CODMINE SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

UYARI
BU LİSANS SÖZLEŞMESİNDE BELİRTİLEN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.
BU SÖZLEŞME, CODMINE ARŞİV YAZILIMI İÇİN (YAZILIM ÜRÜNÜ), CODMINE İLE SON KULLANICI
(GERÇEK VEYA TÜZEL) ARASINDA YAPILAN YASAL BİR SÖZLEŞMEDİR. YAZILIM ÜRÜNÜ’NÜ
BİLGİSAYARINIZA YÜKLEMENİZ, BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA
GELMEKTEDİR. SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEDİĞİNİZ TAKDİRDE, YAZILIM ÜRÜNÜ’NÜ
YÜKLEYEMEZ VE KULLANAMAZSINIZ.
I. TANIMLAR:
a. Codmine Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd Şti (CODMINE)
b. Yazılım kullanma lisansını satın alan gerçek veya tüzel kişi (SON KULLANICI)
c. Codmine Arşiv yazılımı (YAZILIM ÜRÜNÜ)
II. SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Bu sözleşme ile SON KULLANICI, YAZILIM ÜRÜNÜ’nün kullanım lisansını satın almaktadır. YAZILIM
ÜRÜNÜ satılmamıştır, yalnızca kullanım hakkı lisansı verilmiştir. Kullanım lisansı dışında kalan diğer
tüm fikri / mülkiyet hakları CODMINE’a ait olup bu sözleşme kapsamı dışındadır.
III. SON KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
a. SON KULLANICI, YAZILIM ÜRÜNÜ için gerekli olan minimum sistem gereksinimlerini
karşılamakla yükümlüdür. YAZILIM ÜRÜNÜ'nün çalışması için gerekli olan alt yapı hizmetlerini
(internet ve donanım ürünlerinin tamamı yazılımı kullanacak firmaya aittir) kullanmayı kabul,
taahhüt ve beyan eder.
b. SON KULLANICI, YAZILIM ÜRÜNÜ'nü sadece tek bir bilgisayara veya ağ ortamındaki
bilgisayarlara yükleyeceğini ve yalnızca bu ortamlarda kullanacağını, herhangi bir araçla ve
herhangi bir şekilde sürekli veya geçici olarak başka bir ortama aktarmayacağını kabul, taahhüt
ve beyan eder.
c. SON KULLANICI, YAZILIM ÜRÜNÜ’ni, tek GİB kodu ve veritabanını kullanmak kaydı ile ağ
ortamındaki bilgisayarlara kurma hakkına haizdir.
d. SON KULLANICI, YAZILIM ÜRÜNÜ’nün demo sürümünü, CODMINE’NIN belirlediği kısıtlar ve
süresince kullanmayı kabul, taahhüt ve beyan eder.
e. SON KULLANICI, bu sözleşme ile izin verilenler dışında YAZILIM ÜRÜNÜ ve dökümanlarını
çoğaltıp kullanmayacağını, YAZILIM ÜRÜNÜ’nü kaynak koda dönüştürmeyeceğini ve tekrar
derleme işlemi yapmayacağını, ödünç vermeyeceğini, kiraya vermeyeceğini, satmayacağını ve
YAZILIM ÜRÜNÜ ve dökümanlarından yola çıkarak esinlenmiş eserler yaratmayacağını kabul,
