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GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
İşbu GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ (“SÖZLEŞME”),
Bir tarafta,
(i) SABANCI ÜNİVERSİTESİ
(Bundan böyle kısaca “ÜNİVERSİTE” olarak anılacaktır)
İle diğer tarafta;
(ii) İHALE KATILIMCISI
(Bundan böyle kısaca “İSTEKLİ” olarak anılacaktır)
arasında ... / ... / 2021 tarihinde işbu SÖZLEŞME akdedilmiştir ve taraflar arasında aşağıdaki konularda anlaşma
sağlanmıştır.
A- KONU:
İSTEKLİ'ye verilen bilgiler ve dokümanlar ile Özel Sağlık Sigortası Hizmeti Alımı İşi kapsamında gerçekleştirilecek olan
“Özel Sağlık Sigortası Hizmeti Alımı” ihalesi işbu SÖZLEŞME’ nin konusunu teşkil eder. “Gizli Bilgi” işbu SÖZLEŞME’ de
tanımlı ihale kapsamında İSTEKLİ’lere ÜNİVERSİTE tarafından iletilecek olan tüm dokümanları ifade etmektedir. İşbu
SÖZLEŞME kapsamında belirtilen iş için İSTEKLİ teklifini, sözleşme konusu işin İdari ve Teknik Şartnamesinde belirtilmiş
olan şartlar doğrultusunda hazırlayacak ve İdari Şartnamesinde belirtilmiş şartlar ve tarihte ÜNİVERSİTE’ ye teslim
edilecektir.
B– TAAHHÜTLER:

1. İSTEKLİ, aşağıdaki hususları taahhüt ve kabul eder:
(a)

“Gizli Bilgi” yi gizli tutmayı ve ÜNİVERSİTE’ in onayı olmaksızın, (izin verilen amaç için İfşa Muhatapları
haricinde), hiçbir şahsa veya firmaya açıklamamayı veya açıklanmasına izin vermemeyi,

(b)

ÜNİVERSİTE’ den “Gizli Bilgi” aldığı bilgisini hiçbir şahsa veya firmaya açıklamamayı,

(c)

“Gizli Bilgi” yi münhasıran izin verilen amaç için kullanmayı,

(d)

İfşa Muhataplarının işbu SÖZLEŞME’ deki yükümlülükleri tamamıyla bildiklerini,

(e)

Verilen “Gizli Bilgi” ye ilişkin tüm kopyaları, “Gizli Bilgi” nin içerisinde bulunduğu diğer bilgileri,
ÜNİVERSİTE’nin ilk yazılı talebi üzerine ÜNİVERSİTE’ ye teslim etmeyi,

(f)

Amaçlanan işlem ile bağlantılı olan bilgileri veya Taraflar arasında gerçekleşen veya gerçekleşmekte olan
tartışmaları veya görüşmeleri gizli tutmayı ve hiçbir şahsa veya firmaya açıklamamayı (izin verilen amaç için
İfşa Muhatapları haricinde),

(g)

Aksi Taraflar arasında karşılıklı olarak kararlaştırılmadıkça, ÜNİVERSİTE’nin veya onlar adına hareket eden
hiçbir şahsın “Gizli Bilgi” nin doğruluğuyla ilgili veya benzeri bir taahhüt vermediğini ve beyanda
bulunmadığını,
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2. İşbu SÖZLEŞME, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
geçerlidir ve Taraflar işbu SÖZLEŞME’den kaynaklanacak veya işbu SÖZLEŞME ile bağlantılı her türlü talep,
ihtilaf veya anlaşmazlığın çözümünde İstanbul Mahkemelerinin yetkili olacağını kararlaştırmışlardır.

3. İşbu SÖZLEŞME kapsamında yapılması gerekli veya yapılmasına izin verilmiş tüm bildirimler, talepler, istekler
ve diğer yazışmalar yazılı bir şekilde ÜNİVERSİTE tarafından elektronik posta yoluyla yapılacaktır.

4. İşbu

SÖZLEŞME,
en
geç
…/…/2021
tarihi
saat
16:00’a
……………………………………………………………………………….. adına teslim edilecektir.

kadar

İşbu SÖZLEŞME, 2 (iki) sayfadan oluşmaktadır ve ... / ... / 2021 tarihinde 1 (bir) orijinal nüsha olarak tanzim
olunmuş ve tarafların yetkililerince incelenmiş; kabul edilmiş ve imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Orijinal nüsha
ÜNİVERSİTE tarafından saklanacaktır.

ÜNİVERSİTE:
SABANCI ÜNİVERSİTESİ

İSTEKLİ :
.……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
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