GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
MADDE 1: TARAFLAR
İşbu Sözleşme;
……………………………………..…………………… (“KATILIMCI” olarak anılacaktır)
(“……………………………………………………………………………………………………………….”)
ve
BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM DEPOLAMA TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş. ile
ETA ELEKTRONİK TAŞIMACILIK AĞI TAŞIM. ve TİC. A.Ş.
(birlikte kısaca “BORUSAN” olarak anılacaktır)
(“Ünalan Mahallesi, Libadiye Caddesi, Emaar Ofis Kule, F Blok, No: 82, Kat :15 Üsküdar /İstanbul”)
arasında aşağıda belirtilen şartlarda imzalanmıştır.
KATILIMCI ve BORUSAN ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
Bu Sözleşme, BORUSAN tarafından düzenlenen Hackathon çerçevesinde KATILIMCI ile paylaşılacak her türlü
bilginin gizliliğini koruma altına alacak hükümleri içermektedir.
MADDE 3: GİZLİLİK
BORUSAN, KATILIMCI’ya birtakım bilgiler (teknik, kişisel, ticari dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere) ifşa
edecek olup Taraflar söz konusu bilgilerin korunması amacıyla bu şartların uygulanması hususunda mutabık
kalmışlardır.
3.1. Gizli Bilginin Tanımı: Hackathon’un gerçekleştirilmesi amacıyla, tamamı gizli nitelikte olan (sayılanlarla
sınırlı olmamak üzere); BORUSAN tarafından yazılı olarak (belge, e-mail, fax, toplantı tutanağı, bilgi notu dahil
ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yazılı belge, doküman) ya da sair herhangi bir formda açıkladığı
BORUSAN’a ait ticari, mali, finansal, işletmesel veya teknik nitelikte olan, yaratıcı tasarım ve konseptler,
teknik veriler, web tasarımları, ticaret sırları ve know-how bilgileri, araştırma, ürün planları, ürünler, müşteri
teknik gereksinimleri, yazılım, programlama teknikleri, algoritmalar, hizmetler, tedarikçileri, tedarikçi listeleri,
müşteriler, çalışan listeleri, müşteri listeleri, pazarlar, gelişmeler, icatlar, süreçler, teknoloji, tasarımlar, , araç,
teknik, donanım yapılandırma bilgileri, pazarlama, ön görüler, iş stratejileri, finans yada diğer iş bilgileri, iş,
mali, işlemsel, insan kaynakları ve teknik materyalleri ve benzeri diğer bilgileri basılı, sözlü, görsel ve/veya
elektronik ortamlarda, ifşa edecekleri her türlü bilgi, değerlendirme ve sonuç, “Gizli Bilgi” olarak kabul
edilecektir. Bunun yanısıra gizli bilgiler tüm idari, insan kaynakları süreçleri ve teknik süreçleri, el
kitapçıklarını, uygulama tasarımlarını/spesifikasyonlarını da kapsar. Ayrıca KATILIMCI tarafından gizli
bilgilerden faydalanmak suretiyle elde ettiği yeni bilgiler de Gizli Bilgi kavramı dahilinde kabul edilecektir.
3.2. Gizli Bilginin Korunması: KATILIMCI bu Gizli Bilgileri, büyük bir gizlilik içinde korumayı; Gizli
Bilgiyi, BORUSAN’ın önceden yazılı onayının alındığı durumlar saklı kalmak üzere, herhangi bir 3. kişiye
hangi suretle olursa olsun açıklamamayı ve doğrudan ya da dolaylı olarak Taraflar arasındaki ilişkinin amaçları
dışında kullanmamayı taahhüt eder. KATILIMCI, bu Sözleşme ile kendisine getirilen yükümlülüklere aykırı
davranması halinde doğrudan sorumlu olacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
3.3. Gizli Bilgi Tanımına Girmeyen Bilgiler: Aşağıda sayılan bilgiler Gizli Bilgi tanımının dışındadır:
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3.3.1. Gizli tutma yükümlülüğü olmaksızın daha önceden ifşa olunan, herhangi bir şekilde kamuya mal olmuş
ya da üçüncü kişiler tarafından gizlilik yükümlülüklerine aykırı olmaksızın elde edilmiş olan veya tarafların
kendi çabalarıyla ve diğer tarafın herhangi bir katkısı olmaksızın geliştirilmiş olduğu bilgiler.
3.3.2. Yürürlükte olan kanuni düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince
açıklanması gereken bilgiler. (Şu kadar ki, bu durumda ifşa olunan taraf, diğer tarafı söz konusu mahkeme kararı
veya idari emirden derhal haberdar edecek ve diğer tarafın söz konusu açıklama yükümlülüğünü ortadan
kaldırmak için gerçekleştireceği çabalarda kendisine destek verecektir)
3.3.3. Bu Sözleşme’yi ihlal etmeyecek bir şekilde kamuya açıklanan bilgiler,
3.3.4. BORUSAN tarafından sağlanan bir bilgi sayesinde edinilmiş ya da bir tarafın katılımı ile ortaya
çıkarılmış/geliştirilmiş süreçler, uygulamalar, sistemler hariç olmak üzere projenin gerçekleştirilme sürecine
ilişkin olarak KATILIMCI’dan bu sözleşmeye aykırı olmaksızın edinilen bilgiler.
3.4. Açıklama Yükümlülüğü Olmaması: KATILIMCI Gizli Bilginin ve bu bilgideki hakların tamamen, ilgili
BORUSAN’a ve BORUSAN’ın yetki ve sorumluluğunda olduğunu ve bu bilgilerin ifşa edilmesinin, kendisine
herhangi bir hak, imtiyaz veya öncelik bahşetmeyeceğini kabul eder.
3.5. İhlal: Bu Sözleşmeyi BORUSAN’ın gizli bilgilerini ifşa etmek veya bunları izinsiz bir şekilde kullanmak
suretiyle ya da sair şekilde ihlal KATILIMCI, BORUSAN’a ihlal başına 10.000 TL ödemekle yükümlü
olduğunu, gayrikabili rücu kabul ve taahhüt etmektedir. KATILIMCI BORUSAN’ın gizli bilgilerini ifşa etmek
veya bunları izinsiz bir şekilde kullanmak suretiyle ya da sair şekilde ihlallerden kaynaklanan (kar kaybı da
dahil) doğrudan ve dolaylı her türlü zararını karşılamakla yükümlüdür.
3.6. Gizli Bilginin İadesi: KATILIMCI, Gizli Bilgiyi içeren her türlü belge ve malzemeyi (materyali) tüm
kopyaları ile birlikte Hackathon’un sonunda iade edecek ya da tamamen imha edecek ve imha ettiğini
belgeleyecektir.
3.7. Sözleşme ve Sır Saklama Süresi: İmza tarihinden önce ifşa edilen bilgiler de Sözleşme kapsamına dahil
olmak kaydıyla; İşbu Sözleşme Taraflarca imzalanması tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup Hackathon’un
sona ermesindne itibaren bir yıl süreyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
Madde-4. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI, REKABETE DUYARLI BİLGİ PAYLAŞIMI
4.1. KATILIMCI, Gizli Bilginin kullanımı ile ilgili her türlü yükümlülüğü kendisi üstlenecektir. Herhangi bir
Gizli Bilgi’nin ifşa edilmesi/verilmesi, KATILIMCI’ya, Gizli Bilgi ile ilgili herhangi bir konu, buluş ya da
yenilik konusunda veya herhangi bir patent, tescilli endüstriyel tasarım, ticari marka, telif hakkı ve/veya diğer
fikri ve sınai mülkiyet üzerinde lisans verme yolu ile veya diğer herhangi bir şekilde kullanım hakkı gibi,
Hackathon’u gerçekleştirme amacı dışında, herhangi bir hak verildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.
4.2. KATILIMCI işbu sözleşme kapsamında gerçekleştireceği Hackathon sürecinde herhangi bir üçüncü kişinin
fikri ve sınai haklarını ihlal etmemeyi, herhangi bir kişinin marka, patent, telif hakkı, ticari sır, kaynak kod gibi
haklarına helal getirmemeyi taahhüt eder. KATILIMCI, bu yükümlülüğü ihlalden kaynaklanan her türlü
sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu kapsamda meydana gelen zararların kendisine rücu edileceğini
kabul eder.
4.3. KATILIMCI bu sözleşme kapsamında BORUSAN tarafından kendisine iletilen veri tabanını ve verileri bu
sözleşmedeki amaçlar dışında kendisi veya 3. Kişilerin menfaatine kullanmaz.
4.4. KATILIMCI, Hackathon kapsamında herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle, rekabete duyarlı bilgi paylaşımı
yapmayacağını, müşteri, sektördeki diğer aktörler ya da rakiplere ilişkin herhangi bir şekilde elde ettiği rekabete
duyarlı bilgiyi konsolide ederek ve kümülatif olarak kullanamayacağını, aksi takdirde;
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●

