GİZLİLİK ANLAŞMASI

Gmoji Müşteri Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi adına Kuruluş Sözleşmesi temelinde hareket eden ve
ORTAK, ileride birlikte “Taraflar”, münferiden “Taraf” olarak anılacaklardır, işbu Gizlilik Anlaşmasını
(ileride “Anlaşma” olarak anılacaktır) aşağıdaki hususlarda akdetmişlerdir:
Madde 1.
1.1. İşbu Sözleşmede “Gizli bilgi” tabiri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 1.1.2001 tarihinde yürürlüğe
giren Medeni Kanununun bu sözleşmeye uygun maddeleri ile Yine Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret
Kanunu ve Tüketici Kanunun Uluslar arası hukuka ilişkin sözleşmeleri düzenleyen ilgili maddeleri
uyarınca mevzuatı kapsamında ve diğer yasal düzenlemeleri uyarınca, gizli bilgilere dahil edilemeyecek
olan bilgiler hariç olmak üzere, Taraflardan herhangi birinin doğrudan yazılı olarak veya bir taşıyıcı
içinde, ilgili bir kısıtlayıcı erişim ibaresiyle (”Gizli bilgi”, “Gizli”) vermiş olması şartıyla, Taraflardan
birinin diğer Tarafa yazılı, sözlü, elektonik veya daha başka bir şekilde verdiği ve Taraflardan birinin
taraflar arasında akdedilen Sözleşmenin konusuna, Tarafların ekonomik ve ticari faaliyetlerine veya
teknik imkanlarına ve ayrıca ilişkin olan, mamullere, hizmetlere, fiili ve analitik verilere, raporlara ve
materyallere ilişkin olan her türlü bilgi; yenilikçi teknik çözümlerin elemanları (know-how), bunlar dahil
olmak üzere ve bunlarla sınırlı kalmayarak, notlar, dokümantasyon, yazışmalar; Tarafların çalışanlarının
kişisel verileri anlamına gelecektir.
1.2. Gizli bilgiler, Sözleşmenin geçerli olduğu bütün süre boyunca olduğu gibi, bunun sona
erdirilmesinden sonraki beş yıl boyunca da, gizli bilgileri veren Tarafın yazılı rızası olmadan ifşa
edilemez.
Madde 2.
2.1. Taraflar, söz konusu ifşa yükümlülüğünün, Sözleşmenin ve/veya Kanunun gereksinimleriyle ve/veya
yasal olarak yürürlüğe giren bir mahkeme kararıyla öngörüldüğü durumlar hariç olmak üzere, bütün gizli
bilgileri sır olarak saklamakla ve bunları herhangi bir başka kişiye ifşa etmemekle yükümlüdürler.
Bunun için yetkilendirilmiş olan devlet makamları tarafından yetkileri dahilinde talep edilen bilgiler,
sadece, bunun ifşasına ilişkin sorumluluğun doğrudan kanunla öngörüldüğü durumlarda ve ilgili Tarafın
diğer Tarafa önceden, yapılacak olan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 1.1.2001 tarihinde yürürlüğe giren
Medeni Kanununun bu sözleşmeye uygun maddeleri ile Yine Türk Borçlar Kanunu ile Türk Ticaret
Kanunu ve Tüketici Kanunun Uluslar arası hukuka ilişkin sözleşmeleri düzenleyen ilgili maddeleri
uyarınca yürürlükteki mevzuatına uygun olarak tanzim edilmesi gereken tebliğ hakkında bilgilendirmesi
koşuluyla verilebilecektir. Tebliğ yazılı olarak verilmeli ve ilgili Tarafın bilgi vermekle yükümlü olduğu
kanun hükümlerinin yanı sıra, gerekli bilgilerin tüm özelliklerini içeren bir bildirimi içermelidir.