beyan ve taahhüt eder.
f. SON KULLANICI, YAZILIM ÜRÜNÜ’nün oluşturduğu verileri düzenli aralıklarla kullanım
kılavuzunda belirtildiği şekilde yedeklemekle yükümlüdür.
g. SON KULLANICI, YAZILIM ÜRÜNÜ’nün yaptigi islemleri takip ve kontrol etmek, karşılaştığı
sorunları, CODMINE’a bildirmekle yükümlüdür.
IV. CODMINE’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
a. CODMINE, SON KULLANICI’nın sözleşmenin III. kısmında belirtilen hükümlere aykırı
davranması halinde, hiçbir ihtara gerek kalmaksızın, her türlü yasal başvuru ve talep haklarını
kullanma hakkına sahiptir. SON KULLANICI’nın yedekleme amacı ile aldığı kopyalar bu madde
hükmünün istisnası olup, SON KULLANICI' yedek amaçlı kopya alma hakkına sahiptir.
b. CODMINE, SON KULLANICI'nın talebi üzerine ve destek kararı kendisinde olmak üzere, SON
KULLANICI'ya, teknik destek sağlayabilir. Bu hizmet esnasında edinilen ve geliştirilen teknik
materyal ve bilgilerin fikri mülkiyet hakkı CODMINE’a ait olup, SON KULLANICI bu konuda
herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Lisans durumu, YAZILIM ÜRÜNÜ'nün kurulu olduğu bilgisayarınızda internet bağlantısı
sağlandığı anda, CODMINE’nın belirlemiş olduğu lisans sunucuları tarafından ilgili bilgilerin
kontrolü ile sağlanır.
d. CODMINE, YAZILIM ÜRÜNÜ’nün kullanma lisansını takip edip, lisanssız kullanımların önüne
geçmek, iyileştirmeler ve geliştirmeler yapmak için ya da lisans doğrulama, aktifleştirme ya da
kullanıma son vermek amacıyla ve işin gerekleriyle sınırlı olarak; SON KULLANICI nezdindeki
YAZILIM ÜRÜNÜ’nün kurulu bulunduğu donanıma, ürün ID'sine, donanım konfigürasyonundan
ibaret bilgilere otomatik olarak ulaşabilir, bunları izleyebilir, kayıt altına alabilir ve lisans
doğrulama amacı ile kullanabilir. SON KULLANICI belirtilen bilgilerle sınırlı olarak herhangi bir
kısıtlama olmayacağını ve gerekli izni YAZILIM ÜRÜNÜ’nü kullanarak önceden verdiğini kabul
etmiştir.
e. CODMINE, önceden haber vermeksizin YAZILIM ÜRÜNÜ ve dökümanlarında değişiklikler
yapma, YAZILIM ÜRÜNÜ’nün yeni sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir.
f. CODMINE, kendi web sayfasında YAZILIM ÜRÜNÜ’nü kullanan SON KULLANICI isimlerini
yayınlayabilir. Eğer bilgilerinizin yayınlanmasını istemiyorsanız CODMINE ile irtibata geçmeniz
gerekmektedir.
c.

