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GİZLİ BİLGİ TAAHHÜTNAMESİ 

 

1. Tanımlar: 

Bu taahhütnamede, aşağıdaki kelimeler ve deyimler, metnin içeriği başka bir 
tanımlama getirmediği müddetçe, bu maddede kendilerine verilen anlamları 
taşıyacaklardır. 

Buluş Sahibi1: ……………………………………………………………… 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı: Patentler, faydalı modeller, endüstriyel tasarımlar, 
markalar, coğrafi işaretler, internet alan adları, entegre devre topoğrafyaları, Fikir 
ve Sanat Eserleri Kanunda belirtilen eserler, veritabanları, bilgisayar programları, 
ticari ve teknik know-how,  biyoteknolojik buluşlar, yeni bitki çeşitlerine yönelik 
ıslahçı hakları dâhil olmak üzere tescil ettirilmesi gerekli olan ya da olmayan tüm 
benzeri sınaî ve fikri mülkiyet hakları,  

Gizli Bilgi: Buluş Sahibi tarafından oluşturulan, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı 
kapsamında olsun ya da olmasın, sözlü, görsel veya yazılı şekilde, metin, çizim, 
formül, model, yazılım, algoritma, örnek, rapor, veri, üretim dokümanları, test 
dokümanları, süreç dokümanları ve satış tahminleri, maliyet analizleri, pazar 
araştırmaları, fiyat bilgileri, vb finansal veya teknik bilgiyi kapsayan ve bununla 
sınırlı olmayan her türlü bilgi ve belge. 

BTTO: Yaşar Üniversitesi Bilgi ve Teknoloji Transfer Ofisi 

Patent Vekili: ……………………………………….. Şti.  

 

2. BTTO ve Patent Vekili, Buluş Sahibi tarafından sunulan her türlü bilgi ve belgeyi, 
aksi Buluş Sahibi tarafından yazılı olarak beyan edilmediği müddetçe, Gizli Bilgi 
olarak kabul ederler. 

3. Bu Anlaşma kapsamındaki gizlilik ve kısıtlama yükümlülükleri aşağıdaki 
kapsamdaki durumlar için uygulanmayacaktır. 

Buluş Sahibi tarafından BTTO ve/veya Patent Vekiline verilen bilgi ve belgelerin; 

a. üçüncü kişilerden elde edilebilmesi, 

b. kamuya açıklanmış olması, 

c. üçüncü kişiler tarafından bağımsız olarak geliştirilmiş ve bu durumun 
uygun şekilde belgelendirilmiş olması, 

d. Buluş Sahibi tarafından üçüncü bir tarafa benzer kısıtlamalar olmaksızın 
açıklanmış olması, 

4. BTTO ve Patent Vekili, söz konusu Gizli Bilgiyi, kendilerine verilen görev dışında 
kullanmayacak, çoğaltmayacak, yayımlamayacak ve açıklamayacaktır. 

5. BTTO ve Patent Vekili, söz konusu Gizli Bilgiyi kendi personeline bilmesi gereken 
ilkesi çerçevesinde açıklayacaktır. 

                                                 
1 Buluş Sahibinin birden fazla olması durumunda her bir Buluş Sahibi ayrı ayrı belirtilecektir. 
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6. BTTO ve Patent Vekili, söz konusu Gizli Bilginin kullanılmasını, çoğaltılmasını, 
yayımlanmasını ve açıklanmasını engellemek için makul özenden az olmamak 
üzere, gerekli dikkat ve özeni gösterecektir. 

7. Söz konusu Gizli Bilginin BTTO ve Patent Vekiline verilmiş olması, Buluş Sahibi ile 
BTTO ve/veya Patent Vekili arasında herhangi bir hak devri, mülkiyet devri, hisse 
veya lisans verme şeklinde yorumlanmayacaktır. 

8. Eğer yasal bir zorunluluk gereği, BTTO ve/veya Patent Vekili, üçüncü bir tarafa 
Gizli Bilginin tamamını ya da bir kısmını açıklamak zorunda kalırsa, açıklama 
sadece kanunun veya yönetmeliğin gerektirdiği kadar yapılacak ve bu durum beş 
(5) gün içinde Buluş Sahibine yazılı olarak bildirilecektir. 

9. Bu taahhütname, Türkiye Cumhuriyeti hukuku hükümlerine göre, yönetilecek, 
yorumlanacak ve uygulanacaktır. Anlaşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri 
ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. 

10. BTTO ve Patent Vekili bu taahhütnamedeki yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü 
tarafa devretmeyecektir. 

11. Patent Vekili tarafından alınan Gizli Bilgi, 10 (on) yıl boyunca bu taahhütname 
hükümlerine göre korunacaktır. 

12. Patent Vekilinin bu taahhütname hükümlerini ihlal etmesi durumunda, zararların 
tazmini saklı kalmak koşuluyla, Buluş Sahibine ………… ABD Doları ceza 
ödeyecektir.  

13. Bu taahhütname 13 maddeden oluşmuş ve 3 nüsha olarak imzalanmış olup; Buluş 
Sahibi, BTTO ve Patent Vekilinde bir orijinal kopya bulunacaktır. 

 

BTTO ve Patent Vekili yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getireceğini gayri kabulü rücu, 
kabul, taahhüt ve beyan eder. 

 

 

 

BTTO:       Patent Vekili: 

Tarih:       Tarih: 

    

 

Ek: 1. Gizli Bilgi 

        


