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HOSTHANE.COM  
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 

 

1. TARAFLAR 
 
1.1. SORUMLU YER SAĞLAYICI: IŞIK BİLGİSAYAR INTERNET ve YAYINCILIK HİZMETLERİ  (HOSTHANE) 
 

Adres: Şehit Osman Avcı Mah. Malazgirt 1071 Cad. No:52 B/42 Etimesgut / ANKARA 
 

E-posta Adresi : satis@hosthane.com  
 

Web Sitesi : http://www.hosthane.com 
 

Telefon Numarası : 0312 318 89 63 
 
 

 ÖN BİLGİLENDİRME:  
İş bu sözleşme, müşterinin www.hosthane.com internet sitesinden hizmet alması ile imzalanmış kabul edilir ve 
taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. Tüm müşteriler 7 gün 24 
saat açık olan internet sitemizden tüm sözleşmeleri okuyabilir. 

 
GENEL AÇIKLAMALAR:  
Bu Gizlilik Sözleşmesi Şartları (bu “Sözleşme”), internet üzerinden satış ve pazarlama faaliyetleri ile muhasebe 
ve faturalandırma, teknik destek veren Şehit Osman Avcı Mah. Malazgirt 1071 Cad. No:52 B/42 Etimesgut / 
ANKARA adresinde mukim IŞIK BİLGİSAYAR INTERNET ve YAYINCILIK HİZMETLERİ ile (bundan sonra 
HOSTHANE olarak anılacaktır) ile MÜŞTERİ (bundan böyle “Siz” veya “Müşteri” olarak anılacaktır) arasında 
akdedilmiş ve elektronik ortamda HOSTHANE’den hizmet alındığı tarihten itibaren yürürlük kazanmış bir 
sözleşmedir.  
 
Bu Sözleşme ile birlikte HOSTHANE’ye ait web sitesi www.hosthane.com (bu “Site”) ve bu sitede bulunan tüm 
ürün ve hizmetlerin (tümüne birden “Hizmetler") genel hüküm ve şartlar başlığı altında düzenlenmiş olduğu 
taraflarca kabul edilmiş olup, bu Sözleşme ile satın aldığınız ya da bu site aracılığıyla erişim sağladığınız 
hizmetler için geçerli olan özel hüküm ve şartların yanı sıra yürürlüktedir. Bu Sözleşmeyi HOSTHANE’den 
herhangi bir hizmet alarak kabul etmeniz bu Sözleşmeyi ve beraberinde işbu Sözleşmeye referans olarak ilave 
edilmiş olan www.hosthane.com isimli web adresinde yer alan kurumsal politikaları ve/veya sçzleşmeler 
sayfasındaki diğer sözleşmeleri okuduğunuz, anladığınız, mutabık olduğunuz ve bu Sözleşme hükümlerinin 
tarafınız için bağlayıcı olduğunu kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. 

 
IŞIK BİLGİSAYAR ve MÜŞTERİ birlikte “TARAFLAR”, tek başlarına ise “TARAF” olarak isimlendirilmişlerdir. 

 

1. SÖZLEŞME’NİN AMACI 
 

İşbu Gizlilik Sözleşmesi’nin amacı, IŞIK BİLGİSAYAR ve MÜŞTERİ arasında yürütülen iş çerçevesinde veya 
başka bir yoldan edinilen ve TARAFLAR’a ait olan gizli bilgilerin diğer TARAF tarafından gizli tutulması 
yükümlülüğüne ve üçüncü kişilere ifşa edilmemesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

 

2. GİZLİ BİLGİNİN KAPSAMI 
 

TARAFLAR’ın birbirine yazılı ya da sözlü olarak açıkladıkları ya da TARAFLAR tarafından başkaca herhangi bir 
yoldan elde edilen/öğrenilen, her türlü kurum/MÜŞTERİ bilgisi, finansal bilgiler, iyileştirme fikri, finansal veri, iş ve 
sair planlar, IŞIK BİLGİSAYAR finansal bilgileri, talep edilen hizmete ilişkin bilgiler, iş yapış yöntemleri, 
yapılandırmalar, yönetim detayları, veritabanı, altyapı bilgileri, fikirler, raporlar, sunumlar, amaçlar, ticari sırlar, 
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çizimler, örnekler, cihazlar, bilgisayar programları, bilgisayar programlarının dokümanları, Şifreleme teknikleri, 
formüller, teknik planlar, iş stratejileri, stratejik ittifaklar ve ortaklar, mali bilgiler, mühendislik bilgileri, bölüm ve 
servislere ait veriler, her türlü yöntem ve süreçler, tahminler, personel bilgileri, şartnameler, örnek tanıtımlar 
(demolar), teknik bilgiler, fikri ve sınaî mülkiyet hakları ve sayılanlarla bağlı kalmaksızın TARAFLAR’a ait tüm bilgi 
ve stratejiler “gizli bilgi” kapsamına girmektedir. 

