GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme, merkezi Gülbahar Mahallesi Cemal Sururi Sokak Halim Meriç İş Merkezi
No:15/43 Mecidiyeköy İstanbul, Türkiye adresinde bulunan Fordefence Bilişim ve
Danışmanlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra FİRMA olarak belirtilecektir)
ile

arasında ( Bundan sonra MÜŞTERİ olarak belirtilecektir)
………/…………/………… tarihinde imza ve ifa edilmiştir.
1. TANIMLAR
İşbu Sözleşme’de, aşağıda belirtilen terim ve ifadeler, yine aşağıda belirtilen anlamlara
sahip olacaktır:
(a) "Amaç", taraflar arasında “dijital verilerin incelenmesi ve dijital delil araştırması” na
ilişkin kurulacak iş ilişkisi hususunda ya da söz konusu iş ilişkisi ile ilgili olarak yapılacak
her türlü görüşme ve müzakereler anlamına gelecektir.
(b) "Gizli Bilgi", Müşteri tarafından veya bu taraf adına hareket eden başka herhangi bir
üçüncü tarafça FİRMA’ya (yazılı olarak, kâğıt üzerinde, kaset, CD, Disket, Harici Disk,
Bilgisayar, Tablet, Cep Telefonu veya başka herhangi bir araç ya da vasıta ile) ifşa edilen
her türlü bilgi veya veriler anlamına gelecektir.
2. GİZLİ BİLGİLERİN KULLANIMI
Gizli Bilgilerin karşılıklı olarak temin ve ifşa edilmesi hususunda, taraflardan her birisi
diğer tarafın Gizli Bilgileri ile ilgili olarak:
(a) Firma, Müşteriye ait söz konusu tüm bilgileri gizli tutup, yalnızca ve yalnızca
müşterinin istekleri doğrultusunda ve teknik inceleme hizmetleri için kullanacağını,
bununla birlikte inceleme neticesinde elde edilen her türlü bilginin de bu kapsamda
olacağını,
(b) Dijital delillere ilişkin bilgilerin hiçbir bölümünü teknik inceleme hizmetleri için
gerekli olan haller dışında çoğaltmayacağını ve yazıya dökmeyeceğini; gerekli olması
halinde gerekli analizler son bulduğunda kopya diskin silineceğini, bu şekilde çıkartacağı
her türlü nüshaları, röprodüksiyonları ve yazıya dökülmüş gizli bilgileri ifşa eden tarafın
mülkiyeti olarak kabul edeceğini, bunun haricindeki durumlarda kesinlikle böyle bir
çoğaltma ya da yazıya dökme işlemi gerçekleştirmeyeceğini;
(c) Dijital delillere ilişkin bilgileri, bunları hizmet için bilmesi gereken çalışanları,
müdürleri ve profesyonel danışmanları/avukatları dışındaki çalışanlarına ifşa
etmeyeceğini ve söz konusu bu çalışanlarını, müdürlerini ve danışmanlarını da, Alıcı
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tahtında bu tip gizli bilgileri ifşa etmemekle yükümlü kılacağını
(d) Müşterinin Gizli Bilgilerine uygulayacağı güvenlik tedbirlerinin ve söz konusu
bilgilere göstereceği özenin, kendi öz gizli veya mülkî bilgilerine uygulamakta olduğu
güvenlik tedbirlerinden ve özenden daha düşük olmayacağını taahhüt etmektedir.
3. GİZLİ BİLGİLERİN İADE EDİLMESİ
FİRMA:
(a) teknik inceleme hizmetleri tamamlanmasının veya diğer taraftan yazılı bir talepte
bulunulmasının ardından hazırlanacak olan “ teknik inceleme raporu” veya “ teknik
bilirkişi mütalaası” ile birlikte müşteriye, bu tarafın Gizli Bilgilerini içeren her türlü
materyali ve tüm bilgileri talep üzerine (ve bunların tüm suretlerini) iade edecektir ve
(b) teknik inceleme hizmetleri tamamlanmış olmasına ve her türlü belge ve
malzemelerin yukarıda belirtilen biçimde iade edilmesine rağmen, Madde 2’de
öngörülen yükümlülükler ile bağlı olmaya devam edecektir.
4. FERAGAT VE GARANTİ
