GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
İşbu Sözleşme, _______________ tarihinde (“Geçerlilik tarihi”):

(1)

_______________________________________ adresinde faaliyet gösteren
________________________ (“Program Ortağı”) ile

(2)

Reşitpaşa Mahallesi Tuncay Artun Caddesi Emirgan 34467 İstanbul, Türkiye
adresinde faaliyet gösteren Borsa İstanbul A.Ş. (“Borsa İstanbul”)

arasında imzalanmıştır.

GİRİŞ
(A)

Taraflar, “Listingİstanbul Programı için Mutabakat Zaptı” çerçevesinde
etkinlikler düzenlenmesi amacıyla (“Amaç”) birbirlerine bilgi vermek
istemektedir.

(B)

Amacı gerçekleştirirken, tarafların birbirlerine Gizli Bilgi aktarmaları
gerekecektir.

Taraflar, Gizli Bilgiyi bu Sözleşmede düzenlenen şartlara göre kullanmayı kabul
ederler.

BU ÇERÇEVEDE, TARAFLAR AŞAĞIDAKİ HUSUSLARDA
ANLAŞMIŞLARDIR:
1.

Gizlilik

1.1.

“Gizli Bilgi”, bu Sözleşme çerçevesinde, Amaçla bağlantılı olarak açıklanan
tüm bilgileri ve ayrıca Amaçla bağlantılı olmasa dahi, tarafların
görüşmelerinde (yazılı, sözlü, elektronik ortamda, doğrudan ya da dolaylı
olmasına bakılmaksızın) Geçerlilik Tarihinden önce, Geçerlilik Tarihinde veya
bu tarihten sonra açıklanan ve bilgiyi veren tarafın ürün ve hizmetlerini,
verilerini, veri tabanını, operasyonlarını, müşterilerini, üyelerini, geleceğe
dönük planlarını, know-how’ını, tasarım haklarını, ticari sırlarını, piyasa
bilgisini ve/veya iş ilişkilerini, bilgisayar programlarını, kaynak, amaç veya
başka bilgisayar kodlarını, teknik ve diğer sunumlarını, dokümanlarını,
şemalarını; telif haklarını, ticari markalarını, patentlerini; teknik, iş, müşteri,
tedarikçi ve ürün geliştirme plan veya bilgilerini, stratejilerini, pazarlama
planlarını, mali işlerini veya tarafların görüşmeleri sonucunda açıklanan ve
emareler veya başka özel işaretlerden, açıklamanın koşulları ya da bilginin
doğasından, sahibine özel veya gizli olduğu makul şekilde anlaşılan bilgileri
kapsar.

1.2.

Bilgiyi alan taraf:
1.2.1. Gizli Bilgileri Amaç çerçevesinde gerçekleştirilecek işler dışında
herhangi bir amaçla kullanmamayı;
1.2.2. Gizli Bilgileri, bu Sözleşmenin amaçları için gerekenin ötesinde
kendisi ve bağlı ortaklıklarıyla ve kendisinin ve bağlı ortaklılarının
personeli, yöneticileri, yetkilileri, yüklenicileri ve danışmanları
dışındaki üçüncü kişilerle paylaşmayacağını; bu sayılanlarla, sadece bu
Sözleşmenin Amacı çerçevesinde paylaşacağı bilgileri de, ancak
bilgiyi alan tarafın, ilgili personel, yönetici, yetkili, yüklenici ve
danışmanlarının bu Sözleşmenin şartlarına vakıf olmasını ve bu
sözleşmenin koşullarına uymasını sağlayarak paylaşmayı;
1.2.3. Gizli Bilgilere yetkisiz erişimi, Gizli Bilginin yetkisiz kullanımını veya
ifşasını önlemek için azami çaba göstermeyi ve
1.2.4. Yazılı olarak talep edildiği takdirde, Gizli Bilgilerin asıllarını ve tüm
kopyalarını açıklayan tarafa iade etmeyi, sistemden silmeyi veya imha
etmeyi (Bu şarta halel gelmeksizin, kanunen veya denetim
gereklilikleri nedeniyle saklanması gereken Gizli Bilgiler bu
Sözleşmenin şartlarına tabi olacak saklanacaktır).
kabul eder.