2.2. İşbu Anlaşma ve bunun koşulları uyarınca ifşaya tabi olan gizli bilgiler, ilgili Tarafın yetkili
çalışanlarına, yönetici tarafından imzalanan listeler temelinde ifşa edilebilir.
2.3. Taraflar gizli bilgilerin korunması içini işbu Anlaşmayla belirlenen, mevcut iş döngüsünde, genel
olarak bu türdeki bilgilerin korunması için kullanılan tedbirleri alacaklardır. Ancak, eğer, Tarafın
kuruluşunda, bilgi koruma seviyesinin zorlu iş döngüsü koşulları için normal olandan daha yüksek
olmasını sağlayan bilgi koruma tedbirleri kullanılıyorsa, bu durumda, buna göre, Taraf, gizli bilgilerin
korunmasına yönelik olarak kendisinin normalde kullandığı tedbirleri kullanmakla yükümlüdür.
2.4. Anlaşmanın işbu 2.3 maddesinin gereksinimlerinin yerine getirilmesi koşuluyla, Taraf, aşağıdaki
durumlarda Gizli Bilgilerin ifşa edilmesinden sorumlu olmayacaktır:
a) gizli bilginin ifşası, Tarafların, yazılı şekilde tanzim edilen ön mutabakatları ile yapılmışsa;

b) gizli bilginin ifşası Sözleşmenin gereksinimlerine göre yapılmışsa;
c) gizli bilginin ifşası, işbu Anlaşmanın 2.1. maddesinin hükümleri dikkate alınarak, bir devlet iktidar
makamının (yerel makamlar da dahil olmak üzere) veya bir mahkemenin kararı ile yapılmışsa;
2.4.1. Taraf, gizli bilgilerin ilk kez oluşan veya kendisinin öğrendiği ifşa vakası veya ifşa tehdidi, üçüncü
kişilerce yasadışı şekilde alınması veya kullanılması hakkında karşı Tarafı derhal bilgilendirmekle
yükümlüdür.
2.5. İşbu Anlaşma Taraflarının her biri koşulsuz ve nihai olarak, kendisinin Anlaşma koşullarına uygun
olarak:
a) Gizli bilgileri, üçüncü kişilere sadece, işbu Anlaşmanın 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen koşullarda
ifşa edeceğini;
b) kendisine sunulan gizli bilgilerin depolandığı materyal taşıyıcılardan, sadece, kendisinin Sözleşme
uyarınca diğer Taraf karşısındaki yükümlülüklerini uygun şekilde yerine getirmesi için gerekli olan
sayıda kopya alacağını garanti etmektedir.
2.6. İşbu Anlaşma uyarınca bir Tarafa verilen, gizli bilgilerin kaydedildiği bütün materyal taşıyıcılar ve
aynı zamanda, bunlardan alınmış her türlü kopyalar karşı Tarafın (karşı Tarafların) mülkiyetidir ve
Tarafça iade edilecek ve/veya bertaraf edilecektir.
Madde 3.
3.1. Taraflar, gizli bilgilerin herhangi bir üçüncü tarafa ifşa edilmesine yol açan çalışanlarının faaliyetleri
için sorumluluk taşıyacaklardır.
3.2. Taraf, Gizli bilgileri işbu Anlaşmanın koşullarını ihlal ederek üçüncü kişilere ifşa etmesi durumunda,
karşı Tarafın maruz kaldığı zararı tam olarak tazmin etmekle yükümlüdür.
Madde 4.
4.1. Taraflardan herhangi biri, diğer Taraflarca, işbu Anlaşma kapsamında kendisi tarafından aktarılan
Gizli Bilgilerin güvenliğini sağlayıp sağlamadıklarının kontrolünü, bunun için Türkiye Cumhuriyeti’nde
Yürürlükte olan ve Uluslararası Hukuk mevzuatına aykırı olmayan yöntemleri kullanarak gerçekleştirme
hakkına sahiptir.
Madde 5.
