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GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR
a) Büyükdere Cad. 215, QNB Finansbank Kristal Kule 34394 Şişli / İSTANBUL adresinde kain eFinans
Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle sözleşmede eFinans adıyla anılacaktır)
b) ………………………………………………………. adresinde kain
…………………………………………………………………………………………
(Bundan böyle sözleşmede ERP FİRMASI adıyla anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
Gizlilik Anlaşması’nda eFinans ve ERP FİRMASI ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
2. KONU
Taraflar, ERP FİRMASI’nın müşterilerinin, eFinans tarafından geliştirilen ve piyasaya sürülen elektronik faturaya,
elektronik deftere, elektronik arşive ve kayıtlı elektronik posta ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ileride
eFinans tarafından geliştirilecek ve piyasaya sürülecek yeni ürün ve hizmetlerin (hepsi birlikte “Hizmetler”)
kullanımına geçişlerini ve bu işletmelerin uygulamalarının (entegrasyonunu) sağlayacak uygulamanın
geliştirilmesi için ortak çalışma yürütmek üzere anlaşmışlardır.
Taraflar, işletmelerin Hizmetlerin kullanımına yönelik olarak ortak çalışmalar yürütmek üzere bir araya
gelmişlerdir. Bu çalışma kapsamında ERP FİRMASI, müşterilerinin eFinans’ın kullanıma sunduğu veya sunacağı
Hizmetleri kullanabilmesi için ara bağlantıyı sağlayacak olan “konnektör” olarak veya farklı ürün isimleriyle
adlandırılan uygulama veya uygulamalar geliştirecektir. eFinans bu uygulamaların geliştirilmesi için teknik bilgiyi
ve test ortamını sağlayacaktır.
Bu Sözleşme’nin yapılması eFinans’ın ERP FİRMASI ile ve ERP FİRMASI’nın eFinans ile çalışmak zorunda
olduğu anlamına gelmez. Karşılıklı asıl işin yapılması konusunda başka bir sözleşme yapıp yapmamak
konusunda Taraflar tamamen serbesttir.
Taraflar vereceği her türlü hizmet nedeniyle veya bu hizmet sırasında elde edeceği her türlü bilgi ve sırrı süresiz
olarak gizli tutmayı kabul ve taahhüt etmektedir. İşbu Sözleşme ile bu gizlilik prensibinin koşullarının tespiti
amacıyla bu Sözleşme imzalanmıştır.
3. TARAFLAR’IN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1.
Bir Taraf’ın ifa edilen iş için diğer tarafa ifşa ettiği bilginin, fikri mülkiyet haklarının, ticari marka ve
patentlerin, lisanslar, yazılımlar ve diğer her türlü malvarlığı hakkındaki malumatlar ile satış planları, fiyat,
fiyatlandırma politikaları, müşterileri, müşteri bilgileri vb.’nin gizli bilgi (“Gizli Bilgi”) olacağını, işbu Sözleşme
konusu gizli bilgilerin diğer Taraf’ça büyük bir gizlilik içinde korunacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Taraflar,
Gizli Bilgi’lerin, herhangi bir üçüncü kişiye karşı diğer Taraf’ın bilgisi dışında verilmeyeceğini, doğrudan ya da
dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında kullanmamayı taahhüt ederler.
3.2.
Taraflar’dan birine ait Gizli Bilgi’nin, diğer Taraf’ça ya da müdürleri, sigortalı olsun veya olmasın her
türlü çalışanları, müşavirleri, danışmanları, vb. tarafından herhangi bir nedenle ve şekilde öğrenilmiş olması, veya
Gizli Bilgi’nin ait olduğu Taraf’ın temsilcilerinden, direktörlerinden, çalışanlarından, müşavirlerinden,
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danışmanlarından, elde edilmiş olması veya söz konusu bilginin bu Sözleşme imzalanmadan önce ya da
imzalandıktan sonra öğrenilmiş olması hiç bir fark doğurmayacak ve tüm bu hallerde bu Sözleşmede belirtilen sır
saklama ve diğer yükümlülükler geçerli olacaktır.
3.3.
eFinans, ara bağlantıyı sağlayacak olan konnektör adlı uygulamanın istenilen şekillerde geliştirilebilmesi
için gerekli teknik bilgiyi ve test ortamını ERP FİRMASI’na sağlayacaktır.
3.4.
Taraflar, uygulamanın kullanılması için öğrenilmesi zorunlu her tür bilgi ve belgeyi ilelebet gizli
tutacaklarını, aynı şekilde Hizmetler için çalışanların da gizlilik prensibine riayet edeceklerini taahhüt ederler.
3.5.
Taraflar’dan herhangi birinden herhangi bir özel veya resmi makam tarafından diğer Taraf hakkında bir
bilginin bildirilmesi istenmesi halinde, bilgi istenen Taraf bu durumu diğer Taraf’a derhal ve yazılı olarak ve aynı
anda sözlü olarak bildirecektir. Bilgi talep edilen Taraf, böyle bir talebi ancak, istenilen bilginin verilmesi kendisi
açısından yasal zorunluluk teşkil ettiği taktirde ve öncesinde diğer Taraf’ı bilgilendirmek kaydıyla karşılayabilir.
3.6.
Bu Sözleşme’de belirtilen sır saklama ve diğer yükümlülükler Taraflar için herhangi bir süreye veya şarta
tabi olmayıp süresiz olarak geçerli ve bağlayıcı olacaktır.
3.7.
Taraflar, Sözleşme’de düzenlenen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde, ihlale uğrayan Taraf’ın
uğrayacağı doğrudan ve dolaylı her türlü zararlardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4. SON HÜKÜMLER
4.1.
İşbu Sözleşme nedeniyle taraflar arasında yapılacak tüm bildirimler yazılı olarak ve tarafların Sözleşmenin
giriş bölümünde belirtilen adreslerine, noter veya elden teslim yoluyla yapılacaktır. Tarafların adreslerinde
meydana gelecek değişiklik diğer tarafa derhal yazılı olarak bildirilecek, aksi takdirde eski adrese yapılan tebligat
geçerli olacaktır.
4.2.

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