(a) Her bir taraf, kendi Gizli Bilgileri ile ilgili her türlü haklarını saklı tutmaktadır ve
taraflara, işbu özleşmede açık olarak belirtilen hak ve yükümlülükler dışında hiçbir hak
ve yükümlülük verilmediği gibi, verildiği de ima edilmemiştir. İşbu Sözleşmenin
içeriğinde bulunan veya ifa edilmesi ile ilgili olan hiçbir husus, taraflardan herhangi
birisini Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı yükümlülük teşkil etmeyecektir.
(b) Müşteri uhdesinde bulunan kendisine ve/veya üçüncü kişilere ait Gizli Bilgilerini
Firma’ya teknik inceleme hizmetleri maksadı kapsamında kullanmak üzere ifşa etme
hakkına sahip olduğunu garanti etmekte ve Firma’yı bu tip gizli bilgileri teknik inceleme
hizmetleri maksadı kapsamında kullanmak üzere yetkilendirmektedir. Aksi halde Firma,
uğradığı-uğrayabileceği, maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararını Müşteri’den
tazmin edebilecek olup bu halde Müşteri, Firma’nın ilk yazılı talebi üzerine belirtilen
zarar kalemini nakden ve defaten ödemeyi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
5. GİZLİLİK
Her bir taraf, işbu Sözleşmenin gizli niteliğini koruyacağını ve bu Sözleşmeyi de, diğer
tarafın (ya da söz konusu diğer tarafın bir parçasını teşkil ettiği Şirketler Grubu’nda yer
alan başka herhangi bir şirketin) adını da herhangi bir reklam, ilan ya da işbu Sözleşmeyi
ilgilendiren başka herhangi bir ifşa işleminde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt
etmektedir.
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6. TEBLİGATLAR
İşbu Sözleşme tahtındaki tüm tebligatlar yazılı olacak ve değişikliği yazılı olarak
bildirmediği müddetçe tarafların yukarıdaki adreslerine yapılacak tüm tebligatlar bizzat
kendisine yapılmış sayılacaktır.
7. FESİH
İşbu Sözleşme, taraflar arasındaki hizmet sözleşmesi devam ettiği müddetçe yürürlükte
kalacaktır. Ayrıca taraflar arasındaki sözleşmenin feshedildiği tarihten itibaren 3 (üç)
yıllık bir süre boyunca geçerliliğini koruyacaktır.
8. DEVİR VE TEMLİK
İşbu Sözleşme burada sözü edilen taraflara mahsus olup, taraflar arasındaki hizmet
sözleşmesine binaen hak ve alacaklar herhangi bir tarafça, önceden ilgili diğer tarafın
yazılı izni alınmaksızın kısmen ya da tamamen devredilmeyecek ve/veya başka herhangi
bir suretle temlik edilmeyecektir.
9. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ, GEÇERLİ HUKUK VE MEVZUAT
İş bu Sözleşme, taraflar arasında Gizli Bilgiler ile ilgili olarak yapılmış bulunan
Sözleşme ve anlaşmaların bütününü teşkil etmekte olup, taraflar arasında bu hususta
daha önceden yapılmış bulunan diğer her türlü Sözleşme, anlaşma ve taahhütlerin yerini
almaktadır.
Taraflar arasında gerçekleştirilen dijital yazışmalar, uyuşmazlıkların çözümünde,
taraflarca Mahkemeler nezdinde delil mahiyetinde olduğu kabul edilmiştir.
İş bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Adalet Sarayı Mahkemeleri ve
İstanbul Adalet Sarayı İcra Müdürlüklerinin münhasır yetkisi olduğu taraflar Kabul
edilmektedir.
İşbu Sözleşme taraflar adına, ilgili tarafların yasal olarak yetkilendirilmiş temsilcileri
tarafından yukarıda belirtilen tarihte imzalanmıştır.

……………………………..

……………………………..

Firma adına imzalayan

Müşteri adına imzalayan

EK: 1- Şirket imza sirküleri
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