5.1. İşbu Anlaşma, Taraflar arasında Gizli Bilgi mübadelesine ve Gizli Bilgilerin korunmasına ilişin
olarak akdedilen bütünleşik bir belgedir.
5.2. İşbu Anlaşmadaki düzeltmeler ve değişiklikler, sadece, Tarafların usulüne uygun yetkili temsilcileri
tarafından imzalanan yazılı bir anlaşma temelinde yapılabilecektir.
Madde 6.
6.1. Taraflar, aralarında işbu Anlaşmanın yerine getirilmemesi, ihlali, sona erdirilmesi veya geçersiz
sayılmasına ilişkin olarak veya bunlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek bütün şikayetleri, anlaşmazlıkları,
çelişkileri veya görüş ayrılıklarını iyi niyetle barışçıl bir şekilde çözümlemekle yükümlüdürler, ancak,
eğer Taraflar bir uzlaşmaya varamazlarsa, işbu Anlaşmadan doğan bütün şikayetler, anlaşmazlıklar,
çelişkiler ve görüş ayrılıkları, anlaşmazlıkların çözümlenmesi için Sözleşmeyle öngörülen usul için
çözümlenecektir.

Madde 7.
7.1. Kağıt veya makine taşıyıcılar (disketler, kompakt diskler ve diğer taşıyıcılar) üzerindeki Gizli
Bilgiler (ticari sır içeren bilgiler de dahil olmak üzere) aşağıdaki yöntemlerden herhangi biriyle
verilecektir:
7.1.1. Taraflarca öngörülen usul içinde taahhütlü posta ile gönderilerek.
7.1.2. Tarafların kuryeleriyle.
7.1.3. Sözleşmeyle ve işbu Anlaşmayla öngörülen usul içinde.
7.2. Taraflar arasında akdedilen Sözleşme uyarınca, Taraflar arasındaki elektronik şekildeki yazışma
(bilgi) gönderimi (ticari sır içeren bilgiler dışında), Tarafların karşılıklı mutabakatlarıyla elektronik posta
araçları ile gerçekleştirilebilecektir.
7.3. Taraflar ve üçüncü kişiler arasında, Sözleşmenin konusunda ilişkin bilgilerin gönderimi, diğer
Taraflarla yazılı mutabakat yapılması koşuluyla, elektronik şekilde gerçekleştirilebilecektir.
7.4. Gizli bilgilerin bulunduğu yazışmaların, elektronik posta ve/veya faks araçları kullanılarak
gönderilmesine, sadece, iletilen mesajların ve/veya bunların iletildiği iletişim kanallarının, Türkiye
Cumhuriyeti Bilişim Yasası ve Türk Ticaret ve yürürlükte öngörülen usul içinde belgelendirilmiş olan
şifreleme (kriptolama) araçlarıyla korunması veya Tarafların (Tarafın) korunan kurumsal bilgisayar ağı
dahilinde yapılması koşuluyla izin verilir.
7.5. Her bir Taraf, makine taşıyıcılarda (flaş bellek, kompakt diskler ve diğer taşıyıcılar) iletilen bilgilere,
elektronik türdeki belgelere ve çalışma materyallerine, elektronik posta mesajlarına (eklenen dosyalar da
dahil olmak üzere) bilgisayar virüslerinin bulaşmasını engellemek için mümkün olan bütün önlemleri
alacaktır.
7.6. Kağıt üzerinde ve makine taşıyıcılar içinde aktarılacak belgelerin ticari sır içermesi durumunda,
belirtilen taşıyıcılar üzerine, bilgi sahibini ve yerini belirtilen bir ilgili kısıtlayıcı damganın konması
zorunludur.
Madde 8.
8.1. İşbu Anlaşma, telif hakları, ticari markalar ve Gizli Bilgilerin üretilmesi, kullanılması veya satılması
hakkı da dahil olmak üzere hiçbir fikri mülkiyet hakkı sağlamaz.

