgi verecektir.

2.

Gizlilik Yükümlülükleri

2.1.

Gizli Bilginin ifĢa edilmesi karĢılığında, Taraflar aĢağıdaki hususları kabul ederler:
(a) Bilgi Alan taraf, Bilgi Veren taraftan alınan her türlü Gizli Bilgiyi tamamen gizli tutacak ve
makul fiziksel güvenlik önlemlerinin ve iĢletim prosedürlerinin uygulanması da dahil olmak
üzere, bu bilgilerin gizliliğinin korunması için makul tüm gayreti sarf edecektir.
(b) Bilgi Alan Taraf baĢkalarına Gizli Bilgileri ifĢa etmeyecektir. Ancak Bilgi Alan tarafın, bir Ģirket,
ortaklık veya benzer bir kuruluĢ olması halinde, Bilgi Alan tarafın, söz konusu Gizli Bilgiyi bilmesi
gereken yöneticileri, çalıĢanları, yüklenicileri ve temsilcilerine gizli bilgi ifĢa edilebilir. Ancak bu
durumda, Bilgi Alan taraf söz konusu personeli Gizli Bilginin gizliliği ve söz konusu bilginin
gizliliğinin korunmasına iliĢkin prosedürler hakkında uyaracak ve yazılı olarak bu Gizlilik
SözleĢmesinin Ģartlarını okuyup anladıklarını ve bu Ģartların kendileri üzerinde bireysel olarak
bağlayıcılığını kabul ettiklerini beyan etmelerini isteyecektir.
(c) Bilgi Alan taraf, Gizli Bilgi üzerinde yer alan, Gizlilik beyanlarını ve/veya telif hakkı bildirimlerini
değiĢtirmeyecek veya kaldırmayacaktır.

2.2.

Bilgi Alan tarafın iĢbu madde (2) çerçevesindeki görevleri, bilginin alındığı tarihten beĢ (5) yıl
sonra veya Tarafların yazılı mutabakatı üzerine daha erken bir tarihte sona erecektir.

3.

Kullanıma İlişkin Kısıtlamalar

3.1.

Bilgi Alan taraf bu Gizlilik SözleĢmesi kapsamında aldığı Gizli Bilgiyi yalnızca kayıt operatörü
olarak alan adı kayıt hizmetleri amacı ile kullanacağını ve baĢka herhangi bir amaç için
kullanmayacağını kabul eder.
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3.2.

Bu Gizlilik SözleĢmesi ile Bilgi Veren tarafından Bilgi Alana veya bu Gizlilik SözleĢmesi
çerçevesinde Bilgi Alana Gizli Bilginin ifĢa edilmesi suretiyle herhangi bir patent, patent
uygulaması, telif hakkı, ticaret markası, know-how, ticari sır kapsamında herhangi bir ticari
kullanım hakkı veya lisans veya diğer bir NicProxy müseccel hakkı verilmemektedir.

3.3.

Bilgi Alan, Gizli Bilgilere dayanarak herhangi bir türev çalıĢma hazırlamamayı kabul eder.

3.4.

Bilgi Alan, bilgisayar yazılımı, veri ve/veya veritabanı Ģeklindeki her türlü Gizli Bilginin Bilgi Alan
tarafından sahip olunan veya kontrol edilen bilgisayar sistemi/sistemlerinde kullanılacağını kabul
eder.

4.

Muhtelif Hükümler

4.1.

Bu Gizlilik SözleĢmesinin uygulanması ve yorumlanmasında Türkiye kanunları ve geçerli tüm
kanunlar, KHK ve yönetmelikler esas alınacaktır. Yargı yeri ġiĢli, Ġstanbul, Türkiye’dir. Taraflar,
bu Gizlilik SözleĢmesinin icra edilmesine iliĢkin olarak bir Türk mahkemesi nezdinde bir dava
açılması halinde, Mahkemenin tüm kararlarının kendileri üzerinde bağlayıcı olacağını kabul
ederler.

4.2.

Bu Gizlilik SözleĢmesinde belirtilen yükümlülükler sözleĢme yürürlükte kaldığı müddetçe devam
edecektir. Ancak bu Gizlilik SözleĢmesi, (a) bilgi verenin önceden alınmıĢ yazılı onayı ile ifĢa
edilen; veya (b) bilgi alan tarafın herhangi bir hatası olmaksızın kamuya mal olan veya olmuĢ
olan; veya (c) ifĢa edilmeden önce bilgi alan tarafından bilinen; veya (d) bilgi alanın Gizli Bilgiyi
kullanmadan bağımsız olarak geliĢtirdiği; veya (e) bilgi verenin ifĢa edilmesi konusunda bir
kısıtlama olmaksızın genel olarak sunmuĢ olduğu bilgiler ile ilgili olarak Taraflar üzerine
herhangi bir yükümlülük getirmemektedir.

4.3.