 
TARAFLAR’a ait olan bir bilginin fikri ve sınaî mülkiyet koruması başta olmak, üzere herhangi bir hukuki korumadan 
yararlanmaması, bu bilginin gizli bilgi olarak tanımlanmasına engel teşkil etmeyecektir. 

 

 GİZLİ SAYILMAYAN BİLGİLER 
 

2.1. Gizli bilgiyi alan TARAF’ın sorumluluğunu gerektirmeden, söz konusu gizli bilginin zaten biliniyor 
olması veya gizli bilgiyi alan TARAF’ça gizlilik kuralının ihlali olmaksızın gizli bilginin kamuya açık hale 
gelmesi halinde işbu Gizlilik Sözleşmesi’ndeki hükümlerin hiçbiri uygulama alanı bulmayacaktır. 

 

2.2. Gizli bilgilerin yürürlükte olan kanunlara veya menkul kıymetler borsası ya da benzeri düzenleyici 
bir resmi kurumun yetkisine ya da mahkeme kararına dayanılarak talep edilmesi halinde, bu bilgileri talep 
eden kişilere bu bilgilerin gizliliği konusunda gerekli uyarılar yapılacak ve gerekli tedbirlerin alınması 
istenecektir. 

 
 

3. GENEL HÜKÜMLER 
 

3.1. TARAFLAR, işbu Sözleşmeyle daha sonrasında görülecek iş kapsamında edinilen/öğrenilen 
veya başka bir yoldan edinilen/öğrenilen ve diğer TARAF’a ait olan gizli bilgileri üçüncü kişilere hiçbir şekilde 
ifşa etmemeyi ve gizli tutmayı, doğrudan veya dolaylı olarak yapılacak iş’in amaçları dışında her ne suretle 
olursa olsun kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

3.2. TARAFLAR, gizli bilgileri, sadece yapılacak iş’in gerekleri doğrultusunda görme ihtiyacı olan 
personeline, bu Sözleşmeyi imzalatması şartıyla açıklayabilecektir. Bununla birlikte, TARAFLAR, gizli bilgileri 
içeren her türlü dokümanı “gizli”, “sır” gibi gizlilik düzeyi hakkında uyarıcı notlar ve ibareler koymak suretiyle 
işbu Sözleşme’yi imzalamış olan kendi yetkili/ilgili personeline iletme hakkına sahiptir. Personelin, işbu Gizlilik 
Anlaşması’na aykırı davranması halinde TARAFLAR, personelinin işbu Sözleşme’ye aykırı davranışı 
nedeniyle, diğer TARAF’a karşı sorumludur. 

 

3.3. TARAFLAR edindiği/öğrendiği gizli bilgileri içeren dokümanları/materyalleri, diğer TARAF’ın yazılı 
onayı olmaksızın, yapılacak iş’in görülebilmesi amacı ve kendi iç kullanımı hariç olmak üzere, 
kopyalamayacak, çoğaltamayacak, herhangi bir sebeple üçüncü kişilerin ya da işbu Sözleşme’yi imzalamamış 
personelinin ulaşmasına olanak vermeyecek ve bu konuda gerekli her tür tedbirleri alacaktır. 

 

3.4. Herhangi bir sebeple, gizli bir bilgi kısmen işbu Sözleşme hükümlerine aykırı olarak üçüncü kişiler 
ya da yetkisiz personel tarafından öğrenilmiş olsa bile, açıklanmamış kısma ilişkin gizlilik yükümlülüğü aynı 
şekilde devam edecek, bu durum, gizli bilginin geri kalan kısmının da açıklanması için hiçbir şekilde haklı 
gerekçe oluşturmayacaktır. 

 

3.5. TARAFLAR edindiği/öğrendiği gizli bilgileri doğrudan ya da dolaylı olarak kullanmak suretiyle 
üçüncü kişilerle ticari ilişkiye girmeyeceğini ve diğer TARAF’a ait olan gizli bilgileri doğrudan veya dolaylı 
şekilde kullanmak suretiyle diğer TARAF ile rekabet etmeyeceğini ve diğer TARAF’ın menfaatlerine zarar 
vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

3.6. TARAFLAR kendilerine ait gizli bilgiler üzerinde münhasır hak ve mülkiyet sahibidir. 
TARAFLAR’ın kendilerine ait gizli bilgiyi diğer TARAF’a, diğer TARAF’ın personeline açıklaması, hiçbir şekilde 
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gizli bilginin ilişkin olduğu hususlarda, diğer TARAF’a açıkça veya zımnen herhangi bir tasarruf yetkisi ya da 
fikri veya sınaî mülkiyet hakkı tanındığı anlamına gelmez. 