1.3.

Bu Sözleşmenin sınırlamaları, aşağıdaki şartları taşıyan Gizli Bilgilerin ifşası
için geçerli değildir (“İstisna Tutulan Gizli Bilgiler”);
1.3.1. Gizli Bilgileri alan tarafın Sözleşmeyi ihlali dışında bir nedenle
kamuya açıklanan veya açıklanabilecek;
1.3.2. Kanunen bu bilgileri almaya yetkili bir kişiye açıklanması kanunen
gerekli olan veya ifşa edilmesi yetkili bir düzenleyici kurum tarafından
talep edilen;
1.3.3. Gizli Bilgileri alan tarafın taraf olduğu ve bir mahkeme, hakem veya
idari mahkemenin baktığı bir davanın kovuşturmaları nedeniyle
açıklanması gereken;
1.3.4. Karşı tarafın bu Sözleşmenin ihlali dışında bir sebeple zaten bilgisi
dahilinde olan;
1.3.5. Üçüncü bir şahıstan, benzeri sınırlamalara tabi olmadan ve bu
Sözleşme ihlal edilmeksizin alınan;
1.3.6. Taraflardan birinin veya bağlı bir şirketinin karşı taraftan bağımsız
olarak geliştirdiği veya aldığı; ya da
1.3.7. Karşı tarafın açıklanmasına yazılı olarak izin verdiği bilgiler.

1.4.

Bilgileri alan taraf, bu Sözleşmenin 1.3 no’lu maddesine istinaden Gizli
Bilgileri açıklamak durumunda kalması halinde, yasal düzenlemeler ve
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yasal/idari otorite kararları çerçevesinde bilgi vermeye ilişkin engelleyici bir
düzenlemenin bulunmaması halinde karşı tarafa bunu makul bir sure önceden
bildirecektir.
1.5.

Taraflar, bu Sözleşme şartları uyarınca aldıkları Gizli Bilgileri Bağlı
Şirketlerine aktarabilirler; ancak bu hüküm, her bir Bağlı Şirketin bu
Sözleşmenin şartlarını bilmesine tabidir. Bu Madde 1.5 çerçevesinde, “Bağlı
Şirket”, (i) taraflardan birinin, dolaylı veya doğrudan, sermayesinin veya oy
haklarının en az %50’sine sahip olduğu, (ii) yukarıdaki (i) şıkkında belirtilen
şartları taşıyan bir şirketin, doğrudan veya dolaylı olarak, sermayesinin veya
oy haklarının en az %50’sine sahip olduğu bir şirketi ifade eder. Taraflar Bağlı
Şirketlerinin isim ve adreslerini birbirlerine bildireceklerdir.

2.

Tazminatlar

2.1.

Gizli bilgileri veren tarafın diğer hak ve taleplerine halel gelmeksizin, gizli
bilgileri alan taraf, bu sözleşme hükümlerini ihlal etmesi nedeniyle gizli
bilgileri veren tarafın uğradığı tüm zararlardan sorumlu olacağını, gizli
bilgileri veren tarafın tazminatın yanı sıra, gizliliğin ihlalinin önlenmesi için
her türlü mevcut hukuki yollara başvurabileceğini; gizli bilgileri alan taraftan
sözleşmenin eksiksiz ifasını talep edebileceğini anlar ve kabul eder.

3.

Değişiklikler

3.1.

Sözleşmede yapılacak değişiklikler ancak yazılı olarak yapılması ve taraflarca
veya taraflar adına imzalanması halinde geçerli olacaktır.

4.