Bu Gizlilik SözleĢmesi, herhangi bir tarafın bu SözleĢme çerçevesindeki yükümlülüklerini ihlal
etmesi ve söz konusu ihlalin bilgi veren tarafından, ihlal ettiği iddiasında bulunulan tarafa söz
konusu ihlali bildirmesinin ardından üç (3) takvim günü içinde giderilmemesi halinde
feshedilebilir. Bu SözleĢmenin ihlal nedeniyle bu Ģekilde feshedilmesi halinde, Tarafların
zilyetliğinde bulunan her türlü Gizli Bilgi, bilgi verene derhal iade edilecektir. Bilgi Alan taraf, bilgi
veren tarafa, Gizli Bilgilerin yetkisiz ifĢalarını ve/veya yetkisiz kullanımlarını tamamen gönüllü
olarak bildirecektir; ve bu SözleĢmenin 2. Ve 3. Maddelerinde yer alan yükümlülükler söz
konusu fesihten sonra tam olarak geçerli ve yürürlükte olmaya devam edecektir. Taraflar
arasındaki RSP SözleĢmesinin feshi halinde, Taraflar tüm Gizli Bilgileri derhal bilgi verene iade
edecek ve bilgi alan madde 2 ve 3’te belirtilen yükümlülüklere tabi olmaya devam edecektir.

4.4.

Bu Gizlilik SözleĢmesinin hüküm ve Ģartları Taraflar ve Tarafların halefleri lehine hüküm ifade
edecektir. Tarafların bu Gizlilik SözleĢmesi çerçevesindeki yükümlülükleri devir ve temlik
edilemez.

4.5.

Taraflar, bu Gizlilik SözleĢmesinin ihlalinde mevcut her türlü hukuki ve adil yasal çözüm
yollarına baĢvurma hakkına sahip olacaklarını Kabul ederler.

4.6.

Bu Gizlilik SözleĢmesinin hüküm ve Ģartları yalnızca NicProxy ile RSP arasında yazılı olarak
imzalanmak kaydıyla değiĢtirilebilir.

4.7.

TARAFLAR ARASINDA ĠMZALANAN, YAZILI BĠR SÖZLEġMEDE AKSĠ ÖNGÖRÜLEN
DURUMLAR HARĠÇ OLMAK ÜZERE, TARAFLAR, HERHANGĠ BĠR GĠZLĠ BĠLGĠNĠN
DOĞRULUĞU, TAMLIĞI, DURUMU, UYGUNLUĞU, UYGULANMASI, BELĠRLĠ BĠR AMACA
UYGUNLUĞU VEYA TĠCARETE ELVERĠġLĠ NĠTELĠĞĠ HAKKINDA ZIMNEN VEYA SARĠHEN
HERHANGĠ BĠR BEYAN VEYA TEKEFFÜLDE BULUNMAMAKTADIR VE TARAFLAR GĠZLĠ
BĠLGĠLERĠN ALINMASI VEYA KULLANIMINDAN DOLAYI BĠRBĠRLERĠNE KARġI HERHANGĠ
BĠR YÜKÜMLÜLÜK ALTINDA OLMAYACAKLARDIR.

4.8.

Bu Gizlilik SözleĢmesinin herhangi bir kısmının geçersiz veya icra edilemez olması halinde, söz
konusu kısım bu SözleĢmeden çıkartılmıĢ addedilecektir ve Taraflar: (a) bu SözleĢmeyi
çıkartılan kısmın amaç ve etkisini en yakın Ģekilde yansıtacak Ģekilde tadil etmek üzere iyi niyetli
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müzakerelerde bulunmayı, ve (b) bu Gizlilik SözleĢmesinin geri kalan kısmının her zaman tam
olarak geçerli ve yürürlükte kalmaya devam edeceğini kabul ederler.
4.9.

Bu Gizlilik SözleĢmesi Taraflar arasında bu konuda varılan anlaĢma ve mutabakatın tamamını
içermektedir.

4.10. Bu Gizlilik SözleĢmesinin yüklediği her türlü yükümlülükten, bilgi veren tarafından yazılı olarak
feragat edilebilir. Bu tür bir feragat bir kereye mahsus olmak üzere geçerli olacak ve
benzerliğine bakılmaksızın daha sonraki durumlar için geçerli olmayacaktır.
4.11. Taraflardan hiçbiri, bu Gizlilik SözleĢmesi tahtında diğer Taraftan herhangi bir hizmet satın
alma, satma veya böyle bir hizmete iliĢkin olarak lisans verme yükümlülüğü altında değildir.
4.12. Taraflar, kendi aralarında bu Gizlilik SözleĢmesi ile herhangi bir temsilcilik veya ortaklık iliĢkisi
yaratmak amacını gütmemektedirler.
YUKARIDAKĠ HUSUSLAR MUVACEHESĠNDE ve hukuki bağlayıcılığını kabul ederek, NicProxy ve
RSP’nin usulüne uygun olarak yetkilendirilmiĢ temsilcileri, bu Gizlilik SözleĢmesini yukarıda belirtilen
tarihlerde
Türkiye’de
imzalamıĢlardır

______________________________ ("RSP")

Nics Telekomunikasyon Ticaret Ltd. Sti.
(“NicProxy”)

Ġmza: ____________________________

Ġmza: ____________________________

Ünvan: ___________________________

Ünvan: ___________________________

Ġsim: __________________________

Ġsim: __________________________

Tarih:____________________________

Tarih:____________________________
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