 

3.7. TARAFLAR, talep üzerine, diğer TARAF’a ait olan gizli bilgileri içeren her türlü materyali elinde 
hiçbir kopyası kalmamak üzere yazılı talebin kendisine tebliğinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde iade 
edecektir. Yine, TARAFLAR, diğer TARAF’a ait olan gizli bilgileri içeren her türlü elektronik kaydı, bu yöndeki 
yazılı talebin kendisine tebliğinden itibaren 2 (iki) gün içerisinde diğer TARAF’a iade edecek ve bu elektronik 
kayıtları geri getirilemeyecek şekilde silecektir. Bu iade ve/veya imha, işlemin gerçekleşmesinden itibaren 2 (iki) 
gün içerisinde diğer TARAF’a yazılı olarak teyit edilecektir. Bunun yanında, imha işlemi, talep edilmesi halinde, 
diğer TARAF’ın yetkili personeli huzurunda tutulacak tutanakla imha edilebilecektir. 

 

3.8. İşbu Sözleşme ile IŞIK BİLGİSAYAR’ın yüklenmiş olduğu gizli bilgileri üçüncü kişilere ifşa etmeme 
ve gizli tutma yükümlülüğü IŞIK BİLGİSAYAR’a ait olan ve 3 üncü maddede belirtilen gizli bilgilerini üçüncü 
kişilere ifşa etmeme ve gizli tutma yükümlülüğünü de içermektedir. 

 

3.9. İşbu Sözleşme’yi imzalayan TARAFLAR’dan her biri, kendi personelinin, şubelerinin, servislerinin 
ve bayilerinin de işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı ve sorumlu olduğunu beyan ve kabul ederler. 

 

4. SÜRE 
 

İşbu Sözleşme, imzalandığı tarih itibariyle hükümlerini doğuracaktır. Ayrıca MÜŞTERİ ile ticari geçmişin olması 
durumunda ilk fatura ya da iş sözleşmesi tarihinden itibaren bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasını 
TARAFLAR kabul eder. Yapılan iş herhangi bir nedenle sona ermiş olsa dahi, yapılan işin süresinden bağımsız 
olarak, işbu Sözleşme’deki gizli bilgilerin ifşa edilmemesi ve gizli tutulması yükümlülüğü süresizdir. 

 

5. CEZAİ ŞART 
 

TARAFLAR’dan herbiri, şubeleri, servisleri işbu Sözleşme ile düzenlenen gizli bilgilerin ifşa edilmemesi ve gizli 
tutulması yükümlülüğünün ihlalinin diğer TARAF için büyük ve telafisi imkânsız zarar ve hasar doğurabileceğini 
ikrar eder ve diğer TARAF’ın gizli bilgilerinin işbu Anlaşma ile yetki verilmeyen kullanımını veya ifşasını 
engellemek veya gizlilik yükümlülüğe aykırı davranış nedeniyle uğradığı zararın tazmini için yürürlükteki kanunlar 
çerçevesinde her türlü yasal yola başvurabileceğini kabul eder. 

 

6. YETKİLİ MAHKEME VE UYGULANACAK HUKUK 
 

İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü ihtilafta ANKARA İli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olup, ihtilafın 
çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. 

 
7. BİLDİRİMLER 

Bu taahhütname daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin 
yerine geçer. Taahhütname değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir. Bu taahhütname gereğince çekilen tüm 
bildirimler işbu taahhütnamede belirtilen taraf adreslerine noter kanalıyla yapılır. 
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1. DELİL SÖZLEŞMESİ 
 
Müşteri, işbu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda HOSTHANE’ye ait her türlü defter ve 
kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olacağını kabul eder. Bu madde H.M.K 
193. maddesi uyarınca yazılı delil niteliğinde olup yukarıda belirtilen delillerden başka delil 
ikame edilemez. 
 

2. DEVİR VE TEMLİK YASAĞI 
 
Taraflar, işbu sözleşme gereği hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde devir ve temlik edemez. Müşteri, 
HOSTHANE adına ya da hesabına üçüncü bir şahısla bir işlem ya da anlaşma yapamaz. Bu hükme 
aykırı olarak devir ve temlik söz konusu olsa dahi Tarafların her türlü sorumluluğu devam eder. 
 

3. Son Hüküm 
 
İş bu sözleşme toplam 10 ana madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak 
Gizlilik Sözleşmesi kapsamında kabul edilmiş sayılır. HOSTHANE gerek gördüğü takdirde yeni 
maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. 
Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Güncel sözleşmeler 7 gün 24 
saat www.hosthane.com adresinden görüntülenebilir.
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