Sözleşmenin Bölünebilirliği
Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen kanuna aykırı,
geçersiz veya uygulanamaz olduğunun anlaşılması halinde, bu hüküm veya
ilgili kısmı bu Sözleşmenin bir parçası sayılmaz ve Sözleşmenin kalan
kısmının hukuka uygunluğu, geçerliliği veya uygulanabilirliği etkilenmez.

5.

Bildirimler

5.1

Bu Sözleşmeyle ilgili tüm bildirim, talep veya istekler yukarıda belirtilen
adreslere (veya karşı tarafa yazılı olarak bildirilen başka bir adrese) iadeli
taahhütlü postayla veya ulusal çapta bir kuryeyle yazılı olarak gönderilecektir.
Taahhütlü olarak gönderilen bildirimler, alındı tarihi itibariyle, kuryeyle
gönderilen bildirimlerse teslim edildiği tarih itibariyle yapılmış sayılır.

5.2

Bu Sözleşmenin feshi veya temerrütle ilgili tüm bildirimler yukarıda belirtilen
adreslere (veya karşı tarafa yazılı olarak bildirilen başka bir adrese) yazılı
olarak, iadeli taahhütlü postayla veya noter kanalıyla yapılacak ve alındı tarihi
itibariyle teslim edilmiş sayılacaktır.

6.

Çekinceler

6.1.

İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü:
6.1.1. Herhangi belirli bir bilginin paylaşılması;
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6.1.2. Açıklanan bir bilginin bir ürüne uygulanması;
6.1.3. Bu Sözleşme uyarınca açıklanan herhangi bir bilginin doğruluğunun
veya eksiksizliğinin garanti edilmesi;
6.1.4. Herhangi bir fikri mülkiyet hakkı lisansı verilmesi;
6.1.5. Karşı tarafa herhangi bir ürün satılması veya karşı taraftan ürün
alınması;
6.1.6. Taraflardan birinin diğeriyle herhangi bir sözleşme imzalaması
zorunluluğu olarak yorumlanamaz.
7.

Sözleşmenin Süresi

7.1.

Bu Sözleşme, Geçerlilik Tarihi itibariyle yürürlüğe girer ve bu tarihten beş (5)
yıl sonra otomatik olarak sona erer. Ancak daha önce, taraflar karşı tarafa
yazılı olarak bildirmek suretiyle Sözleşmeyi sona erdirebilir. Sözleşmenin
feshi veya sona ermesi ile ilgili bu hükme halel gelmeksizin, Sözleşmenin
feshi veya sona ermesinden önce karşı tarafa verilen Gizli Bilgilerle ilgili
olarak, Gizli Bilgileri alan tarafın bu Sözleşmeden doğan tüm yükümlülükleri,
Sözleşmenin feshini veya sona ermesini takip eden beş (5) yıl boyunca geçerli
kalacaktır. Program Ortağı ve Borsa İstanbul’un ilgili Temsilcilerinin bu
Sözleşmeden doğan gizlilik ve açıklamama yükümlülükleri ise, Program
Ortağı ya da Borsa İstanbul’un ilgili Temsilciyle arasındaki ilişkinin gönüllü
veya zorunlu olarak sona ermesini takip eden beş (5) yıllık süre boyunca
geçerli olacaktır.

8.

Geçerli Hukuk ve Yetkili Mahkeme

8.1.

Bu Sözleşme Türk hukukuna tabidir ve Türk hukukuna göre yorumlanacaktır
ve Taraflar bu Sözleşmeyle, bu Sözleşmeden veya bu Sözleşmeyle bağlantılı
olarak doğabilecek her türlü ihtilafta Türk mahkemelerinin ve icra dairelerinin
yetkili olduğunu kabul ederler.

Program Ortağı ve Borsa İstanbul, sekiz (8) maddeden oluşan bu Sözleşmeyi yukarıda
yazılı tarihte usulünce imzalamışlardır.

Borsa İstanbul A.Ş.

__________________________
(Program Ortağı-Ticari Unvanı)
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