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GİZLİLİK VE GİZLİ BELGELERİN AÇIKLANMAMASI İLE İLGİLİ SÖZLEŞME
1. TARAFLAR
Aşağıda adı geçen kişiler veya yetkililer, kurmuş oldukları iş ilişkisinin gereği olarak yazılı veya
sözlü bilgi alışverişinde bulunacaklarından, gizlilik, gizli bilgilerin hiçbir biçimde Bilgi Sahibi
dışında kullanılmayacağı ve üçüncü kişilere hiçbir biçimde verilmeyeceği konusunda bu
sözleşmenin imzalanması konusunda anlaşmaya varmışlardır.
Gizli Bilgi Sahibi Taraf1
Adı Soyadı
:
Ticaret Unvanı
:
Adresi
:
Telefon / e-posta
:
Gizli Bilgileri Alan Taraf
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ
Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No.19 C 231 Kavacık Kavşağı - Beykoz İstanbul
0216 681 53 05 / ikose@medipol.edu.tr/ zcansap@medipol.edu.tr
2. GİZLİ BİLGİNİN KAPSAMI
2.1.
Bilgi sahibi, karşı tarafın vereceği hizmeti göz önünde bulundurarak, karşılıklı güven
ilkesi çerçevesinde, kendisine ait gizli bilgileri vermektedir. Gizli bilgi taraflardan birinin
diğerine teknik, mali veya ticari nitelikte olan her türlü bilgi, proje, patent, faydalı model,
eser, bilgisayar yazılımı, ara yüzler, kaynak kodları ve endüstriyel tasarım konularında
yapılacak olan işlerin gereği olarak yazılı ve/veya sözlü veya her türlü diğer araçlarla
paylaşılan tüm bilgileri kapsar.
3. GİZLİ BİLGİLERİ ALANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1.
Gizli Bilgileri Alan Taraf, yukarıda sayılan bilgileri gizli tutulması talebi ile aldığını ve bu
bilgilerin Gizli Bilgi Sahibine ait olduğunu kabul eder.
3.2.
Gizli Bilgileri Alan Taraf, gizli bilgilerin taraflar arasındaki ticari ilişki dışında
kullanılmayacağını, bu bilgilerin yalnız gizli bilgiyi alanın işle ilgili sözleşmesi olan
yetkililerine verileceğini ve gizli bilgilerin belirtilen şekilde korunabilmesi için her türlü
önlemi alacağını taahhüt eder.
3.3.
Gizli Bilgileri Alan Taraf, gizli bilgi kapsamında olan bilgi ve belgeleri taraflar arasındaki
ticari ilişkinin gerektirdiği işlemler dışında çoğaltamaz, kopyalayamaz, suretlerini
alamaz.
3.4.
Taraflar alt çalışanlarının ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu
sözleşme yükümlülüklerine aykırı davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde
doğrudan sorumlu olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.5.
Gizli bilgilerin saklandığı bilgi sistemleri, Üniversitenin genel güvenlik politikası
kapsamında taraflarca güvenli kabul edilmektedir. Bu sistemlere yüklenen verilerin
güvenliğinden Üniversitenin ilgili birimleri sorumludur.
4. GİZLİ TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BAŞLADIĞI TARİH
4.1.
Gizli bilgi alanın yükümlülükleri gizli Bilgi Sahibi tarafından Gizli Bilginin bu sözleşme
uyarınca kendisine serbestçe verildiği andan itibaren başlar. Patent, Marka, Endüstriyel
Tasarım veya Faydalı Model Belgesi başvurularının resmi ofise yapılması ve yasal
süresi içinde adı geçen bu başvurunun/başvuruların yayımlanması ile yayımlanan içerik
itibariyle gizlilik sona erer.
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5. LİSANSIN YOKLUĞU
5.1.
Gizli Bilgileri Alan Tarafa yukarıda belirtilen gizli bilgilerin karşılıklı güven ilkesi
çerçevesinde sunulmuş olması, yukarıda belirtilen haklarda lisans (veya know – how)
verildiği anlamına gelmez. Bu nedenle de Gizli Bilgileri Alan Tarafın lisans hakları söz
konusu değildir.
6. DEVİR YASAĞI
6.1.
Gizli Bilgi Alan Taraf, Gizli Bilgi Veren Tarafın yazılı ön izni olmaksızın bu sözleşmeyi
ya da sözleşmeden doğan herhangi bir hak, alacak, borç ve yükümlülüklerini
başkalarına devir edemez.
7. BİLDİRİMLERİN ŞEKLİ VE USULÜ
7.1.

İşbu sözleşmeye ilişkin tüm yazılı ve sözlü bildirimler taraflara ait adresler üzerinden
yapılacaktır. Taraflara ait e-mail adresleri, kargo ile yapılacak olup usulüne uygun
olmayan bildirimlerden doğabilecek zararlardan Medipol TTO sorumlu tutulmaz.

8. SÖZLEŞMEYE AYKIRI DAVRANIŞ
8.1.
Gizli Bilgileri Alan Taraf, bu sözleşmedeki gizli bilgileri kişisel olarak veya üçüncü kişiler
aracılığıyla açıklar ya da kullanır ise, çıkar sağlayıp sağlamadığı dikkate alınmaksızın
sözleşmeye aykırı davranmış olduğu kabul edilir. Gizli Bilgilerin, Gizli Bilgiyi Alan
Taraf’ın yardımcısı ya da çalışanı tarafından açıklanmış olması, Gizli Bilgileri Alan
Taraf’ın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
8.2.
Gizli Bilgileri Veren Taraf, gizli bilgilerin açıklandığını yada kullanıldığını öğrendikten
sonra, en kısa süre içerisinde Gizli Bilgiyi Alan Tarafa bu durumu yazılı olarak bildirir.
9. YETKİLİ MAHKEME
9.1.
Bu sözleşme konusu işlemlerden kaynaklanabilecek her çeşit anlaşmazlık taraflar
arasında ve iyi niyet kuralları çerçevesinde görüşmeler yoluyla çözümlenecektir.
Çözümlenemeyen anlaşmazlıklarda yetkili yargı merci İstanbul Mahkemeleri ve İcra
Daireleri olacaktır.
10. SÖZLEŞMENİN İMZASI
10.1. İş bu sözleşme, 10 (on) madde, üç (3) sayfa ve ayrıca taraflarca imzalanmış hizmet
bedelleri ekinden oluşmuş, taraflarca okunmuş, anlaşılmış ve serbest irade beyanları
ile, …. /…./2016 tarihinde 2 (iki) nüsha olarak düzenlenip, her 2 nüsha da Gizli Bilgileri
Veren ve MEDİPOL TTO tarafından mutabık kalınarak imzalanmıştır. İmzalanan iş bu
sözleşme taraflarda birer nüsha kalacak şekilde dağıtılmıştır.
Gizli Bilgileri Veren

Gizli Bilgileri Alan
Medipol Üniversitesi TTO adına
TTO Direktörü İlker KÖSE

Patent Uzmanı Zeynep Elif CANSAP
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