V. LİSANS KOŞULLARI:
a. Yazılım kullanım lisansı, SON KULLANICI’ya, YAZILIM ÜRÜNÜ’nü bu sözleşmede belirtilen
hak ve sınırlar çerçevesinde, YAZILIM ÜRÜNÜ’nün çalışmasına uygun konfigürasyona sahip
bilgisayarlara yükleme, kurma, sınırlı süreli olarak çalıştırma ve kullanma hakkını verir.
b. Yazılım kullanım lisansı sınırlı sürelidir ve süre sonunda YAZILIM ÜRÜNÜ fonksiyonları
durdurulur. YAZILIM ÜRÜNÜ’nün çalışmaya devam etmesi için lisans yenilemesi yapılması
gerekmektedir.
c. SON KULLANICI, yazılım kullanım lisansı devam ettiği sürece YAZILIM ÜRÜNÜ üzerinde
yapılan güncellemeleri ücretsiz olarak alıp kullanabilir.
d. Yazılım kullanım lisansının yenilenmesi için gerekli ücretler CODMINE web sayfasının ilgili
kısmında ilan edilmektedir.

VI. GARANTİ ŞARTLARI:
a. CODMINE, işletim sistemi, donanım arızası, ağ bağlantı hataları ile virüs ve kullanıcı
hatalarından kaynaklanacak bilgi kayıplarından sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda, kullanım
lisansı süresi devam eden ancak YAZILIM ÜRÜNÜ’nün bozulmuş olan lisansını sürdürecek
işlemleri yapmayı taahhüt eder.
b. YAZILIM ÜRÜNÜ uygun konfigürasyon ve kalifiye elemanlarla ve kullanım kılavuzuna uygun
olarak kullanılmalıdır. YAZILIM ÜRÜNÜ’nün uygun donanım ve kalifiye elemanlarca
kullanılmamasından ve kullanım kılavuzuna aykırı kullanılmasından doğan zararlardan
CODMINE sorumlu değildir.
c. CODMINE, YAZILIM ÜRÜNÜ'nün dijital ortamda sağlanan dökümanlarıyla uyum içinde olması
ve tanımlanan işlevlerini en iyi şekilde yerine getirmesi için gerekli azami özeni göstermektedir.
Ancak CODMINE geliştirdiği YAZILIM ÜRÜNÜ’nün hatasız, kusursuz, mükemmel olduğu ve
SON KULLANICI özel isteklerini tamamen karşılayabileceği şeklinde bir taahhütte
bulunmamaktadır.
d. YAZILIM ÜRÜNÜ’nün oluşturduğu verilerin yedeklenmesi ve gerektiğinde geri yüklenmesi,
gerekli güvenlik ve koruyucu tedbirlerin alınması SON KULLANICI’nın sorumluluğunda olup, bu
işlemlerin hatalı yürütülmesinden dolayı oluşabilecek veri kayıplarından CODMINE sorumlu
değildir.
e. CODMINE, YAZILIM ÜRÜNÜ’ne ilişkin olarak 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet sunulacağına dair
bir garanti vermemekte ve bu konuda herhangi bir hizmet seviyesi taahhüdünde
bulunmamaktadır.

CODMINE, YAZILIM ÜRÜNÜ içinde kendi kontrolünde olmayan başka web sitelerine ve/veya
portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web
siteleri, dosyalar ve içerikler hakkında CODMINE’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
g. CODMINE, YAZILIM ÜRÜNÜ’nün her türlü kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi,
manevi, hukuki, mali sonuçlardan ve kazanç kaybı gibi doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiçbir
biçimde sorumlu değildir. Yazılımın kullanılması ile ilgili olarak öne sürülecek taleplerde
CODMINE’nın mali sorumluluğu SON KULLANICI’nın ödemiş olduğu “yazılım kullanma lisans
bedeli” ile sınırlıdır.
f.

VII. GENEL HÜKÜMLER:
a. İş bu sözleşme hükümleri taraflar arasında akdedilen yeni bir sözleşme ile ortadan
kaldırılmadığı sürece geçerlidir.
b. İş bu sözleşmenin uygulanmasında karşılıklı iyi niyet esastır.
c. Bu lisans sözleşmesi'nin maddelerine göre YAZILIM ÜRÜNÜ'nün bütün hakları (yazılımın
kaynak kodu, satış hakları, v.b.) CODMINE’a aittir. SON KULLANICI sadece YAZILIM
ÜRÜNÜ'nün lisans kullanım hakkına sahip olacaktır ve lisans kullanım hakkı ödeme yaptığınız
sabit bir süre ile sınırlıdır.
d. SON KULLANICI’nın bu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi veya lisans kullanım
bedelini ödememesi ya da eksik ödemesi halinde, CODMINE bu sözleşmeyi başka bir ihtara
gerek olmaksızın son erdirebilir. Bu durumda SON KULLANICI’nın YAZILIM ÜRÜNÜ’nün
bilgisayarlarda bulunan kopyalarını ve YAZILIM ÜRÜNÜ dökümanlarını kaldırması
gerekmektedir.
e. Açıkça SON KULLANICI’ya verildiği belirtilmeyen tüm haklar CODMINE’a aittir.
f. İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, Çanakkale Mahkeme ve İcra
Daireleri yetkilidir.
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