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arasında aşağıda belirtilen tarihde yürürlüğe girmek üzere yapılmıştır. 

 

 

 

 



ÖNSÖZ 
 
Taraflar, ticari ilişkiye girdiğinden ve kurmuş oldukları iş ilişkisinin amaçları gereği; 

- yazılı veya sözlü olarak gizli bilgi alışverişinde bulunacaklarını, 

- doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları dışında gizli 

bilgileri kullanmayacakları konularında, 

İşbu gizlilik sözleşmesinin imzalanması ile anlaşmaya varmışlardır. 

Taraflar aşağıda belirtilenleri kabul ederler: 

1. ORS tarafından tedarikçiye işle ilgili aşağıdaki bilgiler verilecektir; 
 

“bilyalı rulmanların, makaralı rulmaların v.b.alımı / satımı / üretimi” 
 

2. Tedarikçi, ORS tarafından doğrudan veya dolaylı olarak temin edilen hertürlü bilgiyi 

gizli tutacağını ve 3. kişiye hangi nedenle olursa olsun vermemeyi taahhüt eder.  

 
3. 2. kısımda belirtilen “bilgi” aşağıdakileri kapsar 

- taraflar arasındaki ticari ilişki esnasında yapılan bilgi transferi ve bunun yanısıra 

ticari ilişki ile bağlantılı olarak elde edilen birtakım veya tüm bilgiler ve/veya 

- ticari ilişkinin tanımı ve/veya 

- planlanan zaman çizelgeleri, hedef ihtiyaçlar ve ticari ilişkinin yerine getirilmesi 

ile ilgili fikirler ve/veya 

- tedarikçi, ORS ile yapılan ticari ilişki esnasında elde edilen veya ticari ilişkiye 

bağlantılı olarak elde edeceği ORS’ye ait bilgiler ve/veya 

- her tür veri, bilgi, deneyim ya da teknolojileri ve/veya 

- yazılım ve ilgili dökümanlar, bilgisayar çıktıları, diğer veri tabanları, elektronik 

veri tutanağı ve / veya diğer dökümanlar, özellikle teknik resimler, tanımlama, 

spesifikasyonlar, raporlar ve/veya 

- numuneler, örnekler, veya takım ya da ölçme aparatları ve/veya  

- işin hacmi, miktarları, fiyatları 

4. Taraflar kendi gizli bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını karşı tarafın 

gizli bilgilerini korumak için de göstermeyi kabul ve taahhüt ederler. Taraflar ancak 

zorunlu hallerde ve işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken işçilerine, alt 



çalışanlarına ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilere verebilirler ancak 

bilginin gizliliği hususunda işçilerini, alt çalışanlarını ve kendilerine bağlı olarak 

çalışan diğer kişileri uyarırlar. Taraflar işçilerinin, alt çalışanlarının ve kendilerine 

bağlı olarak çalışan diğer kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine aykırı 

davranmayacaklarını ve böyle davranmaları halinde doğrudan sorumlu olacaklarını 

peşinen kabul ve taahhüt ederler. 

 

5. İşbu sözleşme imza tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve taraflarca müştereken 

sona erdirilmedikçe yürürlükte kalır. Taraflar arasındaki ticari ilişki sona erse dahi 

işbu sözleşmedeki gizlilik yükümlülükleri geçerli olmaya devam edecektir. Bu 

sözleşme ya da buradaki herhangi bir hak tamamen ya da kısmen devredilemez. 

 

6. Aşağıdaki bilgiler gizli olarak addedilmeyecektir: 

- İfşa edilme tarihinde kamuya genel olarak duyurulmuş olan veya duyurulan ve bu 

duyurma işleminde tarafların veya Temsilcilerinin bu Anlaşma’nın herhangi bir 

ihlalinin söz konusu olmadığı bilgiler. 

- Yasal olarak tedarikçiye 3. kişi tarafından aktarılan bilgiler. 

- Tedarikçi tarafından bilinen veya bağımsız olarak geliştirilen. 

- Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme 

kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler. 

7. Bu sözleşmenin yorumunda ve işbu sözleşme sebebiyle ortaya çıkacak olan tüm 

uyuşmazlıklarda Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türk hukuku 

uygulanır. 

Sözleşme, (2) iki nüsha olarak hazırlanmıştır. Damga vergisi yükümlülüğü taraflara aittir. 

Yetkili İmza:                                                                              Yetkili İmza: 

Tarih:                                                                                       Tarih: 
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