BORUSAN’ın herhangi bir nedenle uğradığı/uğrayacağı (kar kaybı dahil) maddi ve manevi, doğrudan
ve dolaylı zarar ziyan tazminat ve idari adli para cezalarından ve cezai şartlardan doğrudan sorumlu
olacağını ve karşı tarafı derhal nakden ve def’aten tazmin edeceğini,
● BORUSAN’a ihlal başına 10.000 TL ödemekle yükümlü olduğunu,
kabul ve beyan eder.
MADDE 5: DEVİR VE TEMLİK
Taraflar işbu Sözleşme’yi veya onun herhangi bir kısmını veya Sözleşme’den kaynaklanan sorumluluklarının,
hak, menfaat veya yükümlülüklerinin herhangi birini üçüncü kişilere devir ve temlik etmeyecektir.
MADDE 6: ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ:
Sözleşme’nin yürütülmesinde, Taraflar arasında karşılıklı güven, iyi niyet ve anlayış ortamı oluşturulması
esastır. Sözleşme hükümlerinin ifasında anlaşmazlık çıktığı takdirde Taraflar müşterek hareket edecekler ve
karşılıklı görüşmelerle anlaşmazlıkları çözeceklerdir. Uyuşmazlığın yukarıda belirtildiği gibi çözüme
kavuşturulamaması halinde, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın
çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
MADDE 7: SÖZLEŞMENİN İMZASI:
İşbu Sözleşme, taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve serbest irade beyanları ile her bir Taraf’ta kalmak üzere iki (2)
nüsha olarak …………..……… tarihinde düzenlenip imza edilmiştir. Sözleşme’den kaynaklanan damga vergisi
BORUSAN tarafından ödenecektir.
İşbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecektir.
BORUSAN LOJİSTİK DAĞITIM
DEPOLAMA TAŞIM. VE TİC. A.Ş.

………………………………………….

ETA ELEKTRONİK TAŞIMACILIK
AĞI TAŞIM. ve TİC. A.Ş.
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