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GİZLİLİK, LOGO ve MARKA KULLANIMI BİLGİLENDİRME METNİ  

 

İşbu Bilgilendirme Metni; taraflar arasında gerçekleştirilecek ticari ilişki ve/veya proje 

çalışmaları esnasında ortaya çıkacak bilgi/bilgilerin 3. Kişi/kurumlarla doğrudan/dolaylı 

paylaşımına ilişkin gizlilik esasları ile ZORLU markasının kullanımı hakkında bilgi verilmesi 

amacıyla düzenlenmiştir.  

 

İşbu Bilgilendirme Metni, Tarafların, yapılması arzulanan işbirliği konusundaki görüşmeler ve 

çalışmalar dâhil, herhangi bir sözleşmenin akdedilmesi için kabul ve taahhüt altına sokmaz. 

 

GİZLİ BİLGİ 

 

Taraflar arasındaki iş ilişkisi gereği tarafların kendileri, işçileri, acenteleri ya da çalışanlarınca 

açıklanan ya da tarafların arasındaki iş ilişkisi esnasında öğrenecekleri ticari, mali, teknik ya da 

benzeri konularda sözlü, yazılı veya manyetik ortamda veya herhangi bir şekilde iletilen, her 

türlü bilgi, program, çizim, belge, ürün ve hizmetlere ilişkin bilgiler, teknik hususlar, servis 

tanımları, altyapı bilgileri,  fikir, buluş, iş, metot, ilerleme, formül, model, amaç, standart, 

programlar, iş planları ve kaynak kodları, şifreler, formüller, buluşlar, özel yetki parametreleri, 

elektronik posta adresleri, şirket telefon numaraları, finansal bilgiler, teknoloji, yeni iş veya 

hizmet fikirleri, satış stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, çözümler, müşteri liste ve 

portföyleri, yazılımlar, ticari sırlar, çizimler, örnekler, cihazlar, bilgisayar programları, örnek 

tanıtımlar (demolar), teknik bilgiler ve patent, telif hakkı, marka, lisans, izin, logolar, şirket 

ortaklık bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü yenilik 

yazılı veya sözlü tüm ticari, mali, teknik bilgiler gizli bilgi olarak (“Gizli Bilgi”) kabul edilir. 

Gizli olduğu ya da “gizli bilgi” niteliğinin bulunduğunun açıklanmasına gerek olmayan ve fakat 

her halükarda bu maddede yazılanlarla sınırlı olmayacak ve kapsamı en geniş manada 

anlaşılacak olan her türlü bilgi ve belge de “gizli bilgi” olarak kabul edilecektir. 

 

GİZLİ BİLGİLERİ ALAN TARAF OLARAK 

 

- Yukarıda sayılan bilgileri gizli tutulması talebi ile aldığını ve bu bilgilerin ZORLU’ya 

ait olduğunu, 

- Gizli bilgiyi saklayacağını ve bu gizliliğin ifşa edilmemesinin sağlanması ve 

sürdürülmesi için her türlü tedbiri alacağını ve onu korumada azami özeni 

göstereceğini, 

- İşi gereği bu bilgiyi öğrenmesi gereken işçilerine, alt çalışanlarına ve danışmanlarına 

bu bilgiyi verebileceğini ve Bilgi’nin gizliliği hususunda da işçilerini ve alt 

çalışanlarını uyaracağını, işçilerinin, alt çalışanlarının ve danışmanlarının işbu 

Sözleşme yükümlülüklerine ve tarafların arasında vuku bulan iş ilişkisinin esaslarını 

belirleyecek sözleşme hükümlerine aykırı davranmaları halinde doğrudan sorumlu 

olacağını, 

- Proje çalışmasına ilişkin tüm bilgi ve belgeleri, ZORLU’nun açık ve yazılı izni 

olmaksızın, her ne sebeple olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak, kendisinin ya 

da üçüncü bir kişinin yararına kullanmayacağını, 

- Edinilmiş herhangi bir bilginin gizli olup olmadığı konusunda tereddüde düşer ise, 

ZORLU tarafından aksi belirtilmedikçe o bilginin gizli olduğunu varsayıp o şekilde 

hareket edeceğini,  ZORLU tarafından, işbirliği süresince paylaşılan her türlü bilgi aksi 

yazılı olarak bildirilmedikçe Gizli Bilgi kabul edileceğini, 
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- Gizli Bilgi kapsamında olan bilgi ve belgeleri ZORLU’nun yazılı izni olmaksızın 

taraflar arasındaki ilişkinin gerektirdiği işlemler dışında çoğaltamayacağını, 

kopyalayamayacağını, suretlerini almayacağını, Gizli Bilgi’yi herhangi bir şekilde ya 

da herhangi bir yolla dağıtmayacağını, basın yayın organları ve medya kuruluşları 

vasıtasıyla açıklayacağını, reklam amacıyla kullanmayacağını ve ifşa etmeyeceğini, 

- Sorumlu olduğu kişilerce ZORLU’ya ait Gizli Bilgilerin sözleşmeye aykırı biçimde 

açıklandığından haberdar olduğunda, derhal ve yazılı olarak ZORLU’ya durumu 

bildireceğini, ZORLU’nun bu bildirim üzerine veya kendiliğinden tüm yasal yollara 

başvurma ve uğradığı her türlü zararın giderilmesini talep etme hakkı olduğunu, 

- Taraflar arasındaki ilişkinin sona ermesi ya da ilişki konusu amacın gerçekleşmemesi 

durumunda, gizli bilgi iade edilebilir formatta ise, hiçbir kopyası kalmayacak şekilde, 

bilgiyi ifşa edene derhal iade edeceğini, tamamen iade edilebilir formatta olmayan gizli 

bilgiyi ise derhal ve herhangi bir kopyasını alıkoymadan geri dönüşü olmayacak 

şekilde imha edeceğini, bu yükümlülüğün, işi gereği bu bilgiyi, öğrenmesi gereken alt 

çalışanlarını, dış hizmet alımı gereken durumlarda söz konusu hizmetin alındığı 

şirket/kişi/kurum ve yetkililerini, öğrenci, stajyer, danışman, vekil, temsilci ve benzer 

nitelikte kişileri de kapsayacak olduğunu, yerine getirilmesinden sorumlu olacağını, 

- Gizlilik yükümlülüğünü kısmen veya tamamen ihlal edilmesi halinde, ZORLU’nun 

uğramış olduğu tüm zararı ilk talepte derhal ve nakden ödeyeceğini, 

- Gizli Bilgi’yi herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamayacağını, basın 

yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamayacağını, reklam amacıyla 

kullanamayacağını ve ifşa edemeyeceğini, 

kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

LOGO ve MARKA KULLANIMI  

 

İşbu Bilgilendirme Metni’ne atfen taraflar arasında gerçekleştirilecek ticari ilişki ve/veya proje 

çalışmaları bakımından, ZORLU’nun yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde ZORLU ve 

Şirketler Grubuna ait tüm unvan, marka ve logolar referans olarak gösterilemez ve/veya 

yazılı/sözlü/görsel ortamlarda, reklam ve benzeri amaçla kullanılamaz. ZORLU’nun, 5846 

sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 

koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatinin 

ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluğun 

kendisine ait olacağını; faaliyetlerinde ZORLU ve Şirketler Grubu’nun ticari unvan, işletme 

adı, marka, logo ve sair tanıtım işaretlerini ZORLU’dan yazılı izin almaksızın kullanımın tespiti 

halinde, ZORLU’nun doğan zararlarını nakden ve defaten ödeyeceğini; kabul, beyan ve taahhüt 

etmiştir. 

 

 


